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Природно-історичне середовище пам’яток природи, історії й культури 

українського народу є національним багатством, неоціненною спадщиною 
минулої історії краю і держави загалом для теперішніх і прийдешніх 
поколінь. Серед таких об’єктів важливе місце посідає унікальна пам’ятка 
давньої історії та культури – Стільське городище ІХ–ХІ ст., яке є головним 
компонентом заповідного об’єкта – комплексної пам’ятки природи, історії 
та культури місцевого значення “Стільська” (див. вкладку І). Як відомо, 
Постановою Кабінету Міністрів України № 1761 від 27 грудня 2001 р. 
городище ІХ–ХІ ст. у селі Стільсько Миколаївського району Львів-
ської області включене до переліку нерухомих пам’яток України. Цей 
факт свідчить про велику історичну цінність пам’ятки – городища ІХ–ХІ ст. 
На наш погляд, вона заслуговує присвоєння статусу державного історико-
культурного заповідника. 

Зважаючи на особливу історичну, культурну та природну цінність 
пам’ятки, Верховна Рада України Постановою від 27 листопада 2003 р. 
№ 1351–ІV “Про інформацію Кабінету Міністрів України про сучасний стан 
та перспективи охорони об’єктів культурної спадщини України”, ухвалила 
рішення про вивчення питання щодо створення на території Стільського 
городища державного історико-культурного заповідника. На жаль, замість 
такого статусу цьому об’єкту був наданий лише ранг пам’ятки природи 
місцевого значення. 

Львівська обласна державна адміністрація своїм рішенням від 
26 травня 2003 р. ухвалила Постанову “Про визначення стану історико-
археологічного комплексу з центром у с. Стільсько” та створила 
спеціальну комісію, яка провела відповідне обстеження пам’ятки. Комісія 
встановила, що унікальне природне довкілля разом з компонентами 
історичного середовища активно руйнується екзодинамічними процесами 
та рекомендувала обласній державній адміністрації, Державному управ-
лінню екології і природних ресурсів у Львівській області розробити і 
затвердити “Комплексну програму природоохоронних та пам’яткоохорон-
них заходів на період 2004–2007 рр.”, спрямованих на охорону і 
раціональне використання Стільського городища та його природного 
середовища. 

У контексті Постанов Кабінету Міністрів та Верховної Ради України, 
розпоряджень Львівської обласної державної адміністрації, як перший 
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крок, спрямований на охорону й збереження пам’ятки природи, історії і 
культури “Стільська”, ми реалізували проект “Розробка та впровадження 
заходів, спрямованих на збереження природно-історичного середовища 
комплексної пам’ятки природи місцевого значення “Стільська” включно з 
основним її компонентом – городищем ІХ–ХІ століть”. Виконавцем проекту 
був творчий колектив, представлений дослідниками Львівського національ-
ного університету імені Івана Франка, Карпатського відділення Інституту 
геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України, Державного природничого 
музею НАН України (м. Львів), Інституту геології і геохімії горючих копалин 
НАН України і Верхньодністрянської археологічної експедиції НАН України. 

Головними метою й завданнями досліджень були: оцінка сучасного 
стану пам’ятки природи “Стільська” та городища ІХ–ХІ ст., розташованого 
в її межах; визначення ступеня ураження природно-історичного середо-
вища небезпечними екзодинамічними процесами; встановлення причин, 
чинників та умов прояву руйнівних процесів; прогностична оцінка змін 
стану природно-історичного середовища; передпроектне обґрунтування 
системи заходів, спрямованих на оптимізацію стану пам’ятки, захист 
об’єктів історичного середовища від руйнівного впливу екзогенних процесів, 
раціональне використання природних та історико-культурних ресурсів 
(для розвитку туризму, краєзнавства, екологічного і патріотичного вихо-
вання тощо). 

Значна різноманітність природних умов, велика площа історико-
археологічного об’єкта та його унікальність, широкий спектр екзодинамічних 
процесів та висока інтенсивність їхнього розвитку потребували від автор-
ського колективу застосування різних методів й напрямків дослідження. 
Головними напрямами досліджень виступали: 

1) створення цифрових моделей рельєфу та інших геоінформаційних 
моделей на територію пам’ятки природи і городища; 

2) вивчення геологічної будови пам’ятки і властивостей рельєфо-
утворювальних відкладів; 

3) аналіз гідрогеологічної будови пам’ятки як чинника впливу на 
поширення й інтенсивність прояву карстових, суфозійних і зсувних 
процесів; 

4) аналіз рельєфу як головного чинника і регулятора широкого 
спектра природно-географічних процесів; 

5) виокремлення ландшафтних систем та оцінювання їхнього стану; 
6) вивчення особливостей географічного поширення, інтенсивності та 

потенціалу розвитку небезпечними екзогенних процесів й ризику руйну-
вання ними історичного середовища (ерозійними, карстовими, зсувними, 
суфозійними тощо); 

7) вивчення ґрунтового покриву і властивостей ґрунтів; 
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8) вивчення стану і властивостей біогеоценотичного компонента 
пам’ятки природи; 

9) аналіз потенціалу прояву поверхневого стоку та гідрологічного 
режиму р. Колодниця та її допливів як чинника розвитку ерозійно-
акумулятивних процесів; 

10) геофізичний аналіз стану геологічного середовища та визначення 
особливостей поширення карстових форм рельєфу, зон підвищеної 
тріщинуватості відкладів та небезпеки прояву зсувних процесів. 

Особливий акцент у дослідженнях зроблено на геоекологічному 
моделюванні стану комплексної пам’ятки природи місцевого значення 
“Стільська” із використанням сучасних геоінформаційних технологій, 
зокрема такого відомого ГІС-продукту як ArcGIS 9.3. Авторські картографічні 
матеріали опрацьовано у лабораторії геоінформаційного моделювання і 
картографування Львівського національного університету імені Івана 
Франка. Поряд з цим, у лабораторії створено низку геоінформаційних мо-
делей, які дали змогу оцінити стан навколишнього природного середовища 
в межах досліджуваної пам’ятки природи та історії. 

Від Львівського національного університету імені Івана Франка 
у написанні монографії брали участь д-р геогр. наук, професор Іван 
КОВАЛЬЧУК (нині працює у Національному університеті біоресурсів і 
природокористування України), канд. геогр. наук, доцент Євген ІВАНОВ, 
канд. геол.-мінер. наук, доцент Петро ВОЛОШИН, канд. геогр. наук, доцент 
Роман ГНАТЮК, канд. геогр. наук, доцент Марія СИМОНОВСЬКА (виїхала 
до США), канд. геогр. наук, доцент Олег ФЕДІРКО, канд. геогр. наук, доцент 
Мирослава ПЕТРОВСЬКА, канд. геогр. наук, доцент Андрій МИХНОВИЧ, 
канд. геогр. наук, доцент Ольга ПИЛИПОВИЧ, ст. наук. співробітник Юрій 
ЗІНЬКО, асистент Юрій АНДРЕЙЧУК, асистент, гол. гідролог Володимир 
ЧОРНИЙ (працює у Львівському обласному виробничому управлінні водного 
господарства “Львівоблводгосп”). 

Від Карпатського відділення Інституту геофізики ім. С. І. Субботіна 
НАН України – його директор, д-р фіз.-мат. наук, професор Валентин 
МАКСИМЧУК, зав. відділом, канд. геол.-мінер. наук Степан ДЕЩИЦЯ, 
пров. інженер Олег ПІДВІРНИЙ. 

Від Інституту геології і геохімії горючих копалин НАН України – зав. 
відділом, канд. геол.-мінер. наук, ст. наук. співробітник Ігор КУРАВЕЦЬ, 
канд. геол.-мінер. наук, ст. наук. співробітник Олександр ПРИХОДЬКО, 
канд. геол. наук, ст. наук. співробітник Ігор ГРИЦИК. 

Від Державного природознавчого музею НАН України (м. Львів) – 
його директор, д-р біол. наук, професор Юрій ЧОРНОБАЙ, зав. відділом, 
канд. біол. наук, ст. наук. співробітник Андрій БОКОТЕЙ, канд. біол. наук, 
ст. наук. співробітник Оксана ВОВК, канд. біол. наук, ст. наук. співробітник 
Наталія ДЗЮБЕНКО, канд. біол. наук, наук. співробітник Олег ОРЛОВ. 
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Від Верхньодністрянської археологічної експедиції НАН України – її 
керівник, канд. істор. наук Орест КОРЧИНСЬКИЙ. 

Авторський колектив висловлює подяку за розуміння актуальності й 
необхідності комплексних досліджень природної та історико-культурної 
спадщини заступнику голови комісії з питань екології, природних ресурсів 
та рекреації Львівської обласної ради А. Дейнеці та начальнику Державного 
управління охорони навколишнього природного середовища у Львівській 
області Б. Матоличу. 

Будемо вдячні усім, хто висловить побажання, пропозиції та поради 
щодо продовження досліджень, раціонального використання пам’ятки, 
розвитку туристичного комплексу у цьому краї. Зауваження та побажання 
щодо монографії просимо надсилати за адресою: Україна, 79000, м. Львів, 
вул. Дорошенка, 41, кімн. 68, Львівський національний університет імені 
Івана Франка, географічний факультет, кафедра конструктивної географії 
і картографії, навчальна лабораторія геоінформаційного моделювання і 
картографування, Євгену ІВАНОВУ, тел. : (032) 239 45 49, моб. тел. : 
8 (067) 673 90 34, Е-mail : eugen_ivanov@email.ua; geoinform@franko.lviv.ua. 
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РОЗДІЛ  1 

 
1.1. Основні поняття і терміни 

Підґрунтям для конструктивно-географічного вивчення властивостей 
навколишнього природного середовища слугує геопросторовий аналіз – 
набір функцій, які забезпечують визначення розташування, поширення та 
взаємозв’язків між складними і різнофункціональними географічними 
об’єктами. Саме географічні об’єкти (природно-господарські системи) висту-
пають об’єктами конструктивно-географічних досліджень та потребують 
різнобічного застосування сучасних комп’ютеризованих систем оброблення 
інформації. 

Яскравим представником комп’ютеризованих систем опрацювання 
геоданих є географічні інформаційні системи (ГІС). Геоінформаційні 
системи – це сучасні комп’ютерні технології, які дають змогу поєднати 
модельне зображення території (електронне відображення карт, схем, 
космо- чи аерозображень земної поверхні) з інформацією табличного 
типу (різноманітні статистичні дані, списки, показники тощо). Також під 
геоінформаційною системою розуміють систему управління просторо-
вими даними та асоційованими з ними атрибутами. Тобто це комп’ютерна 
система, яка забезпечує змогу використання, збереження, редагування, 
аналізу та відображення географічних даних. 

Перевагою їхнього використання є здатність електронної обчислю-
вальної машини до швидкого та якісного аналізу великих масивів 
цифрових, текстових і мультимедійних даних у процесі вивчення стану 
навколишнього природного середовища. Отримані дані слугують носіями 
інформації, а перевагою їхнього застосування є простота та низький 
ступінь перетворення. Натомість кінцева інформація, яка є предметом 
аналізу і прийняття рішень, потребує швидкого опрацювання вихідних 
геоданих, для чого призначене геоінформаційне моделювання. 

Геоінформаційне моделювання є сучасним інструментом акумуляції, 
аналізу та візуалізації геопросторових даних, а їхнім результатом – 
площинні чи тривимірні, статичні і динамічні моделі. З урахуванням 
специфіки застосування геоінформаційних систем під моделлю розуміють 
логічну схему та побудову, яка дає змогу, з одного боку, проводити 

ГІС-МОДЕЛЮВАННЯ ГЕОЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ 
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експерименти й уточнювати механізм розвитку природно-антропогенних 
процесів та явищ, а з іншого, – відображення просторових даних для 
формалізованого цифрового опису об’єктів реальності. 

Одним з головних понять, які використовують в геоінформаційному 
моделюванні, є визначення “інформаційної моделі” як певного ціле-
спрямованого формалізованого відображення наявної системи інформації, 
що лежить в основі більшості методів оброблення в інформаційних 
системах. З цього випливає розуміння геоінформаційних систем як інстру-
менту реалізації процесу збирання, систематизації, зберігання, оброблення, 
оцінювання, відображення та поширення геоданих та як результат 
отримання на їхній підставі нової інформації та знань про просторово-
часові явища [91; 93]. 

Головною характеристикою географічних об’єктів у геоінформа-
ційних системах є наявність інформації про них та змога проведення 
маніпуляцій з ними. Всі дані про такі природні чи господарські об’єкти 
повинні бути систематизовані та структуровані, що потребує створення 
банку чи бази даних. 

Значні за обсягом інформації і впорядковані дані мають відмінну 
структуру у вигляді структурованих систем або реляційних зв’язків. У 
геоінформаційних системах найчастіше застосовують реляційні бази 
даних, найпростішим видом яких є таблиці у вигляді матриці [107]. Варто 
наголосити на об’єктно-орієнтованих базах даних, оскільки в них значення 
відповідає просторовій одиниці. Також вони дають змогу зазначати про 
геоінформаційне моделювання, що спирається на бази даних і систему 
географічних знань. Реляційні бази даних інтегрують цифрові картографічні, 
аерокосмічні, статистичні та ін. геодані, які відображають просторове 
розміщення, стан і відношення географічних об’єктів, а об’єктно-орієнто-
вані бази даних містять сукупності логічних правил, інформації, концепцій, 
що необхідні для моделювання та прийняття рішень [111]. 

Оскільки головною особливістю геоінформаційних програмних 
продуктів порівняно з іншими системами опрацювання даних є змога 
аналізу кількісних та якісних показників досліджуваних об’єктів, процесів 
та явищ навколишнього природного середовища, то, відповідно, виникає 
необхідність застосовувати не лише графічне оброблення, а й створю-
вати блоки інформації щодо стану довкілля, які дають змогу функціо-
нувати цілісним геоінформаційним системам [90; 112]. Таким інформа-
тивним блоком виступає база даних, поняття якої охоплює сукупність 
інформаційних матеріалів, числових даних, значень, що згруповані за 
певними ознаками та які використовують під час аналізу і прогнозування 
ситуацій, явищ чи процесів [8; 111; 121; 129; 136]. Ієрархічно вище від 
бази даних є банк даних, який являє собою нагромаджену, системати-
зовану, сконцентровану інформацію, яка пристосована і доступна для 
індивідуального чи колективного користування [8]. 
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Сьогодні у сфері геоінформаційних технологій все більше вико-
ристовують поняття геоданих як різновиду баз (банків) даних, які містять 
систематизовану, координатно визначену інформацію про об’єкти, процеси 
та явища навколишнього природного середовища [107; 121; 131; 136]. 
Важливим поняттям у сфері інформаційного наповнення ГІС є база 
знань, яку визначають як сукупність формалізованих знань у вигляді 
фактів і правил, що відображають евристичні знання про методи 
розв’язання завдань у певній галузі. Їх використовують у процесі 
створення експертних систем. Вони є інтелектуальними комп’ютерними 
програмами [8], що здатні робити логічні висновки на засадах знань у 
конкретній проблемній галузі та забезпечувати вирішення специфічних 
завдань (консультування, навчання, діагностика, тестування, проектування 
тощо) без присутності експерта. 

 
1.2. Історія розвитку геоінформаційних технологій 

Процес інформатизації конструктивно-географічних досліджень тісно 
пов’язаний з розвитком комп’ютерної техніки, інформаційних технологій і 
систем. Багатьох учених у середині ХХ ст. зацікавила змога технічного 
опрацювання просторово-часових даних та їхнього оперативного аналізу. 
Праобразом сучасних ГІС вважають метод інтеграції ресурсних карт, який 
полягав у накладанні прозорих копій карт та аналізу збігу меж на окремих 
шарах. Цей метод лежить в основі оверлейного аналізу. Розробником 
методики вважають американського ландшафтного архітектора Яна Мак-
Харга. Першою масштабною реалізацією оверлейного аналізу став 
розроблений у середині 50-х років ХХ ст. англійськими ботаніками атлас 
рослинності Великобританії з використанням перфокарти та модифікова-
ного табулятора для створення понад 2 000 карт, чим пришвидшили 
розроблення атласу у 30 разів порівняно з традиційним ручним методом. 

Всю історію розвитку геоінформаційного моделювання поділяють на 
три періоди: 

Перший, так званий піонерний період (кінець 50-х рр. – початок     
70-х рр. ХХ ст.), характеризується, головно, вивченням принципових можли-
востей суміжних областей знань і технологій, отриманням емпіричного 
досвіду, створенням перших великих проектів і публікацією теоретичних 
робіт. Поштовхом для цього періоду став помітний розвиток електронно-
обчислювальних машин і периферійних пристроїв до них: дигітайзерів, 
плоттерів, графічних дисплеїв тощо. Важливим кроком у розвитку ГІС 
стало створення перших програмних алгоритмів і процедур графічного 
відображення інформації на дисплеї, створення формалізованих методів 
просторового аналізу інформації, програмних засобів управління базами 
даних. Перші ГІС-подібні системи розвивались на базі інформаційно-
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пошукових систем, лише пізніше набули їхнього сучасного розуміння, яке 
ґрунтується на картографічних банках даних. 

У 1963 р. Ховард Т. Фішер використав комп’ютер для виготовлення 
простих карт за допомогою друку статистичних ознак у регулярній сітці 
планувального листка. Він створив програму SYMAP (систему багато-
цільового картографування) для моделювання карт на підставі статистич-
ної інформації та їхнього чорно-білого друкування за допомогою графіч-
ного принтера. За працями Х. Фішера розроблено відомі програми GRID і 
IMGRID, які дали змогу виконати ручну роботу Мак-Харга за допомогою 
комп’ютера та низку інших програмних продуктів, таких як CALFORM 
(програма виводу картографічного зображення на плотер), SYMVU (пере-
гляд перспективних (тривимірних) зображень), ODYSSEY (попередник 
широко відомого ARC/INFO) [110]. Власне ці програмні продукти заклали 
підґрунтя для більшості сучасних ГІС програм. 

Першим повноцінним ГІС-проектом став електронний атлас Канади 
(CGIS), який з’явився на початку 60-х років ХХ ст. [90; 92]. Головним 
призначенням проекту вважають аналіз чисельної географічної інформації, 
отримання статистичних даних щодо стану земельних ресурсів, які вико-
ристовували у процесі розроблення землевпорядних планів. Під час 
реалізації ГІС-проекту вперше використали методи геоінформаційного 
моделювання, а саме: сканування для автоматизації процесу введення 
геоданих, розділення картографічної інформації на тематичні шари та 
розроблення концептуального рішення стосовно створення таблиць 
атрибутивних даних. Вперше реалізовано функції та алгоритми овер-
лейних операцій з геодезичними полігонами, підрахунок довжин, площ та 
інших картометричних характеристик об’єктів. 

Запропоновані технології оброблення геопросторової інформації довели 
на практиці ефективність, що не могло не викликати інтерес до ГІС з боку 
державних служб США. Так розпочався другий період (70 – 80-ті рр. ХХ ст.), 
якому притаманна поява великих геоінформаційних проектів державних 
установ, зменшення впливу окремих дослідників та їхніх невеликих груп. 
Варто зазначити про електронний перепис населення США чи інвентари-
заційні роботи в окремих штатах США [35]. 

Протягом цього періоду створено формат географічних даних GBF-
DIME (Geographic Base File, Dual Independent Map Encoding). У ньому 
реалізовано схему визначення геопросторових відносин між об’єктами 
(топологію), за допомогою якої описують сполучення лінійних і площинних 
географічних об’єктів на карті між собою. 

Третій період комерційного розвитку ГІС-технології, по суті, триває 
сьогодні. Для цього періоду притаманне розширення ринку різноманітних 
програмних засобів, розвиток настільних ГІС, розширення сфер їхнього 
застосування за рахунок інтеграції із базами даних, поява мережевих 
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технологій і програмних продуктів, значна кількість непрофесійних 
користувачів та систем, що підтримують індивідуальні набори даних на 
персональних комп’ютерах. Саме протягом цього періоду з’явилися 
найпопулярніші сьогодні програмні пакети: ARC/INFO, Mapinfo, Idrisi та ін. 

Незважаючи на вагомість вкладу розробників новітніх геоінформа-
ційних технологій США і Канади, не варто недооцінювати якості робіт в 
інших країнах. На жаль, про них відомо набагато менше. Це пояснюють 
вузькою спеціалізацією розроблень, що пов’язано з просторово-часовим 
розподілом географічних об’єктів, процесів та явищ у країнах Європи і 
колишнього Радянського Союзу. Значну роль у необізнаності з ГІС 
продуктами цих країн відіграла секретність розроблень, що привело до 
заповнення нереалізованого ринку американськими розробленнями з 
огляду на їхню доступність та мультіфункціональність, постійне удоско-
налення і технічну підтримку пропонованих продуктів. Активізації розроб-
лень у цій сфері сприяла поява відкритих кодів програм та безкоштовних 
або умовно безкоштовних програмних продуктів і геопросторових даних, 
які використовують або підтримують формати цих комерційних ГІС. 

Зокрема, розвиток геоінформаційного моделювання в Україні пройшов 
подібні етапи, як і в цілому світі, однак з певним запізненням, що 
викликане ізольованістю Радянського Союзу від решти світу і засекрече-
ністю військових технологій. 

Етап становлення (80 – 90-ті рр. ХХ ст.). Розвиток комп’ютерних 
технологій відбувся в трьох аспектах [15]. Складність їхнього розвитку 
полягала у відсутності технічних засобів, невідповідності характеристик 
тогочасним вимогам ГІС. Водночас зазначимо про відсутність власних 
розроблень програмного забезпечення, оскільки усі роботи спиралися на 
вже наявні закордонні системи введення, опрацювання та аналізу гео-
графічної інформації. Власні розроблення програмного забезпечення 
створювали винятково за вимогою окремих організацій, що здійснювали 
спостереження за складовими навколишнього природного середовища. 

Прикладом ГІС-проектів слугують лісовпорядкувальні і лісотакса-
ційні матеріали, статистичні дані щодо соціально-економічних показників 
України та їхній просторовий розподіл [12]. Водночас з’явилося розроб-
лення Державного комітету України по земельним ресурсах – система 
обліку земель “Земля”, призначенням якої є збирання, впорядкування та 
аналіз інформації про земельні ресурси. 

На етапі становлення ГІС в Україні виникло питання вибору стан-
дартів і форматів даних, сумісності інформації про об’єкти, явища і процеси 
у геоінформаційних програмах. Ринок наповнювався програмним забез-
печенням, що не давало змоги використовувати дані з інших альтерна-
тивних джерел збору інформації. 

Важливим для етапу становлення став аспект збору інформації, 
наслідком якого є створення цифрових топографічних основ. Зокрема, у 
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системі Головного управління геодезії, картографії і кадастру (ГУГКК) та 
Військово-топографічної служби почалися роботи із векторизації топо-
графічних карт масштабів 1 : 100 000, 1 : 200 000 і 1 : 500 000 різних реґіонів 
України, які зараз активно використовують для створення загально-націо-
нальних і реґіональних ГІС. На жаль, якість оцифровування картографічних 
матеріалів є недосконалою. Дещо краща ситуація склалася з тематичним 
картографуванням. Відомими є розроблення тектонічної, геологічної, гідро-
геологічної і геоморфологічної карт масштабів 1 : 200 000 і 1 : 500 000 та 
картографічних матеріалів, пов’язаних з пошуком корисних копалин. 

Наступним є етап комерційного розвитку ГІС, що припав на кінець 
90-х років ХХ ст. Цей етап вирізняє створення численних організацій і 
підприємств, які виконують геоінформаційні роботи різного тематичного 
плану. До найвідоміших компаній належать: Український центр менедж-
менту землі та ресурсів (УЦМЗР), Інститут передових технологій 
(ІПТ), компанії ЕСОММ та Інтелектуальні Системи ГЕО (ІСГео). Серед 
основних напрямів їхньої діяльності варто виокремити створення програм-
ного забезпечення, інформаційних та інформаційно-пошукових систем, 
просторових баз даних, корпоративних Інтернет / Інтранет-систем з вико-
ристанням геоінформаційних технологій, опрацювання та аналіз аеро-
фотознімків, супутникових зображень, даних радіолокації і GPS-пристроїв. 

Окрім зазначених організацій, які виконують розроблення у сфері 
ГІС, у цей період утворилися чисельні інші установи на основі органів 
управління, науково-дослідних установ, вищих навчальних закладів, 
громадських організацій та ін. Серед структур, підпорядкованих органам 
управління, виокремлюють центри, відділи, сектори, що вивчають проблеми 
та розроблення у сфері муніципальних і реґіональних ГІС. Сьогодні відомі 
ГІС-карти обласних центрів, інших населених пунктів чи адміністративних 
районів. Вагомий внесок у розвиток ГІС внесли вищі навчальні заклади, 
які впроваджують відповідні спеціальності та навчальні курси, спрямовані 
на підготовлення спеціалістів у сфері розроблення, впровадження та 
аналізу геоінформаційних моделей. На базі навчальних закладів виникла 
низка лабораторій геоінформаційного спрямування, що стали підґрунтям 
для початку й розвитку наступного етапу, що умовно названий користу-
вацьким. Головною характеристикою цього етапу є впровадження 
геоінформаційних технологій у науково-дослідницький процес окремих 
користувачів (розробників, вчених, інших зацікавлених осіб). 

 
1.3. Методи геоінформаційного моделювання 
1.3.1. Побудова цифрової моделі місцевості. У різних сферах 

географії та геоекології все частіше виникає потреба застосування багато-
вимірного аналізу того чи іншого географічного об’єкта, процесу чи явища. 
Як вихідні матеріали використовують різні просторово-часові, кількісні та 
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якісні характеристики навколишнього природного середовища. Залежно від 
завдання конструктивно-географічного дослідження застосовують різно-
манітні інформаційні, статистичні чи математичні методи, кінцевим резуль-
татом яких є тотожний аналіз та відображення просторово-часових 
характеристик досліджуваної території. Таким результатом вважають вір-
туальну модель місцевості (ВММ) – математичну модель, що містить в 
собі інформацію про рельєф земної поверхні, його спектральну яскравість 
та об’єкти, розташовані на досліджуваній території. Будь-яка ВММ призна-
чена для інтерактивної візуалізації та володіє ефектами присутності у 
межах місцевості [35]. 

З появою комп’ютерних технологій зросли можливості для виконання 
подібного виду візуалізаційних робіт. Про це свідчать чисельні публікації у 
вітчизняних і закордонних виданнях [10; 35; 92]. З метою обґрунтування 
системи охоронних заходів для збереження комплексної пам’ятки природи 
місцевого значення “Стільська” з городищем ІХ–ХІ ст. створена карто-
графічна модель й потужна база просторово-часових даних з використан-
ням сучасних геоінформаційних систем. 

Складність завдань, які вирішували у процесі різнобічних досліджень 
стану природного та історичного середовища комплексної пам’ятки природи 
місцевого значення “Стільська” з городищем ІХ–ХІ ст., потребувало засто-
сування двоступеневого масштабного ряду картографічних моделей: 

1) масштаб 1 : 25 000. У цьому масштабі площа досліджуваної 
території становила 9 км2. На створених моделях відображено усе 
різноманіття природних умов: як пам’ятку природи, так й найближчого її 
оточення; 

2) масштаб 1 : 10 000. Ним охоплено територію Стільського горо-
дища та прилеглих до неї урочищ (див. вкладку ІІІ). Карти цього масштабу 
використовували для аналізу поширення та інтенсивності ерозійних, 
суфозійно-карстових та зсувних процесів і створюваних ними загроз для 
існуючої пам’ятки історії – Стільського городища. 

Моделі цих двох масштабних рядів використано під час оцінювання 
ролі параметрів рельєфу, властивостей геологічного середовища, ґрунто-
вого і рослинного покриву, поширення небезпечних морфодинамічних 
процесів та обґрунтування систем процесорегулюючих і середовищо-
охоронних заходів. 

На засадах проведеного польового знімання території навколо Стіль-
ського городища за допомогою GPS-приймача Garmin eTrex Vista вико-
нано точну географічну прив’язку топографічних карт масштабів 1 : 10 000 
та 1 : 25 000. Для прив’язки картографічного матеріалу використовували 
винятково достовірні точки GPS-вимірювання з точністю від 2–3 до 5–7 м 
від реальних значень географічних координат. Складність прив’язки поля-
гала в тому, що більшість вимірюваних точок розміщено у лісовому масиві, 
де прийом сигналу супутників надто слабкий. 
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Після цього проведено сканування листів топографічних карт масштабу 
1 : 10 000 і 1 : 25 000 та їхнє підготовлення до подальшого комп’ютерного 
опрацювання (узгодження, корегування, зшивання окремих листів тощо). 

Наступним кроком стало геокодування сканованих топографічних 
карт на підставі даних GPS за допомогою модуля Georeferencing. Похибка 
прив’язки об’єктів не перевищувала 10–15 м, що є допустимим для 
обраних масштабів геоінформаційного моделювання. 

У разі пошарового геокодування топографічних карт-основ застосо-
вано різні ГІС-технології векторизації наявних растрових топооснов: 
 для топооснови масштабу 1 : 25 000 проведено напівавтоматичну 

векторизацію шарів за допомогою ГІС-програмного забезпечення 
Easy Trace 4.3 (Easy Trace Group); 

 для топооснови масштабу 1 : 10 000 здійснена ручна векторизація 
шарів за допомогою ГІС-програми ArcGIS 9.0 (ESRI). 
Окремими шарами оцифровано ізогіпси, відмітки абсолютних висот, 

наявні водотоки, дороги, лісові масиви, чагарники, сади, квартали, будинки 
та інші будови, вали городища тощо. Варто зазначити про суттєві відмін-
ності у моделях двох масштабних рядів. Наприклад, у масштабі 1 : 25 000 
горизонталі оцифровані через 5 м, тоді як в масштабі  1 : 10 000 – через 2 м. 
Висока детальність векторизації ізогіпс дала змогу якісніше вивчити 
характеристики поширення та визначити інтенсивність прояву небезпечних 
ерозійно-акумулятивних форм рельєфу й процесів, побудувати серію по-
вздовжних і поперечних профілів тощо. 

Водночас проведено типізацію цих об’єктів за відповідними типами, 
порядками і рангами. Виконано оброблення оцифрованих векторних даних 
для перевірки і правлення топологічних взаємозв’язків між об’єктами, 
створено відповідну атрибутивну базу даних. 

Цифрову модель рельєфу комплексної пам’ятки природи місцевого 
значення “Стільська” з городищем ІХ–ХІ ст. побудовано за допомогою 
функції Topo To Raster ГІС-програми ArcGIS 9.0 (ESRI). Цей метод 
інтерполяції спеціально розроблений для створення гідрологічно корект-
ної цифрової моделі рельєфу. Підґрунтям для неї слугувала модель, 
використана у ГІС-програмі ANUDEM, яку розробив Майкл Хатчінсон [35; 
106; 112]. 

Процедуру інтерполяції в ГІС-моделюванні проектували так, щоб 
дати змогу скористатися головними видами початкових даних – зазвичай, 
доступними й відомими характеристиками поверхні рельєфу. Цей метод 
ґрунтується на використанні повторної обмеженої техніки інтерполяції 
різниці значень. Він оптимізований так, щоб ефективно здійснювати локальні 
інтерполяції, наприклад, такі, як інтерполяція інверсивно зваженої відстані 
(IDW), без втрати зовнішньої безперервності, якої досягають використан-
ням глобальних методів інтерполяції, наприклад Kriging і Spline. 
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Оскільки вода є первинною ерозійною силою, що визначає морфо-
логію форм рельєфу, то під час моделювання флювіального рельєфу 
використано ці знання для свідомого обмеження процесу інтерполяції, 
унаслідок якого створюється топологічно залежна структура дренажних 
ліній, а, відповідно, з високою ймовірністю дає змогу змоделювати наявні 
форми рельєфу. 

 
1.3.2. Побудова моделей морфометричних і морфологічних 

характеристик рельєфу. На підставі гідрологічно-коректної цифрової 
моделі рельєфу за допомогою модуля 3D Analyst розраховано повздовжні 
профілі вздовж р. Колодниця, потоків Затінок і Химина Долина, а також 
вісім поперечних перетинів долин цих водотоків. Водночас, складені 
додаткові карти, які відображають розміщення цих повздовжніх й 
поперечних профілів у межах досліджуваної території. 

Також на її основі були складені геоінформаційні моделі таких морфо-
метричних та морфологічних параметрів рельєфу: 

1) стрімкість схилів; 
2) експозиція схилів; 
3) горизонтальне розчленування рельєфу; 
4) вертикальне розчленування рельєфу; 
5) просторовий розподіл потенційного шару стоку води по схилах. 
З метою ГІС-моделювання прояву та інтенсивності ерозійних процесів 

у районі Стільського городища проведено сканування й прив’язку зібраних 
картосхем розвитку ерозійних процесів до ГІС-моделі масштабу 1 : 10 000. 
Під час польових досліджень уточнено наявну ерозійну мережу, нанесено 
нові межі ярів й балок, новостворені зсуви, карстові і суфозійні лійки, які 
не зафіксовані на попередніх картосхемах тощо. Це дало змогу коректно 
виділити водотоки різного порядку, тальвеги і водозбори та уточнити 
цифрову модель рельєфу. 

Паралельно проведено дешифрування різночасових аеро- й космо-
знімків на територію городища з метою визначення структури земле- і 
природокористування на досліджуваній території. При цьому використано 
космознімки Spot і Landsat 7 ЕТМ+ з роздільною здатністю 10 і 30 м за 
період від 1985 до 2000 р. Для опрацювання растрового зображення цих 
космознімків використовували ГІС-програму ERDAS Imagine (Leica-
geosystems). Зокрема, для дешифрування структури землекористування 
за космознімками використано модулі неконтрольованої й контрольованої 
класифікації. 

З метою вивчення характеристик поширення і визначення інтенсив-
ності прояву ерозійно-акумулятивних процесів на схилових поверхнях 
території пам’ятки природи місцевого значення “Стільська” з городищем 
ІХ–ХІ ст. використано такі математичні моделі: 
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1) модель визначення напряму поверхневого стоку. Одним з ключо-
вих завдань, що пов’язані з вивченням гідрологічних характеристик рельєфу, 
є визначення напряму стоку у центрі кожної комірки растру. Її реалізують 
за допомогою функції Flow Direction (напрям стоку) та обчислюють за 
формулою: 

,DZ
l ×100      (1.1) 

де ΔZ – зміна висоти між центрами сусідніх комірок растру, l – відстань 
між центрами сусідніх комірок растру. У випадку, коли розмір комірки 
растру становить 0,7 м (масштаб 1 : 10 000), відстань між двома орто-
гональними комірками дорівнює 0,7 м, а відстань між двома діагональ-
ними комірками – 0,99 м. 

Напрям стоку поверхневих вод визначають шляхом пошуку напрямку 
найкрутішого спуску або максимального падіння від кожної комірки. Коли 
напрям найкрутішого спуску поверхневих вод знайдений, комірка растру 
кодується із значенням, яке репрезентує саме цей напрям; 

2) модель відображення інтенсивності акумуляції шару схилового 
стоку. Функція Flow Accumulation (акумуляція стоку поверхневих вод) 
обчислює значення акумуляції стоку як показника його значень для всіх 
комірок растрового зображення, що проходить через кожну комірку вниз 
по схилу. Якщо растрове поле шару стоку поверхневих вод не задане, 
величину акумуляції застосовують до кожної з комірок вихідного растру, а 
значення комірок вихідного растру визначають числом комірок, які “виті-
кають” у кожну наступну комірку. 

Застосування додаткового параметру шару стоку поверхневих вод 
дає змогу визначити шар опадів, який випав у межах певного вододілу. 
Унаслідок цього створюється безперервне поле значень, яке відображає 
середнє значення шару опадів, що випали протягом однієї зливи. У 
такому разі поле акумуляції стоку поверхневих вод показує шар опадів, 
який стікає через кожну комірку растру з припущенням, що на значення 
величини шару опадів не впливають випаровування та інфільтрація. 

Результатом ГІС-моделювання стану природного та історичного сере-
довища комплексної пам’ятки природи “Стільська” є карта рекомендацій, 
які спрямовані на збереження її природно-історичного середовища та 
недопущення негативного впливу на нього небезпечних морфодинамічних 
процесів. 

 
1.3.3. Побудова трьохвимірних моделей місцевості. Застосу-

вання трьохвимірного геоінформаційного моделювання полягає у забез-
печенні наочності та інтерпретуванні геопросторових даних, що дає змогу 
найкраще відобразити інформацію про динамічні зміни об’єктів басейнової 
системи досліджуваної території, реалізувати низки прикладних завдань, 
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що недоступні з використанням традиційних двовимірних карт. Застосу-
вання тривимірних моделей забезпечує: 

1) виконання реалістичного відображення території комплексної пам’ятки 
природи місцевого значення, віртуальне переміщення дослідника по 
території; 

2) точніше визначення просторових координат природних, історико-
культурних чи інших господарських об’єктів; 

3) комбіноване використання різних тематичних шарів цифрових карт з 
даними дистанційного зондування; 

4) здійснення моделювання зон видимості та визначення ліній погляду 
спостерігача; 

5) інтерполювання за висотними пунктами, розрахунок різних площин-
них та об’ємних характеристик досліджуваних басейнових поверхонь, 
побудова профілів та ін. 
Першим етапом створення тривимірної моделі є визначення просто-

рових характеристик растрової матриці висот від вибору системи координат 
та до вибору розміру комірки растру. Зазначимо лише, що систему 
координат бажано обрати так, щоб в її основою лягли метрові 
одиниці лінійних вимірів. Це роблять з метою уникнення необхідності 
перерахунку одиниць вимірів та введення додаткових коефіцієнтів пере-
ведення одиниць вимірювання. 

Наступним важливим кроком 3-D моделювання є додавання поверхні 
рельєфу до сцени та налагодження її відображення, що здійснюють за 
допомогою визначення властивостей відображення як самої модельо-
ваної поверхні, так і її тривимірної репрезентації. Для отримання згладже-
ного відображення рельєфу вибирають метод повторної вибірки зобра-
ження зі зміною його роздільної здатності з відображенням на дисплеї з 
Nearest Neighbor (метод використовують для відображення дискретних 
поверхонь) на Cubic Convolution (для континуальних поверхонь), а також 
збільшується роздільна здатність растру цифрової моделі рельєфу. З 
огляду на недостатні для візуалізації значення вертикального розчлену-
вання території збільшують вертикальний масштаб відображення рельєфу 
з натурального (1 : 1) на втричі більший (1 : 3). Більшої реалістичності 
надають ефекти затінення поверхні залежно від позиції джерела світла та 
згладжування тіней. 

Підсилюючим елементом для створеної 3-D моделі може слугувати 
відображення різних географічних об’єктів, яке ми реалізували нами на 
прикладі зображення лісового покрову кварталів населеного пункту та 
історико-культурних об’єктів території (див. вкладку IV). 

Отримана тривимірна 3-D віртуальна модель місцевості відкри-
ває нові можливості для здійснення віртуального обліту досліджуваною 
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територією, для просторового аналізу морфологічних і морфометричних 
параметрів рельєфу, для оцінювання передумов виникнення небезпечних 
екзогенних процесів та явищ: зсувних, карстових, суфозійних, ерозійних 
тощо. 

Загалом, сучасні геоінформаційні технології відкривають нові можли-
вості для вивчення геоекологічного стану пам’яток природи та історії. За 
результатами ГІС-моделювання комплексної пам’ятки природи місцевого 
значення “Стільська” створено серію картографічних моделей, які відо-
бражають особливості її природно-історичного середовища та розвитку 
небезпечних морфодинамічних процесів. 
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РОЗДІЛ  2 

 
2.1.  Методи геофізичних досліджень 

2.1.1. Електромагнітні дослідження. У комплексі діагностики та 
вивчення морфодинамічних процесів приповерхневої частини земної кори 
електрометричні методи відіграють значну роль. Причиною тому є суттєва 
різниця між електроопорами гірських порід втягнутих в морфодинамічні 
процеси (карстові, суфозійні, зсувні тощо) й збережених, яка досягає іноді 
двох-трьох порядків. Враховуючи відносну простоту апаратури, необхідну 
під час досліджень цих процесів, а також оброблення отриманих мате-
ріалів, ці методи можуть бути панівними у процесі вивчення небезпечних 
морфодинамічних процесів. 

Для виявлення ареалів інтенсифікації прояву морфодинамічних 
процесів застосовують електромагнітні методи вертикальних електричних 
зондувань (ВЕЗ) та структурної електророзвідки (ЗСБ). Перший з цих 
методів вирізняє висока ефективність та надійність у разі картування 
геологічних неоднорідностей на незначних глибин. Другий метод характе-
ризує висока роздільна здатність, яка надає інформацію щодо розподілу 
електропровідності розрізу, починаючи від 2–5 м від земної поверхні й 
нижче. Комплексне застосування двох методів дає змогу з високою надій-
ністю описати геологічний розріз, визначити потужність рихлих порід, ви-
ділити тріщинуваті (закарстовані) зони й оцінити їхні розміри. 

Метод вертикальних електричних зондувань. З урахуванням 
необхідності вивчення власне приповерхневої частини земної кори засто-
совували мікроВЕЗ з дуже дрібними збільшеннями розносів АВ / 2 в метрах: 
К2 / К1 = 1,2–1,3. Максимальний рознос АВ / 2 змінювався залежно від глибини 
покрівлі опорного горизонту від 9 до 15 м. Такий підхід до постановки 
зондувань дав змогу детально визначити електричний опір покрівлі 
опорного горизонту та перекриваючого шару рихлих відкладів. Зондування 
виконували за окремими профілями з кроком 20 м. Використовували 
вимірювальну апаратуру АЕ-72, а як джерело струму – акумулятори. 
Живильну лінію заземлювали за допомогою залізних, а приймальну – 
мідних електродів. Виконано 11 профілів на п’яти дослідних ділянках. 

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ ПАМ’ЯТКИ ТА 
ОБҐРУНТУВАННЯ СИСТЕМИ ОПТИМІЗАЦІЙНИХ 
ЗАХОДІВ 
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Інтерпретацію вертикальних електричних зондувань виконували двома 
способами: перший, за допомогою двошарової палетки СН-1, другий – 
розрахуванням кривої ρк у графік залежності S (поздовжньої провідності) 
й подальшою корекцією цього піврозноса від АВ / 2 на певну глибину (h). 
Перший спосіб застосовували для двошарових кривих ρк та тришарових, 
з опорним горизонтом (тип Н). Усі інші криві ρк інтерпретували другим 
методом. Під час першого методу палеткою СН-1 отримували параметри 
ρ1, h1 та S1. За наявності опорного горизонту визначали сумарну провід-
ність S1+2, далі – S2 і знаходили точку Н та її координату ΛН = h1+h2. Маючи 
h2, легко визначати електричний опір провідного горизонту (h2 / S2). 

Під час застосування другого методу інтерпретації перераховували 
криву ρк у значення Sк за наближеною формулою Sк ≈ АВ / 2 / ρк й будували 
залежність АВ / 2 = f(Sк). На отриманій залежності визначали окремі гори-
зонти, їхній опір (ρ = (∆АВ / 2) / ∆Sк) та вводили поправку за глибиною від 
1 на першому піврозносі до 0,8 на останньому. 

Геоелектричні розрізи будували звичайним методом: по горизонталі 
відкладали пункти зондувань, по вертикалі – глибини залягання горизонтів 
та їхній електричний опір. 

Метод структурної електророзвідки. Метод ЗСБ застосову-
вали у модифікації “контур у контурі” (Qq), який характеризується високою 
роздільною здатністю за глибиною, локальністю й чутливістю до змін 
геоелектричних параметрів. Як оптимальні для дослідження зсувонебез-
печних та карстових масивів застосовували установку з ефективними 
площами живильних та вимірювальних контурів, відповідно, Q = 25 м2, q = 
9 м2. Для збудження та вимірювання нестаціонарних полів використову-
вали швидкодіючу апаратуру “Стадія-М” з метою вивчення приповерх-
невої частини геологічних розрізів. За наведеними розмірами петлі 
апаратура дає змогу вивчати геологічний розріз починаючи з 5–6 м. 
Індуковане поле вимірювали у часовому діапазоні затримок 1  × 10–6 – 
5 × 10–5 с. Крок дискретизації змінювався від 0,1 до 1 мкс. Такий крок 
забезпечував необхідну детальність вимірювань, достатню для здійснення 
диференційних трансформацій, а також розчленування геологічного 
розрізу. Реєструвались нормовані струмом сигнали вимірювального контуру 
пропорційні вертикальній компоненті індукованого поля δВz / δtq / IQ. 

У разі інтерпретації нормовані сигнали трансформуються у криві 
залежності поздовжньої провідності від глибини – Sτ(H), за якими визна-
чають геоелектричні параметри середовища, передусім електричний опір 
горизонту (ρ = ∆Н/∆S). На ділянці виконано шість профілів ЗСБ. Результати 
вимірювань подані у вигляді геоелектричних вертикальних розрізів. 

 
2.1.2. Геотермічні методи. Метод польової геотермічної зйомки дає 

змогу з урахуванням розподілу температур в земній корі і на поверхні 
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землі виділити корисний сигнал, який відтворює ті або інші геологічні 
об’єкти. Отримати інформацію щодо глибинного теплового потоку за 
замірами теплових параметрів у приповерхневому шарі можливо лише у 
разі дотримання таких умов: вимірювання теплових параметрів в усіх 
точках спостереження повинні бути одночасними, їх потрібно проводити 
на однаковій глибині; породи, в які закладені датчики теплових параметрів, 
мають бути літологічно однаковими, а їхні відмінності за водонасиченістю 
незначні. Крім того, треба дотримуватись вимоги незмінності рослинного 
покриву та уникати різких перепадів висот рельєфу місцевості. 

Як реґіональні, так й детальні геотермозйомочні роботи проводять 
за такою схемою: розбиття профілів на досліджуваній площі, буріння 
геотермічних свердловин й закладання термощупів, замір температур на 
усіх точках. Розбиття профілів виконують з урахуванням геоморфологіч-
них, літологічних та географічних умов місцевості. Всю досліджувану 
територю робивають на окремі ділянки з однорідним поверхневим 
покривом, літологічним складом приповерхневих відкладів, однотипними 
орогідрографічними умовами. 

У процесі буріння свердловин візуально описують розріз порід. У 
пробурену свердловину вставляють термощуп, при цьому необхідно 
свердловину недобурювати на 5–7 см (довжина наконечника щупа) для 
того, щоб наконечник щупа задавити в непорушену бурінням породу й 
забезпечити якісний контакт датчика температури з навколишніми поро-
дами. Після закладання всього профілю необхідно витримати щупи 
певний час перед заміром, щоб термодавачі прийняли температуру порід. 
Останній щуп на профілі після заміру температури залишається в точці 
закладення, а всі інші розміщуються далі за профілем. Реперний щуп, що 
залишився, необхідний для прив’язки температур по всьому профілю, так 
як нова партія щупів при продовженні профіля вимірюється за декілька 
годин, а іноді й на наступний день. Вимірювання нових закладених точок 
розпочинають із залишеного для прив’язки щупа. Маючи температурні 
заміри першої партії щупів та другої, можна визначити поправочний 
температурний коефіцієнт, який необхідно враховувати для узгодження 
даних по всьому профілю. Кожен профіль повинен мати по одній спільній 
точці спостереження для узгодження профілів. Прив’язочні щупи встанов-
люють у місцях різкої зміни приповерхневих та поверхневих умов за 
ходом вимірів температури на профілі. 

Приповерхневі польові геотермічні роботи закінчують зняттям темпе-
ратури по всьому профілю досліджуваної площі. Дані температурних 
замірів, отриманих у полі на протязі часу проведення геотермічних робіт, 
обробляють в лабораторії у період камеральних робіт. Виміри температур 
за всіма профілями виконують в один день з використанням реперних 
точок спостереження. Отримані таким шляхом температурні дані використо-
вують для побудови геотермічних карт та профілів досліджуваної площі. 
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Польові геотермічні дослідження проводять за допомогою геотерміч-
ної станції ГС-1. У комплекс станції входить: вимірювальний блок (комп-
лекс геотермічних щупів); блок реєстрації; блок живлення вимірювальної 
та реєстраційної апаратури; буровий комплект. Перед початком польових 
експедиційних робіт у лабораторних умовах виконують градуювання 
геотермічних щупів у робочому інтервалі температур (0–25 0С) за допо-
могою термостата UTU-2. За результатами градуювання для кожного 
щупа розраховують температурно-частотний коефіцієнт, який визначають 
за формулою: 

K = (T2–T1) / (f2–f1),      (2.1) 
де T1 і T2 – початкова та кінцева температури градуювання; f1 і f2 – відпо-
відно, частоти при початковій та кінцевій температурах. Температуру, яку 
потрібно знайти, розраховують за формулою: 

Тx = K / (fx–f1).              (2.2) 
 
2.1.3. Магнітометричні методи. Можливості високоточної магніто-

розвідки для розв’язання зазначених задач ґрунтуються на відмінностях 
магнітних властивостей гірських порід шуканих об’єктів з природним 
середовищем. Як відомо, у карсті відбувається розчинення та корозія 
породоутворвальних мінералів (кальциту, доломіту, магнезиту, гіпсу тощо). У 
багатьох районах головну роль у процесі карстоутворення відіграють 
розчинення (наприклад, роздоломічення, суфозія, гравітаційні процеси 
(осідання, провалля), тектонічні рухи (розтріскування, розсування блоків 
порід, що карстуються). Традиційними ознаками карсту (закарстованості) 
вважають оригінальний розчленований рельєф на виходах карстуючих 
порід, наявність печер, колодязів, провалів та інших природних об’єктів 
порівняно невеликих розмірів. Карст є складною системою, яка має досить 
тривалу історію формування, починаючи з часу накопичення й літифікації 
материнської породи. До неї належать водовмісні елементи, такі як каверни, 
тріщини, ємкості, а також різноманітні геологічні тіла гіпергенного, ката-
генного і гідротермального походження. Зазначені геологічні утворення 
відрізняють за своїми петрографічними характеристиками та проявляються 
в геоелектричних (постійний опір, провідність), густинних, магнітних (магнітна 
сприйнятливість, залишкова намагніченість) та інших параметрах. 

Для забезпечення надійного виявлення очікуваних локальних магніт-
них аномалій інтенсивністю до ±5 нТл магнітну зйомку здійснювали про-
тонним магнітометром ММП-203 з чутливістю 1 нТл. Для введення поправок 
за добову варіацію використовували протонну магнітоваріаційну станцію 
МВ-01 (чутливість 0,1 нТл), яка встановлена поблизу району робіт на 
відстані біля 1 км, у с. Стільсько. Це дало змогу забезпечити визначення 
аномалій магнітного поля ΔЕ з похибкою не гірше, ніж 1,0–1,5 нТл. Висота 
зйомки – 1,5 м. 
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Досліджуваним параметром слугувало різницеве магнітне поле ΔТ : 
ΔТ = Тб – Тр,        (2.3) 

де Тб і Тр – синхронно виміряне магнітне поле на базовому й рядовому 
пунктах, відповідно. 

Для магнітометричних робіт обрано п’ять ділянок для площинного 
знімання загальною площею 66 700 м2. 

На ділянці А розбито мережу 160 × 90 м (десять профілів по 160  м з 
кроком зйомки 10 м), на якій зроблено 170 вимірів. Кожен вимір складався 
із середнього значення з трьох вимірювань. Азимут профілів 90°. На ділянці 
B розбито мережу 80 × 210 м ( дев’ять профілів по 210 м з кроком зйомки 
10 м і відстанню між профілями 10 м), на якій зроблено 198 вимірів. 
Азимут профілів 10°. На ділянці С розбито мережу 100 × 130 м (п’ять 
профілів по 130 м з кроком зйомки 5 м і відстанню між профілями 25 м), 
на якій зроблено 135 вимірів. Азимут профілів 0°. На ділянці D розбито 
мережу 75 × 150 м (чотири профілі по 150 м з кроком зйомки 10 м і відстан-
ню між профілями 25 м), на якій зроблено 64 виміри. Азимут профілів 0°. 
На ділянці Е розбито мережу 75 × 200 м (чотири профілі по 200 м з кроком 
зйомки 5 м і відстанню між профілями 25 м) на якій зроблено 164 виміри. 
Азимут профілів 315°. 

Крім площинного знімання, проведено також високоточну магнітну 
зйомку за чотирма профілями, які перетинають досліджувану площу: 
профіль Північ довжиною 350 м з кроком зйомки 5 м (70 вимірів); профіль 
Захід довжиною 320 м з кроком зйомки 5 м (64 виміри); профіль Схід 
довжиною 840 м з кроком зйомки 5 м (168 вимірів); профіль Південь 
довжиною 370 м з кроком зйомки 5 м (74 виміри). 

 
2.2.  Методи геологічних і геоморфологічних 

досліджень 

2.2.1. Геологічні й гідрогеологічні методи. Отримання інформації 
про геологічну будову та гідрогеологічні умови пам’ятки природи здійсню-
вали шляхом виконання польових маршрутних спостережень, а також 
аналізу фондових геологічних матеріалів [13; 28; 98]. 

Маршрути орієнтовані, головно, вздовж ярів, у бортах яких розміщено 
найбільше відслонень. Декілька маршрутів прокладено вздовж брівок ярів, 
де відзначають значну кількість поверхневих форм карсту, а також розви-
ваються зсуви. 

У процесі їхнього виконання проводили опис властивостей гірських 
порід у відслоненнях. При цьому вивчали послідовність нашарувань, 
літологічний склад порід, структуру й текстуру, ступінь тріщинуватості, 
орієнтацію тріщин, їхні розкриття, характер наповнення, виконували фото-
документування. Точки спостереження прив’язували до топографічної осно-
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ви за допомогою портативних GPS-вимірювачів. У місцях, де проводили 
опис порід, в окремих випадках проходили розчистки. 

Для виявлення зон тріщинуватості, а також визначення просторового 
положення тріщин розвантаження використовували біолокаційний метод. 

З метою вивчення геологічного розрізу, встановлення глибини заля-
гання підземних вод на вододілі, де немає відслонень, пробурено дві 
свердловини глибиною по 6 м. 

У процесі виконання польових спостережень виявляли місця роз-
вантаження підземних вод (джерела), визначали літологічний склад порід, 
над якими вони формуються, їхній дебіт. 
 

2.2.2. Методи дослідження рельєфу і процесів рельєфоутво-
рення. Головними методами дослідження рельєфу пам’ятки природи 
були: 1) аналіз топографічних карт масштабу 1 : 10 000 і 1 : 25 000; 
2) побудова серії морфометричних карт цього ж масштабу (на підставі 
створеної цифрової моделі рельєфу); 3) польове геоморфологічне карто-
графування у масштабі 1 : 25 000; 4) польові дослідження поширення та 
інтенсивності прояву сучасних екзогенних морфодинамічних процесів та 
складання відповідної карти; 5) пошук давніх (архівних) карт, аналіз поши-
рення на них ярів, малих річок, інших форм рельєфу; 6) порівняння старих 
й нових карт, яке дає змогу оцінити масштаби змін форми і розмірів 
досліджуваних об’єктів, виявити тенденції розвитку екзогенних процесів; 
7) аналіз різночасових аеро- й космознімків, які відображають стан 
природного середовища на момент знімання; 8) розрахункові методи, які 
дають змогу отримати параметри інтенсивності розвитку екзогенних про-
цесів за наявності інформації про чинники та умови рельєфоутворення; 
9) аналіз повздовжніх й поперечних профілів схилів, річкових долин, ярів, 
балок тощо; 10) інші методи (у тім числі індикаційні). 

Застосування широкого спектра взаємодоповнюваних і взаємо-
контрольованих методів дало змогу отримати об’єктивну інформацію 
щодо поширення, тенденцій розвитку, ступеня активності усього спектра 
сучасних екзогенних та ендогенних процесів рельєфоутворення в межах 
досліджуваної території й обґрунтувати відповідну систему процесорегулю-
вальних заходів. 

Методи вивчення інтенсивності розвитку ярково-долинних 
систем. У дослідженнях геоморфологічних процесів, які становлять 
особливу загрозу для збереження історичних об’єктів природної пам’ятки 
“Стільська”, важливе місце належить вивченню тенденцій, масштабів та 
інтенсивності змін у структурі та просторовому малюнку ярково-долинної 
мережі. З цією метою аналізували зміни загальної кількості ярів в окремих 
системах, їхньої загальної й часткових довжин, протяжність, ускладнення 
чи спрощення просторової структури тощо. 
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Такі дослідження доцільно проводити з використанням різночасових 
великомасштабних карт, планів, аеро- й космознімків. Для дослідження 
просторово-часової динаміки ярково-долинної мережі у районі природної 
пам’ятки “Стільська” ми використали топографічні карти масштабу 
1 : 25 000, які відображають рельєф і гідрографічну мережу станом на 
1918 і 1968 роки. Незважаючи на різницю у методиці створення цих карт, 
можна оцінити загальний характер змін, які відбулися у структурі ярково-
долинних систем. 

У процесі аналізу змін в ярково-долинних системах використову-
вали порівняльно-картографічний метод, суть якого полягає у зіставленні 
(накладанні) різночасових одномасштабних топографічних карт. 

Для оцінки структури ярково-долинної мережі використано метод 
картометричного аналізу. Кількісні параметри структури ярково-долинних 
систем визначали методами картометричного і статистичного аналізів. 
Зокрема, розраховували середню довжину ярів, середню інтенсивність 
їхнього збільшення за досліджуваний період. Поєднання цих методів 
дало змогу оцінити масштаби, тенденції і середню інтенсивність просто-
рових змін в ярково-долинних системах, а також оцінити потенційну 
небезпеку впливу розвитку ярів на історичні об’єкти природної пам’ятки 
“Стільська”. 

 
2.3.  Методи гідрологічних досліджень 

Дослідження стану поверхневих вод здійснювали з метою виявлення 
їхніх кількісних параметрів, оцінки впливу на поширення та інтенсивність 
розвитку схилових й руслових ерозійно-акумулятивних процесів, карсту і 
суфозії, а також зсувів, опливин та надмірного зволоження ґрунтів, для 
визначення загроз, що створені гідрометеорологічними чинниками і гідро-
логічними процесами для об’єктів природно-історичного середовища 
комплексної пам’ятки природи ”Стільська”. 

Завданням гідрологічних досліджень є визначення головних гідро-
логічних характеристик до розрахункових створів (максимальні, середні, 
мінімальні витрати води, внутрішньорічний розподіл стоку, санітарний 
мінімум). У процесі виконання та розрахунків цих характеристик висвітлено: 
загальні риси клімату, рельєф території, гідрогеологічні умови, сучасний 
стан використання й охорони природних ресурсів басейну, екологічний 
стан у басейні, прибережні захисні смуги тощо. 

Вихідними матеріалами для визначення розрахункових гідрологічних 
характеристик слугували: дані спостережень гідрометеорологічних станцій 
й постів, що опубліковані Держкомгідрометом (гідрологічні щорічники, дані 
про основні гідрографічні характеристики); проектні матеріали інституту 
“Львівдіпроводгосп”; неопубліковані матеріали спостережень та польові 
гідрологічні вишукування, які зберігаються у Львівському обласному 
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виробничому управлінні водного господарства та його структурних під-
відомчих підрозділах (районних управліннях водного господарства). 

Методика оброблення вихідних даних та головні практичні прийоми 
розрахунків відповідають нормативам СНиП 2.01.14-83 “Определение расчет-
ных гидрологических характеристик”, введених в дію з 1 липня 1984 р. 

Головними методами гідрологічних досліджень виступали: 1) польове 
обстеження гідрографічних об’єктів; 2) збір та аналіз фондових даних про 
модулі поверхневого стоку води, витрати води у р. Колодниця та її допливах, 
кількість опадів та режим їхнього випадання; 3) розрахунок основних пара-
метрів гідрологічного режиму р. Колодниця та її допливів; 4) розрахунок 
параметрів максимального, середнього (забезпеченістю 50 і 75 %) та 
мінімального стоку; 5) розрахунок екологічно допустимих витрат стоку 
р. Колодниця та її допливів у межах пам’ятки природи; 6) аналіз повздовж-
ніх профілів досліджуваних гідрографічних об’єктів та визначення можли-
востей їхньої деформації; 7) обґрунтування системи водоохоронних заходів; 
8) метод аналогій та ін. 

Під час розрахунків може бути два випадки максимальних витрат: 
1) наявність даних стаціонарних спостережень за більш-менш тривалий 
час; 2) відсутність даних спостережень. Для визначення максимальних 
витрат води дощових паводків застосовано допоміжні методи − теоретичні 
формули, що вміщують у собі забезпечені значення основних паводко-
утворюючих параметрів і рекомендовані нормативними документами для 
даного водотоку й реґіону: 

а) редукційна формула СниП 2.01.14-83: 

Qp% = qp% a · a

a 2a

δ×δ
δ×δ

 ·  
 
 

n
aF

F
 · F  (м3/сек),  (2.4) 

де qp% a – модуль максимальної миттєвої витрати води ріки-аналогу роз-
рахункової ймовірності перевищення; δ і δа – коефіцієнти, які враховують 
зниження максимальних витрат проточними озерами, відповідно, для 
дослідної ріки і ріки-аналога; δ2 і δ2а – коефіцієнти, які враховують зниження 
максимальних витрат внаслідок заболоченості водозбору, відповідно, для 
дослідної ріки і ріки-аналога; n – коефіцієнт редукції модуля максимальної 
миттєвої витрати води із збільшенням площі водозбору; F і Fа – водо-
зборів, відповідно, для дослідної ріки і ріки-аналога площі, км2. 

б) формула П. Ф. Вишневського: 

Qр% = 1,67 · F · hm · φ · n · r · r1 · k1 · λ (м3/с),   (2.5) 

де F – площа водозбору до розрахункового створу, км2; hm – максимальна 
водовіддача зливового стоку, мм/10 хв.; φ – коефіцієнт редукції модуля 
максимального стоку; n – коефіцієнт для врахування впливу на макси-
мальну витрату залісненості і заболоченості басейну; r – коефіцієнт 
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штучної зарегульованості стоку ставками та водосховищами; r1 – коефі-
цієнт природної зарегульованості стоку заплавою; k1 – коефіцієнт для 
врахування неповноти зрошення зливою площі водозбору; λ – коефіцієнт 
повторюваності (забезпеченості). 

в) формула граничної інтенсивності: 

Qр% = А1% · φ · Н1% · δ · λр% · F (м3/сек),   (2.6) 

де А1% – максимальний модуль стоку щорічної ймовірності перевищення 
Р%; φ – збірний коефіцієнт стоку; Н1% – максимальний добовий шар опадів 
ймовірністю перевищення Р%; δ – коефіцієнт впливу на максимальні 
витрати проточних озер; λр%  – перехідний коефіцієнт від максимальних 
миттєвих витрат води щорічної ймовірності перевищення Р1%, до макси-
мальних витрат іншої ймовірності перевищення; F – площа водозбору до 
розрахункового створу, км2. 

Під час визначення внутрішньорічного розподілу стоку був застосо-
ваний метод розподілу за аналогією із розподілом у реальному році. З 
низки спостережень на гідропості р. Щирка (смт. Щирець) вибрано модель 
з трьох реальних років, характерних за водністю й розподілом стоку, з 
емпіричними забезпеченостями річного і сезонного стоку, близькими до 
заданих. Розподілення стоку таких років прийнято як розрахункові моделі. 

Меженний період на річках України простежується у зимовий та 
літньо-осінній сезони. Якщо меженний період короткий (менший ніж два 
місяці) або перерваний (складається з декількох періодів, які розділені 
паводками), то календарний місяць з найменшим стоком може охоплю-
вати паводки або їхні частини. Тому замість середньої місячної витрати 
води використовують середню витрату за 30 діб з найменшим стоком у 
цьому сезоні (некалендарний місяць). Його шукають так: будують гідро-
графи стоку дослідної річки за кожен рік за весь період спостережень 
(необхідність такої побудови визначають складністю режиму стоку річок 
шляхом аналізу таблиць щоденних витрат води); на гідрографі визна-
чають ділянку з найменшими витратами води в даному сезоні, тривалістю 
30 діб. За таблицями щоденних витрат води проводять підрахунок 
середньої витрати води за вибраний період. 

У разі неможливості вибрати безперервний 30-денний період міні-
мального стоку через часті і значні паводки, в розрахунках використову-
ються дані за коротший період, але не менше 25–23 діб, щоб не вразо-
вувати вплив паводків. Тривалість періоду мінімального стоку визначають 
висотою паводків, попередніх і наступних за цим періодом. Мінімальна 
30-денна витрата води завжди менша середньомісячної (календарної). 
Якщо різниця між мінімальною середньомісячною і 30-денною витратами 
води для річок даного району, зазвичай, не перевищує 10 %, то використо-
вують середньомісячну витрату води. Під час будівельного проектування 
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застосовують дані про мінімальні витрати води у діапазоні забезпече-
ностей 75–97 %. 

Зазначимо, що результати гідрологічних досліджень басейну річки 
Колодниця та її допливів Затінок і Химина Долина є важливими для 
оцінювання ролі цього чинника у розвитку ерозійно-акумулятивних, карстово-
суфозійних та опливних процесів, а також для визначення рекреаційного 
потенціалу та планування його господарського використання. 
 

2.4.  Методи ґрунтових досліджень 
Підґрунтям для виконання досліджень слугували дані щодо морфо-

логічних, морфометричних та водно-фізичних властивостей ґрунтів пам’ятки, 
отримані у результаті польових досліджень. У роботі використано дані 
лісотаксаційних книг Роздільського лісництва, наукових звітів про підсумки 
археологічних досліджень Верхньодністрянської археологічної експедиції 
Інституту народознавства НАН України (1995, 1999), а також літературні 
дані щодо рельєфу, клімату, рослинності, ґрунтового покриву району 
досліджень. 

Для оцінки еколого-структурного стану ґрунтового покриву пам’ятки 
природи використано експедиційний порівняльно-географічний, морфолого-
генетичний методи ґрунтових досліджень [17]. 

Вибір дослідних ділянок, закладання ґрунтових розрізів та ґрунтових 
прикопок, опис природних умов, морфологічні описи генетичних горизонтів 
та відбір ґрунтових зразків проводили згідно з методикою проведення 
польових досліджень ґрунтів [80]. 

У ґрунтових розрізах, згідно з загальноприйнятими методиками [80], 
проводились морфометричні дослідження з визначенням будови ґрунто-
вого профілю, потужності генетичних горизонтів, їх вологості, кольору, 
гранулометричного складу, структури, складення, описувались ново-
утворення та включення, а також розвиток кореневих систем.  

Для лабораторно-аналітичних досліджень відбирали усереднений 
зразок з кожного генетичного горизонту, включаючи материнську породу, 
вибираючи середню, найбільш типову частину горизонту. 

Безпосередньо у полі визначали щільність будови ґрунту приладом 
з лабораторії Літвінова та ступінь еродованості (площинна ерозія) ґрунтів [78]. 
Польову вологість визначали в лабораторних умовах термостатно-ваговим 
методом [1]. Всього обстежено десять ґрунтових розрізів та відібрано 
20 ґрунтових зразків для подальших лабораторних досліджень. 
 

2.5.  Методи досліджень рослинного покриву 
У дослідженнях застосовували класичні геоботанічні, фітоценологічні 

та лісівничі методи. Асоціації виділялись за принципами еколого-фіто-
ценотичної класифікації [22; 23]. Їхня ідентифікація у класифікаційній сітці 
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типів лісорослинних умов П.  С. Погребняка проведена з використанням 
напрацювань у лісовій типології [20]. Зміни рослинного покриву досліджу-
вались із застосовуванням методичних рекомендацій й теоретичних 
розробок [21; 60; 79]. 

Для аналізу структури лісового фонду району дослідження на 
ландшафтно-географічній основі використано матеріали його поділянкового 
обліку в межах територій підприємств Державного комітету лісового 
господарства станом на 1 січня 2001 р. Аналіз представництва лісотвірних 
порід у деревостанах ґрунтувався на розрахункових даних особливостей 
просторового поширення деревних видів за їхнім відносним кількісним 
представництвом на кожній площі. З цією метою площу кожної ділянки 
лісу, де трапляється певна деревна порода, множили на відсоток її участі 
у складі деревостану та його повноту. За сумами цих добутків визначали 
відносну загальну участь кожної породи у складі деревостанів. 

Аналіз зібраних матеріалів здійснювали через побудову узагаль-
нених таблиць, що характеризують певний набір рослинних угруповань. У 
цих таблицях подано усереднену характеристику фітоценозу та складових 
ценопопуляцій за ярусами (деревостан, підріст, чагарники, чагарнички, 
трав’яне вкриття, мохово-лишайниковий покрив). За частотою присутності 
у фітоценозах певного складу виділено постійні види (понад 80 % випадків) 
й характерні (понад 40 % випадків). 
 

2.6.  Методи зоологічних досліджень 
За основу проведення обліків орнітофауни взятий метод лінійних 

трансект з необмеженою шириною облікової смуги [57]. Облікові маршрути 
прокладено у різних типах лісу так, щоб облікова смуга якомога повніше 
охоплювала однотипний лісостан. При цьому унеможливлювали прохо-
дження одним і тим самим маршрутом протягом одного обліку. Швидкість 
пересування під час обліку становила 3–4 км/год. 

У співочих видів обліку підлягали лише співаючі самці. Самця, якого 
обліковали два й більше разів, вважали гніздовим. У неспіваючих птахів 
обліковували всіх особин. Достовірність гніздування у таких випадках 
визначали згідно з правилами Комітету європейського орнітологічного 
атласу. Види, що не гніздилися у конкретному лісостані, обліку не підлягали. 

Поділ птахів за категоріями чисельності наводимо за О. П. Кузякіним 
(1962): дуже численні – 100–999 ос./км2 (відповідно, 50–490 пар/км2); 
численні – 10–99 (5–49), звичайні – 1–9 (0,5–4,9), нечисленні – 0,1–0,9 
(0,05–0,49); рідкісні – 0,01–0,99 (0,005–0,049). 

До складу населення включаємо численні та звичайні види [57]. 
нечисленні й рідкісні види належить тільки до складу фауни. Домінантами 
вважаємо найчисленніші види (перші у списках), субдомінантами – ті, на 
частку яких припадає 10 % і більше від загальної щільності населення. 
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Ссавців обліковували методом маршрутних обліків слідів, нір, 
кормових столиків, погримів (фіксація на 1 км маршруту). 
 

2.7.  Методи ландшафтних досліджень 
Роботу виконували у лабораторії ландшафтних досліджень Львів-

ського національного університету імені Івана Франка, де з роками нако-
пичений досвід ландшафтного картографування об’єктів природно-запо-
відного фонду з метою забезпечення науково-виробничих потреб, зокрема, 
національних природних парків “Карпатський”, “Яворівський”, “Сколівські 
Бескиди”, заповідника “Розточчя” та ін. 

В основу покладено методику ландшафтних досліджень рівнинних 
територій. Горбогірний характер рельєфу досліджуваного ландшафту 
(значний перепад висот, стрімкість схилів та густота ерозійного розчлену-
вання), а також специфічний склад лісорослинного покриву внаслідок 
монтанізації флори дають змогу застосувати методику картування гірських 
та передгірських територій, успішно апробовану в подібних природних 
умовах. Обидві методики розроблено на кафедрі фізичної географії цього 
ж університету [19; 69]. Згідно з цими методиками найменшою одиницею 
морфологічної структури ландшафту, яка може бути закартована у 
масштабі 1 : 25 000, є підурочище. Ця одиниця дає змогу врахувати 
гомогенітет природних умов на рівні експозиційних чи ярусних відмін-
ностей мезорельєфу, мікрокліматичних діапазонів й режимів зволоження, 
окремих типів лісу та генетичних ґрунтових відмін. Підурочища об’єдну-
ють у складні урочища в межах елементів мезорельєфу спільної морфо-
генези з однаковим типом лісорослинних умов та ґрунтоутворювального 
процесу. Ландшафтні місцевості, зазвичай, відображають окремі етапи 
історії розвитку (еволюції) цілого ландшафту. 

Під час укладання контурів урочищ на великомасштабних картах 
наголошують на вододільних і водозбірних елементах ландшафтної 
структури. Це пояснюють тим, що вододільні елементи репрезентовані 
поверхнями зрілого рельєфу зі стабілізованими природними передусім – 
гравігенними процесами. Водозбірні ж елементи гравігенно не стабільні, 
складно організовані й, як наслідок, важкодоступні. Власне в них най-
частіше добре збережена регіональна специфіка типових та унікальних 
рис природного середовища. Здебільшого, водозбори стають заповідними 
ядрами у функціональній структурі природоохоронного об’єкта, а водо-
діли – їхніми природними охоронними бар’єрами. Об’єктивні ландшафтні 
межі бар’єрного і мембранного типів доцільно (науково обґрунтовано) 
враховувати під час планування територіальної структури заповідного 
об’єкта. Такий спосіб є оптимальним і в організації природно-історичного 
комплексу, оскільки активізація гравігенних карстово-суфозійних та флю-
віальних процесів створює загрозу для збереження культурного шару та 
археологічних раритетів. 
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2.8.  Методи археологічних досліджень 
Археологія є наукою, яка вивчає історію суспільств за матеріальними 

залишками життя та діяльності людей (поселення, городища, некрополі 
тощо). Вивченню підлягають також й окремі предмети, створені людиною, 
які відображають об’єктивну інформацію щодо процесів та явищ, що 
відбуваються у тому чи іншому суспільстві. На підставі отриманих 
матеріалів вчені відтворюють, реконструюють, уточнюють окремі сторінки 
давньої історії та культури, які недостатньо або зовсім не висвітлені у 
писемних джерелах. Для об’єктивного всебічного відтворення суспільних 
явищ в археології застосовують різні методи досліджень, у тім числі 
міждисциплінарного характеру. 

В археологічній науці існує дві основні взаємопов’язані групи методів 
досліджень: польові й лабораторно-камеральні. 

Польові методи археологічного дослідження охоплюють проведення 
археологічної розвідки та стаціонарних археологічних розкопок, які спря-
мовані на відкриття пам’ятки великими площами. Лабораторно-камеральний 
метод є продовженням зазначених й передбачає проведення аналітичних 
досліджень, реставрації, фіксації тощо. За такою схемою проводили архео-
логічні дослідження Стільського городища та його пам’яток, що належать 
до охоронної території пам’ятки природи “Стільська”. 

Археологічна розвідка є одним із засобів попереднього вивчення 
пам’ятки. Її завдання полягає або ж у відкритті нових археологічних об’єктів, 
вивченні їхніх зовнішніх ознак, хронології, локалізації тощо, або ж вивченні 
невеликої вже відомої групи пам’яток з метою визначення місця чи 
об’єкта розкопок. 

На археологічному комплексі пам’яток у с. Стільске археологічна 
розвідка розпочата у 1981 р. й триває сьогодні. Її першочергове завдання 
полягає у пошуку нових археологічних об’єктів, які виявляються шляхом 
спостереження за нетиповою зміною форм мікрорельєфу (земляні вали, 
рови, штучні тераси, западини правильної й неправильної геометричної 
форми, незначні підвищення у рельєфі тощо). На території цих об’єктів та 
біля них проводили збір археологічного матеріалу – артефактів. Якщо 
поверхневий збір є недостатнім, або ж матеріалу немає, то застосовують 
метод шурфування. 

Метод шурфування використовували з метою виявлення архео-
логічних артефактів й визначення їхньої хронологічної та етнічної належності, 
глибини залягання культурного шару, вивчення стратиграфічної послідов-
ності, про що створювали відповідну наукову документацію (картографічна 
прив’язка шурфа, орієнтація його стінками за сторонами світу, виготов-
лення рисунка на міліметровому папері із зазначенням кількості отриманих 
артефактів, залягання окремих з них на відповідній глибині, зазначення 
стратиграфічної послідовності залягання горизонтів). Отримані під час шурфу-
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вання археологічні артефакти відповідно шифрували й передавали для 
подальшого лабораторно-камерального дослідження. Під час археологічної 
розвідки широко застосовували метод картографування. 

Метод картографування на території комплексу пам’яток засто-
совували для створення графічної реконструкції та нанесення на карту 
рельєфу решток давніх укріплень, які репрезентовані земляними насипами 
валів, ровами та штучними терасами. У цьому контексті аналогічно 
наносили на карту археологічні об’єкти, які простежувалися на поверхні 
рельєфу (курганні насипи й западини), а також такі, що виявлені шляхом 
шурфування й не мають характерних ознак виділення у рельєфі. Метод 
картографування в археологічній розвідці широко застосовували також 
під час вивчення забудови укріплених майданів городища. 

Під час проведення стаціонарних археологічних досліджень (розкопок) 
метод картографування застосовували для прив’язки розкопів на місце-
вості, нанесення на карту нерухомих археологічних об’єктів (решток жител, 
господарських будівель, оборонних споруд, окремих деталей укріплених 
проїздів, які належали до системи оборони дитинця та укріпленого перед-
містя). За допомогою методу картографування виготовляли карти ареалу 
поширення культурного шару, його потужності та хронології на території 
археологічного комплексу. Застосовування цього методу досліджень дало 
змогу з великою точністю фіксувати розміщення окремих речових матеріалів, 
що має велике значення, оскільки може свідчили про час зведення окремих 
об’єктів та час переміщення речових артефактів. 

За допомогою топографічного знімання археологічні об’єкти 
отримували прив’язку до висотних відміток рельєфу. При цьому форму-
валося загальне уявлення про розташування археологічного комплексу 
на досліджуваній території. Отже, цей ефективний метод досліджень дав 
змогу локалізувати певні групи пам’яток та виявити особливості їхнього 
розміщення у рельєфі. Стали зрозумілими основні принципи організації 
оборони та використання при цьому захисних властивостей рельєфу. 

Тісно взаємопов’язаний з методом картографування є страти-
графічний метод дослідження. Його суть полягає у вивченні послідов-
ності залягання решток матеріальної культури у шарах відкладів. Під час 
цього методу виконують рисунки, на яких зазначають стратиграфічну 
послідовність залягання археологічних артефактів із зазначенням висотних 
відміток. Метод широко застосовують під час фіксації вертикальних 
перетинів археологічних об’єктів (земляних валів, ровів, заповнення 
житлових й господарських комплексів тощо). 

Графічні методи досліджень зі створенням рисунків й креслень 
широко застосовували у практиці польових та лабораторно-камеральних 
досліджень. Рисунок й креслення у більшості випадків виконували на 
міліметровому папері, завдяки чому передали масштаби у тривимірному 
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просторі. Графічні методи досліджень використовували у польовій практиці 
для складання планів розкопів, нанесення на них археологічних об’єктів, 
окремих нашарувань культурних відкладів (житла, господарські будівлі, 
деталі оборонних укріплень тощо). Графічний метод дослідження застосо-
вували й в лабораторних умовах, переважно під час графічної рекон-
струкції ситуації на підставі аналізу розташування отриманих під час 
розкопок археологічних артефактів. Цей метод має важливе значення під 
час реставрації керамічних предметів (глиняного посуду, кахлів, кераміч-
ної плитки тощо). 

У процесі проведення археологічної розвідки на території пам’ятки 
широко застосовували метод фотофіксації. Він є оперативним й досить 
ефективним методом досліджень. За наявності масштабної лінійки та 
різного роду вказівників (стрілок і підписів) вдалося детально зафіксувати 
стан збереження пам’ятки, окремих її об’єктів (переважно предметів 
речового характеру) в момент їхнього відкриття. Завдяки фотофіксації 
можна досконало точно фіксувати розміщення предметів, передавати 
їхню кольорову гаму, в тім числі стратиграфічних горизонтів, які утвори-
лися як під впливом діяльності людини, так і природним чином. Фото-
матеріали з досліджень кожної пам’ятки археології є також важливим та 
обов’язковим супровідним документом наукової роботи. Фотофіксація 
відіграє важливу функціональну роль у процесі проведення реставра-
ційних робіт. 

Зазначимо, що археологічні пам’ятки стають повноцінним історичним 
джерелом лише за умови їхньої наукової систематизації та класифікації. 
Під час досліджень Стільського городища та прилеглих до нього одно-
часових пам’яток застосовували метод хронологічної класифікації. 
Цей метод використовували у процесі вивчення хронології археологічних 
об’єктів, тобто їхньої часової систематизації. Особливого значення метод 
набув під час вивчення земляних укріплень (валів, ровів, житлово-госпо-
дарських будівель) та отриманого в їхніх шарах масового археологічного 
матеріалу. За цим методом вдалося систематизувати та упорядкувати 
часову послідовність розвитку окремих ділянок городища, особливо в 
частині створення оборонної системи, зміни одних житлово-господарських 
комплексів іншими. Явища, що засвідчують еволюцію розвитку давнього 
укріпленого поселення з другої половини VІІІ до середини Х ст., зафіксо-
вано у вигляді решток археологічних об’єктів у стінках ровів, під насипами 
земляних валів тощо. Застосування цього методу дало змогу всебічно 
вивчити процеси розвитку Стільського городища та прилеглих до нього 
археологічних комплексів, їхню структуру, простежити розвиток цієї 
унікальної пам’ятки від часу її виникнення до часу занепаду. 

Процес польових археологічних досліджень передбачає проведення 
розкопок у спосіб повного їхнього дослідження на широких площах до 
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повного розбирання археологічного об’єкта з метою ґрунтовного вивчення 
етапів його історичного та культурного розвитку. Після таких досліджень 
від археологічного об’єкта, по суті, нічого не залишається, окрім належно 
виконаної, науково обґрунтованої технічної документації (креслення, фото, 
можливо, відеозапис), у якій відображена послідовність археологічних 
досліджень та методика досліджень. 

В окремих випадках можлива консервація археологічних об’єктів для 
експонування. При цьому розробляють відповідну технічну документацію і 
методику консервації. Об’єкти консервують до часу, поки вони не будуть 
повторно відкриті для експозиції чи перевезені до музею. Проте на цьому 
етапі таких робіт ми не проводили. 

Іншою важливою частиною археологічних досліджень є проведення 
лабораторно-камерального аналізу, який передбачає застосування специ-
фічних методик й технологій. Лабораторно-камеральні методи дослід-
жень охоплювали аналітичне опрацювання та реставрацію отриманих під 
час археологічних досліджень матеріалів. Отриманий матеріал поділяли 
на дві групи – речову і документальну. Кожну з них піддавали різним 
методам аналізу. 

Речовий матеріал шифрували, визначали його хронологічну та 
типологічну належність. Якщо йдеться про найбільш масовий керамічний 
комплекс (вироби з глини), то його аналіз здійснювали з метою визна-
чення технології виготовлення (склад керамічної маси, вміст домішок, 
приблизна температура випалу тощо). Далі, після реставрації або без неї, 
складали типологічний та хронологічний ряд, створювали графічну модель 
посуду в натуральну величину. Зокрема, вироби із заліза, залізоплавильні 
шлаки, крицю, що виявлено під час археологічних досліджень, здебіль-
шого піддають хімічному та фізичному аналізу, визначають їхню хроно-
логію і типологічну класифікацію. Після проведення такого аналізу та 
відповідного опису речові знахідки передають на зберігання у сховища чи 
музеї. 

Зазначимо, що описана методика наукового опрацювання архео-
логічних досліджень та отриманих при цьому матеріалів є спрощеною. 
Дослідження такого унікального історико-культурного комплексу, як Стіль-
ське городище, яке має неабияке значення для реконструкції складних 
процесів державотворення у Центрально-Східній Європі наприкінці VIII – 
у середині Х ст., потребує досконалішої методики досліджень з вико-
ристанням сучасних методів і технологій. 
 

2.9.  Методи туристичних досліджень 

Під час оцінювання природоохоронних територій для потреб їхнього 
туристичного використання враховують категорію заповідного об’єкта, 
його основні атракції, можливі види й форми туристичних занять та 
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дотримання вимог щодо збереження природного середовища. З-поміж 
природоохоронних територій найбільшою доступністю для відвідувачів та 
широким спектром туристичних занять характеризуються національні і 
природні парки. Для більшості невеликих за площею заповідних об’єктів 
(пам’ятки природи, заказники) дозволяють здійснення лише науково-освітніх 
занять з використанням спеціально облаштованих стежок. Більші можли-
вості щодо організації освітніх й краєзнавчих занять мають об’єкти 
комплексної охорони, у тім числі природничо-історичні. 

Вивчення туристичного потенціалу природоохоронних територій перед-
бачає з’ясування таких складових [56; 137]: 1) інвентаризація та оцінювання 
пізнавальної, наукової і пейзажної цінності заповідного об’єкта загалом 
або його окремих елементів; 2) визначення переліку основних і можливих 
видів екотуристичних занять; 3) дослідження показників туристичної ємності 
та навантаження на природні системи; 4) виявлення впливу туристичного 
навантаження на стан складових природного та культурного середовища; 
5) розроблення рекомендацій щодо забезпечення вимог сталого туризму 
на природоохоронних територіях [59; 130]. 

Комплексна пам’ятка природи “Стільське” належить до невеликих за 
площею природоохоронних об’єктів (її площа становить 570 га) з можли-
вим та у спеціальний спосіб регульованим доступом відвідувачів. Її наукову 
й пізнавальну цінність становлять буково-грабові ліси, сучасні морфо-
динамічні процеси і створені ними форми рельєфу (карстові, зсувні, яркові 
тощо), а також давньоруський археологічний комплекс. Ця комплексна 
пам’ятка може зацікавити науковців певного профілю – археологів, 
істориків, географів, шкільні і студентські освітні групи, а також любителів 
історичної спадщини та екоосвітніх подорожей. Досліджувана територія 
найбільш придатна для проведення спеціалізованих наукових маршрутів, 
комплексних освітніх (природно-історичних) та краєзнавчих подорожей. 

Для забезпечення туристичного використання комплексної пам’ятки 
Стільська необхідно здійснити вибір інформативних у науковому й 
освітньому сенсі об’єктів природної й культурної спадщини, оцінити 
можливості покращання доступу до цих об’єктів, обґрунтувати варіанти 
проходження пізнавальних (дидактичних) і тематичних трас, оцінити до-
пустимі рекреаційні навантаження на окремі природні й культурні комплекси 
та туристичні шляхи, а також розробити заходи із збереження атракційних 
об’єктів та недопущення деградації природного і культурного середовища 
пам’ятки. 
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РОЗДІЛ  3 

 
3.1.  Географічне положення 
Комплексна пам’ятка природи “Стільська” разом з городищем IX–XI ст. 

розташована у західній частині Подільської височини, на межиріччі ліво-
бережних допливів Дністра – річок Колодниця і Суходолка та має загальну 
назву Опілля, зокрема Миколаївсько-Роздільське Опілля (див. вкладки І, ІІ). В 
адміністративно-територіальному відношенні ця територія належить до 
Миколаївського району Львівської області. Вона є складовою природно-
заповідного фонду й має ранг пам’ятки природи місцевого значення. 

 
3.2.  Геологічна будова 

У структурно-тектонічному відношенні ділянка досліджень розташо-
вана на південно-східній околиці Західноєвропейської платформи у межах 
її Рава-Руського блоку, який займає найбільш піднесену частину Львів-
ського плато та Опілля. 

У геологічній будові рельєфу ділянки беруть участь відклади верхньої 
крейди, неогену та четвертинної системи (див. вкладку V). В основі гео-
логічного розрізу лежить товща відкладів, що відіграє важливу рельєфо-
твірну роль. Тут залягають відклади верхньої крейди, репрезентовані 
мергелями львівської світи (К2lv) (див. вкладку VI). 

У долині р. Колодниця та у глибоких ярах, які розтинають лівий 
стрімкий берег річки, відклади верхньої крейди залягають під четвертин-
ними породами, а у бортах ярів виходять безпосередньо на денну 
поверхню. Верхня частина світи складена сірими, ясно-сірими, іноді 
голубувато-сірими піскуватими і тріщинуватими мергелями. По тріщинах 
мергелі озалізнені, завдяки чому набувають іржаво-бурого забарвлення. 
У верхній, найбільш звітрілій частині мергельної товщі, майже повсюдно 
зафіксовано кору вивітрювання. У профілі кори вивітрювання умовно 
виділяють три зони: грубоуламкову, дрібноуламкову й тонкодисперсну. 
Грубоуламкова зона складена великими (до 10–20 см) уламками 
звітрілого мергелю, проміжки між якими виповнені тонкодисперсним 
глинисто-карбонатним матеріалом. Поступово, вверх по розрізу, розміри 
уламків зменшуються до 1–5 см. Звершується розріз кори вивітрювання 

ПРИРОДНО-ІСТОРИЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ КОМПЛЕКСНОЇ 
ПАМ’ЯТКИ ПРИРОДИ “СТІЛЬСЬКА” 
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жовтувато-сірою, твердою, зазви-
чай, щільною, карбонатною мерге-
листою глиною. У верхній частині 
глина характеризується пеліто-
морфною структурою. 

У нижній частині шару вона 
вміщує значну кількість невеликих 
(0,3–1,0 см), сильнозвітрілих уламків 
мергелю. Потужність шару мерге-
листих глин коливається у широких 
межах – від 0,1 до 2,0–5,0 м. Завдя-
ки високій дисперсності та значній 
щільності глини являють собою 
водотривкий шар. 

Поверхня відкладів верхньої крейди нерівна. У долині Колодниці її 
фіксують на абсолютній позначці 300 м. У днищі яру, який з південного та 
південно-східного боку обмежує Стільське городище, вона зафіксована на 
абсолютній позначці 325 м. 

На розмитій поверхні верхньокрейдових відкладів залягає мало-
потужна (3–5 м) пачка яскраво-зелених, піскуватих олігоценових глин 
палеогену (Р3). Глини цього віку не мають суцільного поширення. Вони 
трапляються у вигляді окремих невеликих плям-останців, що збереглися 
від розмиву на лівому, стрімкому березі Колодниці. Попри невелику 
потужність шару ці глини, як і мергелисті, відіграють велику гідро-
геологічну та рельєфотвірну роль. У місцях їхнього залягання формується 
горизонт підземних вод та активно розвиваються зсуви. 

Важливу роль у геологічному розрізі території городища відіграють 
накопичення баденського ярусу. Вони майже суцільним плащем потуж-
ністю до 90 м покривають відклади верхньої крейди та палеогену. Товща 
порід неогену містить три різні за літологією комплекси відкладів: 
миколавські і нараївські верстви та косівську світу. 

Миколаївські верстви зі стратиграфічним неузгодженням залягають 
на відкладах верхньої крейди та палеогену. Вони складені різно-
зернистими пісковиками й пісками. Часто збагачені глауконітом, вміщують 
органогенний детритус, скупчення моховаток, брахіопод та морських 
їжаків. Їхній колір білий, світло-сірий, зеленувато-сірий. У бортах яру, який 
з півночі прилягає до городища, у відкладах трапляються злиті, кварцито-
видні пісковики з відбитками морських зірок, їжаків та устриць. Потужність 
миколаївських верств досягає 35–45 м. 

Над миколаївськими верствами залягає досить потужний нараїв-
ський горизонт. Він складений багрянковими (літотамнієвими) вапняками і 
вапнистими пісковиками з багрянками. На окремих ділянках, окрім жовнових 
вапняків, трапляються їхні масивні відміни, пов’язані між собою поступо- 

 

Стільське горбогір’я. Скельні виходи щіль-   
них пісковиків миколаївських верств (з сайта 

maps.google.com) 
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вими переходами. Розміри жовен 
коливаються від 3–5 до 10 см у 
діаметрі. Часто вапняки вміщують 
значні за об’ємом домішки піща-
ного матеріалу у вигляді цементу з 
пісковика, переважно кварцового з 
невеликою кількістю глауконіту й 
детриту. Співвідношення між кіль-
кістю багрянок і піщаного цементу 
навіть у межах одного відслонення 
може змінюватися від переважання 
багрянок над пісковиками до пере-
важання пісковику над багрянками. 
Потужність товщі літотамнієвих 

вапняків в окремих місцях досягає 25–30 м. 
Нараївські верстви перекриваються малопотужною (до 3–5 м) пачкою 

глин косівської світи. Глини залягають у вигляді невеликих за площею 
ізольованих тіл, що займають панівні висоти у рельєфі. Вони мають 
жовте, жовтувато-сіре із зеленуватим відтінком забарвлення, високу 
пластичність і в’язкість. Їхня консистенція змінюється від тугопластичної у 
верхній частині до напівтвердої у нижній. 

Над відкладами баденію і верхньої крейди залягає майже суцільний 
шар накопичень четвертинного віку. Це переважно елювіально-делю-
віальні нагромадження, репрезентовані середніми і важкими суглинками 
тугопластичної консистенції. Суглинки досить щільні, оглеєні, озалізнені із 
залізо-марганцевими новоутвореннями. Потужність шару цього типу відкладів 
змінюється від 1,2 до 3,0 м. На схилах вона, зазвичай, не перевищує 1,0 м. 
Подекуди їх немає зовсім. На таких ділянках корінні породи підходять 
безпосередньо під ґрунтово-рослинний шар. Завдяки відсутності фільтра-
ційного екрану, їхні властивості надзвичайно сприятливі для розвитку 
суфозійно-карстових процесів. 

У місцях близького від поверхні залягання пісковиків під сучасними 
ґрунтами міститься малопотужний шар різнозернистих кварцових і кварц-
глауконітових пісків потужністю до 2,0 м. 

Сучасний ґрунтово-рослинний покрив, який сформувався на елю-
віальних суглинках, репрезентований головно темно-сірими, опідзоле-
ними відмінами ґрунтів. Їхньою характерною особливістю є сильне 
поверхневе оглеєння, зумовлене поганою дренованістю й близьким від 
поверхні заляганням водотривких глин косівської світи. 

Окрім природних порід, у межах самого городища поширені техно-
генні ґрунти (культурний шар). Вони являють собою переміщені людиною 
природні ґрунти з домішками слідів її діяльності. Породами цього типу 
складені вали та вимощені дороги. Крім того, вони виявлені свердло-

 

Стільське горбогір’я. Жертовний камінь- 
дірявець у с. Дуброва (з сайта 

maps.google.com) 
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виною, пробуреною у рові за 30 м на північ від головного входу в горо-
дище. Їхня потужність тут становить 2,0 м. Складені вони суглинком 
м’якопластичним, гумусованим, темно-сірого кольору, який безпосередньо 
залягає на косівських глинах. 

Високий ступінь розчленованості ділянки ярковими системами зумовив 
утворення у вапняках і пісковиках вздовж ярів системи тріщин бокового 
відпору з розкриттям до 10–20 см. Їхня наявність створює сприятливі 
передумови для поглинання поверхневого стоку та активного розвитку 
суфозійно-карстових, обвальних та зсувних процесів. Часто у бортах ярів 
можна побачити досить широкі вертикальні тріщини, виповнені залягаю-
чими вище за розрізом породами. 

Отже, геологічна будова досліджуваної території виступає як важливий 
чинник розвитку спектра сучасних екзодинамічних процесів та створює 
сприятливі передумови для їхнього негативного впливу на природно-
історичне середовище комплексної пам’ятки природи і городища. 

 
3.3.  Гідрогеологічні умови 
Досліджувана територія розташована у межах Подільського гідро-

геологічного району, який належить до Волино-Подільського артезіан-
ського басейну [89]. У її межах виділяють три водоносні горизонти: 
верхньокрейдовий, неогеновий і четвертинний. 

Водоносний горизонт у відкладах верхньої крейди є найбільш 
поширеним і найбільш водозбагаченим. Підземні води належать до 
тріщинного типу. Він пов’язаний з мергелями львівської світи. Ступінь 
водозбагачення порід залежить від тріщинуватості мергелів, яка зміню-
ється у широкому діапазоні. Найбільшою 
тріщинуватістю характеризуються породи 
до глибини 60–100 м. Нижче від цієї 
глибини вони стають майже безвод-
ими. Завдяки наявності у верхній частині 
мергелистої товщі глинистої кори вивітрю-
вання, яка являє собою водотривкий 
шар, води горизонту зачисляють до класу 
напірних. Величина напору змінюється 
залежно від розташування ділянки у 
рельєфі. У долині Колодниці він пере-
вищує 10 м. У межах вододілу, де розмі-
щене городище, води безнапірні. За 
хімічним складом підземні води відно-
сять до гідрокарбонатно-кальцієвого 
класу із загальною мінералізацією до 
1,0 г/дмз. 

 

Чудернацькі скельні форми в 
ур. Прийма (фото Є. Іванова) 
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Неогеновий водоносний горизонт у межах городища є першим від 
поверхні. Він сформувався на глинах палеогену, а у місцях їхньої 
відсутності – на мергелистих глинах верхньої крейди. Водовмісними поро-
дами є нижня частина товщі миколаївських пісковиків та пісків нижнього 
баденію. Потужність горизонту невелика, вона не перевищує 2,5–3,0 м. У 
місцях відкриття пісковиків ярами утворені низхідні, малодебітні джерела 
продуктивністю 0,1–0,2 дм3/с. Такі джерела виявлено у двох ярах, що 
обмежують городище з південно-східного та північного боку, на контакті 
палеогенових глин й пісковиків. Розвантаження вод цього горизонту у 
вигляді джерел та мочарів дає початок струмкам Затінок і Химина Долина, 
які впадають у р. Колодниця. Хімічний склад вод близький до описаного 
вище. Вони гідрокарбонатно-кальцієві з мінералізацією 0,6–0,8 г/дм3. У 
районі тектонічного порушення, де відклади миколаївських верств (в 
опущеному блоці) залягають нижче базису ерозії, потужність збагаченої 
водою товщі перевищує 10 м. Тут ці води частково перетікають у 
четвертинний водоносний горизонт й підживлюють р. Колодниця. 

Поширення вод четвертинного водоносного горизонту має чітку 
геоморфологічну локалізацію. Вони трапляються лише у межах заплавної 
тераси Колодниці та днищах ярів. Водовмісними породами є заплавний 
алювій та пролювіальні відклади ярів. Глибина залягання вод від поверхні 
змінюється від 0,3–0,5 до 1,0–1,5 м та зазнає значних сезонних змін. 

На вододільній поверхні і привододільних схилах у водозбагачені 
періоди року безпосередньо під ґрунтово-рослинним шаром та над 
косівськими глинами формується тимчасовий водоносний горизонт типу 
верховодки. Завдяки його формуванню простежується періодичне пере-
зволоження ґрунтів, яке призводить до активного розвитку у них процесів 
оглеєння, а на схилах – опливних процесів. 

Поблизу городища, у долині Колодниці, розвідане родовище під-
земних питних вод, приурочене до пісковиків і вапняків раннього баденію. 
Затверджені запаси вод (протокол УТКЗ № 4876м від 13 лютого 1990 р.) 

за категоріями В і С становить   
4,8 тис. м3/добу. Ці води перед-
бачали використовувати для водо-
постачання Роздільського ДГХП 
“Сірка”. У зв’язку із закриттям сірча-
ного рудника родовище не експлуа-
тують. Розташовані у цьому районі 
родовища підземних вод, які екс-
плуатують (“Діброва”, “Балка Гли-
бока”) перебувають на значній від-
далі від городища і на зміну гідро-
геологічної ситуації та розвиток 
суфозійно-карстових процесів не 
впливають. 

 

Відслонення літотамнієвих вапняків із 
численними нішами і порожнинами 

(фото Є. Іванова) 
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На території Стільського городи-
ща виявлено три водоносних горизонти: 
верхньокрейдовий (К2lv2), неогеновий 
(N1nk) у пісковиках миколаївських верств 
та четвертинний, пов’язаний з алювіаль-
ними та пролювіальними відкладами. 
Над косівськими глинами може форму-
ватися тимчасовий водоносний горизонт 
типу “верховодки”. Води крейдового 
водоносного горизонту залягають на 
глибинах 5,0–10,0 м від її покрівлі. Рівень 
вод неогенового горизонту перебуває 
на абсолютних позначках 335–350 м. 
Глибина залягання вод четвертинного 
водоносного горизонту коливається від 
0,3–0,5 до 1,5 м. Відбір підземних вод, 
який здійснюють для індивідуального й 
централізованого водопостачання не 
впливає на активність розвитку суфозійно-карстових процесів в межах 
Стільського городища. 

 
3.4.  Рельєф 
Комплексна пам’ятка природи “Стільська” розташована у південно-

західній частині Західноподільського горбогір’я (Опілля) у межах гео-
морфологічного району, відомого під назвою Малого або Бібрсько-
Миколаївського Опілля. Рельєф у районі пам’ятки за орографічними 
ознаками типовий для Малого Опілля (див. вкладку VII) і добре передає 
його головні морфологічні особливості, характерні також й для Великого 
Опілля: горбистий, місцями платоподібний характер рельєфу, значна 
густота і глибина розчленування, панування майже діагонального (пн.пн. 
зх.–пд.пд.сх) орографічного напрямку при субмеридіальній протяжності 
головних річкових долин. 

Південно-західна частина Малоопільської височини (межиріччя Зубра–
Суходілка), всередині якої розміщена досліджувана пам’ятка природи, 
виділяється порівняно значною глибиною розчленування (перевищення 
вершинних поверхонь над дном річкових долин досягає тут 120–150 м) та 
добре вираженим платоподібним характером рельєфу, що підкреслений 
наявністю глибоких крутосхилових долин. Виразно виявляється типова 
для Опілля асиметрія головних річкових долин з крутішим схилом західної 
експозиції, особливо асиметрична долина Колодниці поблизу с. Стільське 
(див. вкладку VIII). Саме тут, над високим лівим схилом річки, розташо-
вана центральна частина Стільського городища – головного об’єкта 
природної пам’ятки “Стільська”. 

 

Відслонення літотамнієвих вапняків 
нараївських верств у стінках ярів 

(фото П. Волошина) 
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Високий (65–85 м) і стрімкий східний схил долини р. Колодниця з 
розташованої західніше Стільська вирівняної вершинної поверхні порівняно 
невисокого Зубра-Колодницького межиріччя сприймається як розчлено-
ваний крайовий уступ осібної височини, помітно вищої за прилеглу 
ділянку межиріччя. Насправді, гіпсометричний контраст рельєфу право- й 
лівобережжя Колодниці пов’язаний не з місцевою припіднятістю вершинної 
поверхні Малоопільської височини, а з наявністю широкої Стільської 
улоговини, до якої належить зазначена вище ділянка Зубра-Колодни-
цького межиріччя. Стільська улоговина простягається від долини р. Зубра 
в напрямку до м. Новий Розділ із захопленням значного фрагмента 
долини р. Колодниця. Північно-західна межа цього пониження на короткому 
відрізку – від північної до південної околиць с. Стільсько – проходить 
уздовж високого схилу долини Колодниці і є тут особливо виразною. 

Територія Стільського городища охоплює невелике (площею близько 
1,0 км2) платоподібне підняття, вершинна поверхня якого підноситься на 
65–105 м над днищем прилеглих долин. Зазначене підняття належить до 
сильно розчленованого платоподібного масиву Колоднице-Суходільського 
межиріччя. З-поміж інших подібних піднять, розміщених на лівобережжі 
Колодниці, підняття з городищем вирізняється порівняно значною (до 30–
35°) стрімкістю та висотою схилу, що звернений до цієї річки (див. вкладку 
VIII). Інша, менш помітна відмінність цього платоподібного підняття, пов’я-
зана з його порівняно доброю відокремленістю від головного масиву 
Колоднице-Суходільського межиріччя – підняття з’єднане з ним вузьким 
“перешийком”, вершинна поверхня якого має ширину 200–250 м. 

Зовнішні оборонні вали Стільського городища розміщені головно на 
схилах долин, що обмежують розташоване між ними платоподібне підняття 
з північного, південного і південно-східного боку (див. вкладку ІХ). Цікавим 
є розташування оборонних споруд не лише на прилеглих до підняття, а й 
на протилежних схилах долин. 

Геолого-геоморфологічні дослідження дали змогу виділити форми 
рельєфу флювіального, денудаційно-флювіального, гравітаційного, карсто-
вого, суфозійного й антропогенного походження. Стислу характеристику 
головних генетичних типів і форм рельєфу подано у послідовності, що відо-
бражена в умовних позначеннях до геоморфологічної карти (див. вкладку Х). 

Флювіальний і денудаційно-флювіальний рельєф. Головними 
елементами флювіального рельєфу виступають схили та днища різно-
рангових долин, створені діяльністю постійних і тимчасових водотоків. 
Долини найбільших водотоків дослідженої території – р. Колодниця та її 
більших допливів – морфологічно зрілі денудаційно-флювіальні утворення. 
Головні морфометричні характеристики складових цих форм (висота й 
крутість схилів, ширина днища) помітно різняться на право- і лівобережжі 
Колодниці – лівобережні долини виділяються передусім значно більшою 
висотою і крутістю схилів, верхні частини яких виступають одночасно 
схилами вододільних платоподібних масивів. 
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У долині Колодниці та в пригирлових частинах долин її правобічних 
приток, окрім невисокої (до 1,0–1,5 м над рівнем води) заплави, можна 
виділити дві надзаплавні тераси. Відносні висоти обох терас поступово 
зростають за течією ріки, досягаючи в південній частині с. Стільсько 6,0–
7,0 (перша надзаплавна тераса) і 12,0–15,0 м (друга надзаплавна тераса). 
Відсутність відслонень терасових відкладів не дає змоги здійснити 
обґрунтоване датування виділених терас. Попередньо, за аналогією з 
терасами інших рік Придністерського Опілля, нижню надзаплавну терасу 
долини Колодниці зачисляють до пізнього, верхню – до середнього 
плейстоцену. 

Серед дрібніших флювіальних утворень варто виділити стрімко-
схилові яркоподібні форми голоценового віку, характерні для рельєфу 
Колоднице-Суходільського межиріччя. З урахуванням розмірів та морфо-
логічних особливостей цих форм можна вирізнити два їхні основні типи. 
Форми першого типу являють собою порівняно великі й глибокі (до 8,0–
10,0 м) стрімкосхилові ділянки, що утворені на місці пізньоплейстоцено-
вих ложбинно-балкових форм (фрагменти днищ таких форм фіксуються у 
сучасному рельєфі Колоднице-Суходільського межиріччя – їм відповідають 
поверхні балкових терас, зображені на геоморфологічній карті як 
фінальноплейстоценові тераси. Ці врізи у верхів’ї іноді мають ознаки, 
властиві для зростаючих ерозійних форм (ярів), тому можуть бути 
трактовані як зрілі яри. 

Яркоподібні форми другого типу розчленовують схили долин; їх 
можна розглядати як первинні, схилові врізи. Ці долини вирізняються 
меншою глибиною (до 5,0 м) та крутістю схилів. Для них не властиві 
відгалуження, характерні для першого типу яркоподібних форм. 

Денудаційний рельєф. Елементи рельєфу денудаційного, у тім 
числі структурно-денудаційного, походження відіграють важливу роль у 
будові рельєфу району Стільського городища. Головними складовими 
цього рельєфу є порівняно вирів-
няні поверхні – денудаційні рівні, 
утворені внаслідок субпаралель-
ного відступання надрівневих дену-
даційних уступів. 

Аналіз великомасштабних 
топографічних карт, доповнений 
польовими геоморфологічними спо-
стереженнями, дав змогу розріз-
нити вісім різновисоких й різно-
вікових поверхонь. Виділені вирів-
няні денудаційні поверхні згрупо-
вані у комплекси низьких, серед- 

 

Фронтальна частина активного зсуву 
(фото О. Корчинського) 
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ньої висоти й високих рівнів. Від-
носні та абсолютні висоти виявле-
них денудаційних рівнів та їхній 
передбачуваний вік відзначені у 
текстовій частині умовних позна-
чень геоморфологічної карти. Ця 
карта відображає особливості поши-
рення певних гіпсометричних рівнів, 
зокрема, відсутність найвищих 
високих рівнів на правобережжі 
Колодниці. 

Інші елементи денудаційного 
рельєфу – міжрівневі денудаційні 
уступи – являють собою переважно 

пологі випукло-ввігнуті схили, розташовані між вирівняними денудацій-
ними поверхнями. Морфометричні показники уступів залежать від геоло-
гічної будови рельєфу і змінюються в широких межах. Зокрема, їхню стрім-
кість можна вимірювати кількома градусами (таку стрімкість мають звичайно 
найвищі уступи, вироблені у літологічно однорідній товщі нижньобаден-
ських органогенних вапняків та в перекриваючих їх переважно глинистих 
відкладах косівської світи й досягати 15–20о) (див. вкладку VIII). 

Стрімкі міжрівневі денудаційні уступи, приурочені до відпрепаро-
ваного денудацією горизонту грубоверствуватих нижньобаденських піско-
виків, що простягаються уздовж західної околиці с. Стільсько, виразно 
виділені на тлі переважно пологосхилового рельєфу правобережжя 
Колодниці. Такі уступи разом з уступами платоподібних піднять, броньо-
ваних потужною товщею уже зазначених органогенних вапняків, можна 
розглядати як структурно зумовлені утворення й зачислювати до елементів 
структурно-денудаційного рельєфу. Брівки структурно-денудаційного уступів 
зафіксовано на геоморфологічній карті знаком “випуклих перегинів”, які 
приурочені до покрівлі пластів й складені стійкими породами. 

Денудаційні уступи із вирівняними денудаційними поверхнями творять 
східчасту ярусність рельєфу, добре виявлену у південній частині Мало-
опільської височини. Варто зазначити, що на території Стільського городища, 
а саме у долині потоку Затінок, а також в урочищі Рогатка, добре 
виявлена ярусність рельєфу іншого, структурно-денудаційного типу: під 
час контакту порівняно пологих й крутих схилів долин тут простежуються 
сходинки, розташовані на висоті 320–350 м. Зазначені вирівняні ділянки, 
що пов’язані з горизонтом водотривких порід (глинистих глауконітових 
пісків палеогену). 

Гравітаційний рельєф. Гравітаційний рельєф району Стільського 
городища репрезентований двома великими зсувами та значною кіль-
кістю дрібніших зсувних форм (див. вкладку Х). 

 

Верхня частина активного яру на 
лівобережному схилі Химиної долини 

(фото Р. Гнатюка) 
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Великі зсуви розташовані на 
стрімкому східному схилі долини 
Колодниці, й загалом – від брівки 
до підошви – охоплюють цей схил. 
Утворення таких порівняно великих 
зсувів з урахуванням локальності 
їхнього розвитку, потрібно пов’язу-
вати з локально діючим чинником – 
тривалим й інтенсивнім підмивом 
(підрізкою) Колодницею свого лівого 
берега. Формуванню зсувів сприяла 
висока водонасиченість місцевих 
неогенових відкладів, зумовлена 
наявністю товщі водотривких порід 
палеогенового та крейдового віку. 

Порівняно дрібні зсуви приурочені головно до верхів’їв яркоподібних 
долин. Розташування цих форм, докладніше й точніше зображених на карті 
сучасних рельєфотвірних процесів (див. вкладки XVI, XVII), засвідчує зв’язок 
з глинистими породами палеогенового і неогенового (косівська світа) віку. 

Карстовий рельєф. Рельєф карстового походження репрезенто-
ваний карстовими лійками різних розмірів й форм. Переважають дрібні 
(середній діаметр до 5 м) чаше- і лійкоподібні форми глибиною до 2,0–
3,0, рідше – 5,0–6,0 м. Усі карстові лійки приурочені до потужної (до 20 м і 
більше) товщі органогенних вапняків ранньобаденського віку. Контури 
поширення цих порід близькі до контурів вершинних поверхонь межиріч, 
але карстові форми простежуються переважно в їхніх периферійних 
частинах – уздовж брівок великих долин; зрідка трапляються вони на 
відносно понижених, сідловинних ділянках межиріч та в їхніх приводо-
дільних частинах – там, де потужність перекриваючих відкладів є незначною. 

 
3.5.  Поверхневі води 
3.5.1. Природні умови басейну р. Колодниця. Об’єктами гідро-

логічного дослідження є річка Колодниця, струмки Затінок і Химина 
Долина. Відповідні розрахункові створи № 1, 2, 3 на усіх водотоках 
розташовані у районі с. Стільське. Гідрографічну схему з водотоками в 
масштабі 1 : 12 000 подано на вкладці VII. 

Річка Колодниця та її лівобережні допливи належать до басейну 
р. Дністер. Басейн розташований у межах Опілля. Загальна довжина 
річки становить 21,5 км, площа водозбору – 65,4 км2, залісеність – 66,0 %, 
а заболоченість – 0,3 %. За витік річки прийнята відмітка 365 м над рівнем 
моря, що розташована 1,5 км на південний схід від с. Поляна Мико-
лаївського району Львівської області. 

 

Активна карстово-суфозійна лійка 
з понором на привододільному схилі 
Стільського плато (фото Р. Гнатюка) 
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Річка не має допливів з довжиною понад 10 км. Загальне падіння 
річки 119 м, а середньозважений похил 3,2 м/км. Норма стоку у гирлі річки 
становить 8,26 млн м3, стік маловодних років забезпеченістю 75 % і 95 %, 
відповідно, становить 6,02 і 4,13 млн м3. Вода річки належить до гідро-
карбонатно-сульфатно-кальцієво-магнієвого класу. Жорсткість її становить 
6,6 мг-екв/дм3, а загальна мінералізація – 545 мг/дм3. 

Струмок Затінок та струмок Химина долина є лівобережними допли-
вами річки Колодниці. Основні гідрографічні параметри зазначених струмків 
та головної річки Колодниця наведені до розрахункових створів у 
табл. 3.1. Поздовжні профілі відображено на рис. 3.1–3.3, вкладці ХІ. 

Таблиця 3.1 
Фізико-географічні і морфометричні характеристики гідромережі 

Назва 
водотоку 

Населений 
пункт Створ F, км2 L, км Похили, ‰ F, ліс, 

% І сер. І сер.зв. 
р. Колодниця Стільське 1 21,0 7,5 10,7 4,8 60 

стр. Затінок Стільське 2 0,96 1,31 53,8 27,1 95 
стр. Химина 
Долина Стільське 3 1,33 1,42 46,5 26,8 90 

 

 
Рис. 3.1. Поздовжній профіль по р. Колодниця 

 
Клімат басейну помірно-континентальний з порівняно м’якою зимою 

й вологим помірно-теплим літом. Зареєстровані максимальна і мінімальна 
температури повітря становлять, відповідно, +37 оС і –33 оС. Кількість 
посушливих днів (вологість повітря менше ніж 30 %) становить у серед-
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ньому вісім діб у році. Панівними є вітри західного, південно-західного і 
північно-західного напрямків. Середня річна швидкість вітру не перевищує 
4,0 м/с. У табл. 3.2 наведено значення основних кліматичних характе-
ристик досліджуваного басейну. 

 

 
Рис. 3.2. Поздовжній профіль по потоку Затінок 

 

 
Рис. 3.3. Поздовжній профіль по потоку Химина Долина 

 
Спостережений добовий максимум опадів становить 120 мм. Сніговий 

покрив у басейні спостерігають у 76 % зим. Середня висота снігового 
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покриву становить 19 см, максимальна – 90 см. Середня величина 
випаровування з водної поверхні становить 520 мм. 

Таблиця 3.2 
Основні кліматичні характеристики (для метеостанції Миколаїв) 

М   І   С   Я   Ц   І 
Рік 

І ІІ ІІІ ІV V VI VII VIII ІХ Х ХІ ХІІ 
Температура повітря, 0С 

–5,0 –4,2 0,3 6,7 12,7 15,2 17,4 16,5 13,0 7,7 2,4 –2,6 6,7 

Відносна вологість повітря, % 

84 85 80 74 72 73 74 77 80 82 88 88 80 

Опади, мм 

52 53 54 60 75 101 112 95 62 56 57 56 833 
 

Орографія басейну є різноманітною на окремих його ділянках й 
поєднує в собі рівнинний й горбистий рельєфи. Найпоширенішими формами 
є пагорби, що утворюють пасма, які простягаються з північного заходу на 
південний схід й мають плоскі вершини та спадисті й круті схили. Абсо-
лютні висоти коливаються від 246 до 405 м, відносні – досягають 56–96 м, 
що надає цій частині Опілля вигляду горбогір’я. На південь і захід горбо-
гір’я знижується і поступово переходить у злегка горбисту і хвилясту рівнину. 

Долина річки має багато дрібних допливів з розгалуженими систе-
мами балок, що загалом утворює значну густоту долинно-балкової мережі 
і розчленованість поверхні. Широкі днища долин у поєднані з крутими, 
але задернованими і залісненими схилами надають рельєфу вигляду 
зрілості, незважаючи на велику густоту і глибину розчленування. Значна 
кількість свіжих ярів, які мають вигляд певного відмолодження процесів 
ерозії, викликана вирубкою лісів на схилах з подальшою їхньою оранкою. 

За густотою горизонтального розчленування рельєфу (віддаленістю 
ліній вододілів від тальвегів ерозійних форм) басейн річки відносять до 
середньорозчленованого (див. вкладку ХVIII). За глибиною вертикального 
розчленування горбистих рівнин (50–100 м) досліджувана територія нале-
жить до глибоко розчленованої (див. вкладку ХІХ). Середня густота роз-
членування басейну гідрографічною мережею становить 1,64 км/км2. 

У літологічній будові території з поверхні беруть участь еолово-
делювіальні та алювіальні суглинки, супіски, піски, які слабо- та середньо-
стійкі до розмиву. В межах басейну еродовано до 20 % орних земель. 
Ступінь прояву водної ерозії класифікують як близький до середнього. 
Вітрова ерозія слабка. Наслідки ерозійних процесів проявляються у 
руйнуванні поверхні лінійною й площинною ерозією, що призводить до 
змиву до 0,2 т родючого шару ґрунту з одного гектара у рік. 
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У межах басейну виділяються водоносні горизонти у четвертинних, 
неогенових та верхньокрейдових відкладах. Підземні води, які містяться в 
породах різного віку, часто гідравлічно зв’язані між собою й утворюють 
загальні сполучені водоносні комплекси. Живлення водоносних горизонтів 
атмосферне, а також завдяки підтоку води з інших горизонтів. Розванта-
ження водоносних горизонтів відбувається у долині річки, струмків, ярів і 
балок. Розвантаження верхньокрейдового горизонту відбувається через 
“гідрогеологічні вікна” у вигляді висхідних джерел та у долині р. Дністер. 
Реґіональним водонепроникним шаром є глини нижньонеогенових відкладів. 
У басейні р. Колодниця дрібні водокористувачі експлуатують водоносні 
горизонти четвертинних відкладів. Підземні води верхньокрейдових 
відкладів придатні для централізованого водопостачання. Водовмісними 
породами є пісковики, мергелі й вапняки. Водоносність горизонту пов’язана 
з тріщинуватістю порід, яка найбільше розвинута в інтервалі глибин 13–
100 м. Обводненість території змінюється за площею басейну, оскільки 
тріщинуватість нерівномірна: мінімальна на вододільних ділянках й 
максимальна – у пониженнях. Живлення водоносного горизонту відбу-
вається, здебільшого, завдяки інфільтрації атмосферних опадів. 

Рівень освоєння басейну р. Колодниця є невисоким. У його межах 
розміщено сім невеликих сіл Миколаївського району. В них мешкає лише 
3,64 тис. осіб. Сільськогосподарське освоєння басейну теж невисоке. У 
сільському господарстві використовують 1,06 тис. га земель, що стано-
вить 16,0 % від загальної площі басейну. На ріллю припадає 602 га, або 
57,1 % від загальної площі сільськогосподарських угідь. 

На території басейну р. Колодниця розміщена пам’ятка природи 
“Стільська” разом з городищем ІХ–ХІ ст. площею 515 га. Пам’яткою 
природи місцевого значення є розріз тортонських відкладів вздовж 
ґрунтової дороги Тростянець–Стільське. Джерел лікувальних мінеральних 
вод й грязей, а також покладів корисних копалин в басейні ріки Колодниця 
немає. 

Сучасний водний і водогоспо-
дарський баланс басейну, складе-
ний з урахуванням необхідності у 
воді, загалом позитивний. У межах 
басейну спостерігають надлишки 
водних ресурсів у середній й мало-
водні роки. Загалом дефіциту вод-
них ресурсів не простежується. 

Стан окремих чинників при-
родного середовища й направле-
ність діючих в ньому процесів 
зумовлюють загалом не сприятливу 
екологічну ситуацію у басейні Колод-

 

Річка Колодниця – лівобережний доплив 
Дністра (фото Є. Іванова) 
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ниці. Інтенсивне використання природних ресурсів призводить до значних 
порушень у режимі природних комплексів та прояву цілої низки не-
бажаних, часто шкідливих процесів. Господарський тиск на ландшафтні 
системи досить значний. 

Відмінність форм рельєфу в різних частинах басейну Колодниці, 
чергування горбистих та рівнинних територій, зумовлюють розвиток різних 
екзогенних процесів. На території басейну площею понад 55 км2 розви-
нута площинна ерозія. Причиною її розвитку є насамперед оранка крутих 
схилів, вирубка лісів, зливовий характер опадів, відсутність захисної 
рослинності, сприятливий гранулометричний склад ґрунтів, відсутність 
ґрунтозахисної організації території. Бокова ерозія викликана меандру-
ванням річища та його малою пропускною здатністю під час паводків та 
повеней. Обидва види ерозійних процесів негативно впливають на стан 
річки, збільшуючи твердий стік й як наслідок замулення річища. З метою 
попередження омолодження ерозійних процесів необхідно припинити не-
раціональну вирубку лісів, на розораних схилах застосовувати ерозійно 
безпечну агротехніку. 

До заболочення приводить наявність замкнутих понижень, рівнин-
ність території, стікання поверхневих вод з прилеглих схилів, вилив води 
з річища та її застій у прилеглих пониженнях. Як наслідок, у заплаві 
простежуються застійні явища, зменшується активний водообмін між рікою 
та заплавою. 

Майже у вс іх населених пунктах відбувається забруднення річища 
побутовим сміттям. У багатьох місцях воно захаращене підмитими кущами 
та деревами. Будівлі та городи підходять до самого річища, стік від 
господарств попадає безпосередньо в річку. Головні заходи щодо еко-
логічного оздоровлення басейну р. Колодниця повинні бути спрямовані на 
розчистку річищ, створення прибережних захисних смуг, запобігання 
забрудненню стічними водами від населених пунктів. 

Джерел виснаження підзем-
них вод у басейні річки немає. 
Джерел забруднення поверхневих 
та підземних вод, окрім побуто-
вого забруднення, також немає. 
Нижня частина басейну р. Колод-
ниця потрапляє до контура зміша-
ного забруднення від Роздільського 
ДГХП “Сірка”, розташованого за 
межами басейну. 

 
3.5.2. Гідрологія і гідро-

графія. Живлення досліджуваних 
водотоків змішане, переважає до- 

 

Мальовничі стави біля с. Дуброва 
(з сайта maps.google.com) 
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щове. У річному ході рівня потрібно виділити весняний підйом рівня, 
зумовлений таненням снігу і весняними дощами, та серію літніх дощових 
паводків, які за висотою переважають весняний підйом води. 

Весняна повінь на річках починається, зазвичай, у середині березня. 
Підйом рівня проходить інтенсивно (до 0,5–1,0 м/добу). Тривалість 
стояння піку не більше, ніж одна-дві доби. Спад води проходить менш 
інтенсивно, ніж підйом, й триває до 20 діб. Середня тривалість повені 
становить близько одного місяця. 

Літню межень визначають у квітні. Найнижчі рівні води спостері-
гають у різний час, здебільшого, у період з травня по жовтень. Протягом 
літа проходить два-чотири дощових паводки, висота яких інколи 
перевищує максимальний рівень весняної повені. Паводкам передують 
значні опади. Зимова межень починається, зазвичай, у грудні й триває до 
кінця лютого. Під час відлиг вона порушується невисокими підйомами 
рівня. Температура повітря під час відлиг досягає +2 – +5 оС. Найнижчі 
значення рівня спостерігають на протязі грудня-лютого. 

Впродовж року стік розподіляється нерівномірно: 37 % його про-
ходить у весняний період (березень-травень), на літо-осінь (червень-
листопад) припадає також 37 % й на зиму біля 26 % річного стоку. 

Льодовий режим нестійкий, часто простежується тимчасове скре-
сання річки. Перші льодові утворення, забереги, з’являються найчастіше 
у першій половині грудня, інколи у січні. Шуга та осінній льодохід бувають 
зрідка. Льодостав визначають у другій половині грудня. Середня тривалість 
періоду льодоставу 2,0–2,5 місяці, тривалість льодових явищ коливається 
від 21 до 100 діб. Середня товщина льоду становить 10 см, а найбільша – 
20 см. Весняний льодохід передує максимальному рівню весняної повені 
й триває одну-три доби. Початок льодоходу належить до другої половини 
лютого – першої декади березня. 

Температура води змінюється від нульових значень взимку до 18–
21 оС влітку. Максимальна температура води становить +26 оС. 

Вода належить до гідрокарбонатного класу. У складі її переважають 
іони НСО3

− і Са2+. Найменші значення мінералізації й твердості характерні 
для періоду весняної повені. У період межені мінералізація і твердість 
досягають найбільших значень. 

Річка Колодниця та її допливи належать до категорії рік, недостатньо 
вивчених у гідрологічному сенсі. Стаціонарних постів спостережень за 
рівнями або стоком немає й ніколи не було. Проте існують гідропости, 
розташовані у даному реґіоні (Опілля), які виступають як аналоги для 
визначення розрахункових характеристик стоку. Насамперед це р. Щирка 
(смт. Щирець). Матеріали спостережень за стоком (максимальні, мінімальні 
й середньорічні витрати води) на цьому гідропості тривалістю 49 років 
(1946–1994 рр.) є базою для визначення розрахункових величин необхідних 
параметрів стоку для створів № 1, 2 і 3, відповідно, на річці Колодниці, 
струмках Затінок й Химина Долина. 
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Територія досліджуваного реґіону належить до зони інтенсивної 
зливової діяльності. Максимальні витрати води дощових паводків тут 
значно переважають аналогічні витрати весняної повені. Аналіз результатів 
розрахунків максимальних витрат води з урахуванням даних гідропосту 
найближче розташованого до створів № 1, 2 і 3, прийнято за розрахункові 
такі витрати (табл. 3.3). 

Таблиця 3.3 
Максимальні витрати води дощових 
паводків у досліджуваних водотоках 

Назва 
водотоку Створ F, 

км2 

Розрахункові максимальні витрати води, м3/с 

Q1% Q2% Q3% Q5% Q10% Q25% 

р. Колодниця 1 21,0 43,7 36,3 30,6 26,2 18,8 10,9 

стр. Затінок 2 0,96 5,60 4,65 3,92 3,36 2,41 1,40 

стр. Химина 
Долина 3 1,33 7,91 6,56 5,54 4,75 3,40 1,98 

 
Витрати води у річці коливаються з року у рік навколо певного 

середнього значення із відхиленнями від нього в окремі роки на значні 
величини. Середньоарифметична величина із ряду величин річного стоку 
за тривалий період – це середній багаторічний стік або норма річного 
стоку. Оскільки спостережень за стоком на досліджуваних водотоків 
немає, то норму стоку визначали за картами ізоліній та за гідропостом-
аналогом (р. Щирка – смт. Щирець). 

Вважаючи, що для малих, не повністю дренуючих ґрунтові води, 
водотоків басейну Дністра є певна тенденція зменшення модуля стоку на 
водозборах із площами менше 100 км2, варто очікувати відносне змен-
шення стоку, і як попередні нормативи рекомендують поправочні коефіцієнти 
для орієнтовних розрахунків. У розрахункових створах норма стоку Q50% 
відповідає значенням, наведеним у табл. 3.4. 

Таблиця 3.4 
Норма стоку у досліджуваних водотоках 

Назва водотоку Населений пункт Створ F, км2 
Норма 

стоку, Qсер., 
дм3/с 

р. Колодниця Стільське 1 21,0 92,4 

стр. Затінок Стільське 2 0,96 2,96 

стр. Химина 
Долина Стільське 3 1,33 4,10 
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Під час водогосподарського планування і будівельного проекту-
вання, у яких передбачено врахування параметрів природного або 
видозміненого режиму річного стоку, необхідно знати не лише середню 
величину (норму) стоку, а й стік маловодних та багатоводних років, а 
також межі можливих коливань річного стоку в майбутньому багато-
річному періоді. Про величину стоку в майбутньому і про його можливі 
коливання можна судити за наявними даними спостережень. Імовірні 
коливання річного стоку та його значення заданих забезпеченостей (Р = 
50 %, Р = 75 %, Р = 95 %) визначено за допомогою згладженої емпіричної 
кривої забезпеченості, яку будували за матеріалами спостережень на 
гідропості-аналозі Щирка (Щирець). Згладжування та екстраполяцію емпі-
ричної кривої здійснювали графічно за емпіричною кривою. Розрахункові 
характеристики річного стоку різної вірогідності перевищення для р. 
Колодниці та її допливів відображено у табл. 3.5. 

Таблиця 3.5 
Норма і річний стік різної забезпеченості 

у досліджуваних водотоках 

Назва 
водотоку Створ F, км2 

Норма 
стоку, 
дм3/с 

Річний стік забезпеченістю Р %, дм3/с 

50 % 75 % 90 % 95 % 

р. Колодниця 1 21,0 92,4 90,1 70,2 53,7 48,2 

стр. Затінок 2 0,96 2,96 2,92 2,28 1,74 1,56 

стр. Химина 
Долина 3 1,33 4,10 3,99 3,11 2,37 2,13 

 
Характер внутрішньорічного розподілу стоку залежить від кліматич-

них й геоморфологічних особливостей басейну, гідрогеологічних умов та 
інших природних чинників. Найвиразніше впливають на розподіл стоку 
кліматичні елементи (розподіл опадів й температура повітря) та гідро-
геологічні умови. Крім того, можуть значно впливати заходи, пов’язані з 
господарським використанням водних ресурсів. 

Розраховують внутрішньорічний розподіл стоку для року певної 
забезпеченості за стоком як за рік, так і за його окремі частини − сезони, 
місяці та декади. За нормативами визначено розрахунковий розподіл 
річного стоку для характерних за водністю років: середнього (Р = 50 %), 
маловодного (Р = 75 %) й дуже маловодного (Р = 95 %). Розрахунковий 
розподіл стоку р. Колодниці у створі № 1 (с. Стільське) в характерні за 
водністю роки (1 – середній, 2 – маловодний, 3 – дуже маловодний) 
відображено у табл. 3.6. 

Мінімальні витрати води належать до розряду основних гідрологіч-
них характеристик, які використовують під час будівництва. Вони лімітують 
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водоспоживання і зумовлюють будівництво додаткових стокорегулюючих 
споруд. Без урахування даних про мінімальні витрати води не можуть 
бути розроблені дієві заходи з поліпшення якості вод. Дані про мінімальні 
витрати води необхідні як для оцінки природного стоку річок, так і для 
визначення ступеня господарського впливу на річний стік. Основними 
розрахунковими характеристиками мінімального стоку, які застосовують у 
практиці проектні організації, є середньомісячні або 30-денні і середньо-
добові витрати води, які простежуються, зазвичай, у меженний період. У 
практиці проектування, окрім зазначених характеристик, часто використо-
вують дані про середні мінімальні витрати води за 5, 7 або 10 діб. 

Таблиця 3.6 
Внутрішньорічний розподіл стоку р. Колодниця (с. Стільське) 

О
ди

ни
ці

 
ви

м
ір

у М і с я ц і 
Рік 

І ІІ ІІІ ІV V VI VII VIII ІХ Х ХІ ХІІ 

50 % 6,4 8,5 19,0 6,9 4,6 6,0 7,1 7,9 8,1 6,9 6,2 12,4 100 

тис. м3 182 242 540 196 132 170 202 224 230 196 176 352 2842 

дм3/с 67,9 99,8 201 75,7 48,8 65,8 75,3 83,8 88,9 73,2 68,0 131 90,1 

75 % 5,4 5,9 20,8 11,4 9,5 5,2 6,2 6,9 8,6 7,0 6,1 7,0 100 

тис. м3 120 131 460 252 210 116 137 153 190 155 135 155 2214 

дм3/с 44,6 54,0 172 97,4 78,5 44,4 51,2 57,0 73,5 57,8 52,1 57,8 70,2 

95 % 5,3 5,9 21,6 11,8 9,8 5,0 5,7 6,3 8,6 7,0 6,1 6,9 100 

тис. м3 80,6 89,9 328 179 149 76,0 86,8 95,8 131 106 92,7 105 1520 

дм3/с 30,0 37,0 122 69,2 55,6 29,3 32,3 35,7 50,5 39,7 35,8 39,1 48,2 

 
З огляду на те, що безпаводкові періоди не завжди налічують 30 діб, 

а також з урахуванням складності визначення мінімальної 30-денної 
витрати та трудомісткості робіт, пов’язаних з побудовою гідрографів та 
виділенням на них 30-добових періодів і відповідних їм витрат, за основну 
розрахункову одиницю прийнята найменша середньомісячна витрата за 
рік та різні сезони. Унаслідок опрацювання гідрологічного ряду спостере-
жень на гідропості-аналозі р. Щирка (смт. Щирець) отримані розрахункові 
результати мінімального стоку. У створи № 1, 2 і 3 перенесено за модулем 
й відображено у табл. 3.7. 

Для підтримання нормальних біологічних й санітарних умов життя 
водотоків, повинен залишатися санітарний мінімум, який приймають у 
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розмірі мінімальної середньомісячної витрати води 95 % забезпеченості. 
Отже, санітарні витрати води у р. Колодниця та на її досліджуваних 
допливах подано у табл. 3.8. 

Таблиця 3.7 
Основні характеристики мінімального стоку 

у досліджуваних водотоках 

Назва 
річки Створ 

Мінімальні середньомісячні витрати води, дм3/с 

Період відкритого русла Зимовий період 
Q75% Q80% Q90% Q95% Q75% Q80% Q90% Q95% 

р. Колодниця 1 11,5 10,3 8,45 7,06 13,2 11,9 9,44 8,02 

стр. Затінок 2 0,53 0,47 0,37 0,32 0,60 0,54 0,43 0,37 

стр. Химина 
Долина 3 0,73 0,65 0,51 0,45 0,83 0,75 0,60 0,51 

 
Таблиця 3.8 

Санітарні витрати води у досліджуваних водотоках 

Назва водотоку Населений 
пункт Створ F, км2 

Санітарні 
витрати 

Qсан., м3/с 

р. Колодниця Стільське 1 21,0 7,06 

стр. Затінок Стільське 2 0,96 0,32 

стр. Химина Долина Стільське 3 1,33 0,45 
 
На підставі положення про санітарний мінімум, будь-який можливий 

майбутній проектний забір води із зазначених водотоків можна здійсню-
вати за обов’язкової умови збереження у нижньому б’єфі санітарної 
витрати у будь-якому випадку, та суворого дотримання всіх норм й вимог 
Водного Кодексу, санітарно-епідеміологічної служби тощо. 

 
3.5.3. Прибережні захисні смуги. З метою охорони поверхневих 

водних об’єктів від забруднення і засмічення та збереження їхньої водності 
вздовж річок, морів і навколо озер, водосховищ та інших водойм у межах 
водоохоронних зон виділяють земельні ділянки під прибережні захисні смуги. 

Водний кодекс України дає таке визначення прибережної захисної 
смуги: “…це частина водоохоронної зони відповідної ширини вздовж річки, 
моря, навколо водойм, на якій встановлено більш суворий режим госпо-
дарської діяльності, ніж на решті території водоохоронної зони” (ст. 4). 
Прибережні захисні смуги встановлюють по обидва береги річок та навколо 
водойм уздовж урізу води (у меженний період) шириною: 
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 для малих річок, струмків і потічків, а також ставків площею менше 3 
га – 25 м; 

 для середніх річок, водосховищ на них, водойм, а також ставків 
площею понад 3 га – 50 м; 

 для великих річок, водосховищ на них та озер – 100 м. 
Якщо стрімкість схилів перевищує три градуси, мінімальна ширина 

прибережної захисної смуги подвоюється. У межах наявних населених 
пунктів прибережну захисну смугу встановлюють з урахуванням конкретних 
умов, що склалися. Прибережні захисні смуги є природоохоронною тери-
торією з режимом обмеженої господарської діяльності. У прибережних 
захисних смугах уздовж річок, навколо водойм та на островах заборо-
нено: розорювання земель (крім підготовки ґрунту для залуження і залісення), 
а також садівництво та городництво; зберігання та застосування пести-
цидів і добрив; влаштування літніх таборів для худоби; будівництво будь-
яких споруд (крім гідротехнічних, гідрометричних та лінійних), у тім числі 
баз відпочинку, дач, гаражів та стоянок автомобілів; влаштування звалищ 
сміття, гноєсховищ, накопичувачів рідких і твердих відходів виробництва, 
кладовищ, скотомогильників, полів фільтрації тощо. 

Об’єкти, розміщені у прибережній захисній смузі, можна експлуатувати, 
якщо при цьому не порушується її режим. Непридатні для експлуатації 
споруди, а також ті, що не відповідають встановленим режимам госпо-
дарювання, підлягають винесенню з прибережних захисних смуг. 

Оскільки р. Колодниця належить до малих річок, то ширина при-
бережної захисної смуги становить 25 м від меженного рівня по обидва 
береги і всі вище наведені заходи і заборони повинні бути суворо дотримані. 

 
3.6.  Ґрунтовий покрив 
3.6.1. Різноманітність та особливості поширення ґрунтів. 

Зональні лісостепові ґрунти Стільського горбогір’я утворились на лесових 
відкладах внаслідок накладання двох основних процесів ґрунтоутворення – 
підзолистого й дернового, різний ступінь прояву яких призвів до утворення 
підтипів сірих лісових ґрунтів [5]. На території плато ці ґрунти займають 
понад 72 % його площі переважно під залишками грабово-букових 
дібров [81]. 

Залежно від сукупної дії чинників ґрунтоутворення, а саме, підсти-
лаючих порід, особливостей орографії, гідрологічного режиму і типу антропо-
генного використання, ґрунтовий покрив пам’ятки утворюють п’ять основних 
типів ґрунтів. Панівними є сірі та ясно-сірі лісові, сірі лісові оглеєні, сірі і 
темно-сірі реградовані й дерново-карбонатні ґрунти. Ясно-сірі ґрунти на 
дослідженій території поширені локально. 

Сірі лісові ґрунти на лесоподібних суглинках з близьким заляганням 
щільних карбонатних порід під буково-грабовими лісами з розвиненим 
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трав’яним ярусом на пологих схилах різної експозиції. Тип водного 
режиму є періодично промивним. У сірих лісових ґрунтах яскраво вира-
жений процес акумуляції гумусу. Підстилання щільними карбонатними 
породами позначилось як на морфологічних, так і на фізико-хімічних 
властивостях досліджених ґрунтів. В їх профілі слабше виражені ознаки 
опідзолення, вони менш кислі, гумусованіші і насичені основами. Профіль 
сірих лісових ґрунтів диференційований на горизонт вимивання (елю-
віальний) і вмивання (ілювіальний), які ідентифікуються за ознаками леси-
важу, глиноутворення та опідзолювання. Ілювіальні горизонти є більш 
ущільненими з грудкувато-призматичною структурою. Потужність гумусового 
горизонту становить 20–30 см, а гумусованих шарів сягає до 115 см. 
Глибоке проникнення коріння забезпечує сірим ґрунтам добрі дренажний 
та аераційний режими функціонування ґрунтової екосистеми. 

Розріз С-1. Пам’ятка природи “Стільська” Роздільського лісниц-
тва Стрийського держлісгоспу, квартал 15. Вирівняна ділянка на вершині 
пагорба під буково-грабовим світлим лісом, у трав’яному покриві – папо-
роть, копитняк. Тип ґрунту: сірий лісовий на лесоподібних суглинках. 

 

Но, 
0–6 см 

Підстилка, потужна, суха, з виділеними шарами мінералізації, 
перехід поступовий 

НЕ, 
6–23 см 

Сірого кольору, пухкий, свіжий, грудкуватої структури, 
середньосуглинковий, пронизаний дрібним корінням, чіткі сліди 
вимивання, перехід різкий язикуватий 

Еh, 
23–37 

см 

Сірувато-палевого кольору з білуватими плямами, ущільнений, 
свіжий, дрібногрудкуватої структури, легкосуглинковий, пронизаний 
корінням, сліди SiO2, перехід поступовий за щільністю та кольором 

Іh, 
37–57 

см 

Сірувато-бурий з затьоками сірого кольору, ущільнений, свіжий, 
грудкувато-пластинчастої структури, середньосуглинковий, 
пронизаний поодиноким корінням 

 
Сірі лісові ґрунти на важких суглинках в умовах періодичного 

перезволоження та утрудненого дренажу набувають ознак оглеєння. 
Оглеєні різновиди сірих лісових ґрунтів на території пам’ятки природи 
виявлені на найвищих вододільних ділянках під буково-грабовими лісами, 
відмежованих оборонними валами та на схилових пониженнях під дубово-
вільховими лісами. 

Розріз С-2. Пам’ятка природи “Стільська” Роздільського лісниц-
тва Стрийського держлісгоспу. Схил північно-західної експозиції по обидва 
боки від пасовища. Пониження на схилі у вигляді зарослого яру. Рослин-
не угруповання: дубово-вільховий ліс, в чагарниковому ярусі – ожина. Тип 
ґрунту: сірий лісовий оглеєний на лесоподібних суглинках. 
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Нd, 
0–10 см 

Сірого кольору, пухкий, вологий, дрібно-грудкуватої до зернистої 
структури, середньосуглинковий, густо пронизаний корінням, 
перехід різкий рівний 

НЕ, 
10–30 см 

Бурувато-сірого кольору, ущільнений, вологий, грудкуватої 
структури, від середньо- до важкосуглинкового складу, пронизаний 
дрібним корінням, сліди SiO2, перехід різкий, рівний 

Еhgl, 
30–50 см 

Сірувато-сизий, зі слідами залізо-марганцевих конкрецій, 
ущільнений, вологий, грудкувато-пластинчастої структури, від 
середньо- до легкосуглинкового складу, пронизаний поодиноким 
корінням, чіткі сліди оглеєння у вигляді сизих плям 

 
Поверхня цих ґрунтів добре закріплена чагарниковим та густим 

трав’яним ярусами, тому не несе ерозійної небезпеки. Чергування періодів 
перезволоження і просихання обумовлює розвиток тут специфічних 
закисно-окисних процесів, ознаки яких чітко відслідковуються в структурі 
та властивостях відповідних ґрунтових горизонтів. Оглеєння морфо-
логічно чітко проявляється у вигляді іржаво-бурих плям, сизого забарв-
лення окремих горизонтів та включень м’яких або (і) твердих залізисто-
марганцевих конкрецій [83]. 

Для сірих лісових ґрунтів поряд з чіткою елювіально-ілювіальною 
диференціацією характерний від легко- до середньосуглинкового грануло-
метричний склад, що зумовлює їхню піддатливість до ерозійного руйну-
вання. На території пам’ятки природи описано слабо- й середньозмиті 
відміни сірих лісових ґрунтів. 

Для з’ясування інтенсивності площинного ерозійного змиву верхніх 
гумусово-елювіальних горизонтів сірих лісових ґрунтів під буково-грабо-
вим лісом проаналізовано катену вздовж схилу від його вододільної до 
прияркової частини перпендикулярно до тальвегу активної яркової форми 
(рис. 3.4). 

Катена складалась з чотирьох дослідних ділянок – контрольної на 
вододілі та схилових, умовно об’єднаних за ступенем змитості ґрунту. 
На дослідній ділянці проводили заміри потужностей лісової підстилки та 
верхнього гумусово-елювійованого (НЕ) горизонту ґрунту. 

Зіставивши потужності верхніх горизонтів “еталонного” ґрунту та 
його змитих аналогів, отримали дані про інтенсивність та спрямованість 
ерозійних процесів. Зокрема, у межах центральної привододільної 
частини схилу рівномірно руйнується як підстилка (змита на 17 % 
порівняно з контролем), так і горизонт НЕ (12 % змитості). У приярковій 
частині схилу потужності досліджуваних горизонтів зменшуються, відповідно, 
на 33 % та 41 % порівняно з контролем. Варто наголосити на даних, які 
отримані для верхньої брівки яру. Інтенсивність змиву гумусово-елю-
віального горизонту сягає тут 70 %, тоді як потужність підстилки на 50 % 
вища, ніж на контролі. 
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Рис. 3.4. Інтенсивність площинного ерозійного змиву сірих 

лісових ґрунтів за профілем схилу яру 
 
Зазначимо, що в межах дослідженого схилу сформувався молодий 

буково-грабовий деревостан, вік якого не перевищує 30–40 років, тоді як 
по обидві сторони брівки яру збереглися 80-річні буки. Ці старі дерева з 
добре розвиненою кореневою системою не лише утримують уступ 
яру від подальшого руйнування і розширення його долини, а завдяки 
потужному опаду з доброю водоутримуючою здатністю запобігають 
ерозійному руйнуванню поверхні ґрунту. Незважаючи на значну крутизну 
схилів (понад 10°), водорегулюючі властивості старих дерев обмежують 
ерозійний змив на рівні середнього у найнебезпечніших ділянках. 

Отже, активізація лінійних ерозійних процесів на території пам’ятки 
спричинена легко- та середньосуглинковим гранулометричним складом 
ґрунтів й ґрунтотворних порід, близьким підстиланням делювієм карбо-
натних порід та неправомірними і згубними для ґрунтів суцільними 
вирубуваннями лісу, які на фоні значного розчленування рельєфу спри-
чинюють руйнування природно-історичного осередку пам’ятки природи. 
На ділянці зі збереженими фрагментами старовікових лісів активні яри 
мають V-подібну форму і поглиблюються лише завдяки розмиванню, 
виносу і розчиненню водами тимчасових потоків карбонатних порід. 

Територія пам’ятки природи “Стільська” знаходиться у густонаселе-
ному регіоні з давніми, історично визначеними, типами антропогенного 
впливу. Більшість з них була скерована на обезлісення території для 
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забезпечення оборонних потреб та вирощування сільськогосподарської 
продукції. 

Ґрунти території, яка обмежена мережею оборонних валів і яку 
визначають як “дитинець городища”, мають складне природно-антропо-
генне походження. Це ґрунти, які зазнали тривалого безлісого періоду 
розвитку і на даний момент розвиваються під шпильковим деревостаном. 
Ці ґрунти діагностовані як сірі і темно-сірі реградовані, які характе-
ризуються слабкими ознаками елювіювання, добре гумусованим профілем і 
високим вмістом (на гранях структурних окремостей) карбонатів кальцію. 
Новітній лісовий період розвитку цих ґрунтів зумовив повторний прояв 
процесів опідзолення. 

Розріз С-3. Пам’ятка природи “Стільська” Роздільського лісниц-
тва Стрийського держлісгоспу, городище ІХ–Х ст., дитинець. Схил 
північно-західної експозиції під смерековим лісом, у чагарниковому покриві 
переважає ожина. Тип ґрунту: сірий реградований на лесоподібних суглинках. 

 

Нd, 
0–6 см 

Сірого кольору, пухкий, свіжий, дрібногрудкуватої структури, 
легкосуглинковий, пронизаний дрібним корінням, 
підстилається прошарком золи (0,5−1,0 см), перехід різкий по 
кількості коріння 

Не, 
6–41 см 

Сірувато-палевого кольору, ущільнений, свіжий, дрібно-
грудкуватої до пластинчастої структури, легкосуглинковий, 
пронизаний корінням дерев, присипка SiO2, перехід поступовий 
за щільністю 

Ik, 
41–62 см 

Бурий з білуватими вкрапленнями і прожилками карбонатів 
кальцію, ущільнений, свіжий, дрібнопластинчатої структури, 
легкосуглинковий, пронизаний поодиноким корінням 

 
Дерново-карбонатні ґрунти пам’ятки природи приурочені до стрімких 

схилів з виходами окарбоначених ґрунтотвірних порід. Ці ґрунти вирізня-
ються коротким, слабодиференційованим ґрунтовим профілем і формуються 
під специфічними трав’янистими угрупованнями. Через пухкий склад та 
значну стрімкість схилів, до яких вони приурочені, дерново-карбонатні ґрунти 
інтенсивно руйнуються процесами площинної та лінійної ерозії. 

Розріз С-4. Пам’ятка природи “Стільська” Роздільського лісниц-
тва Стрийського держлісгоспу. Верхня частину схилу північно-західної 
експозиції. Тип ґрунту: дерново-карбонатний слаборозвинений. 

Характерними діагностичними ознаками цих ґрунтів є позитивний тест 
на карбонатність (вскипання з поверхня), вміст гумусу на рівні 2,5–4 % і 
поступове його зменшення з глибиною, сильна щебенистість та слабка 
водоутримуюча здатність. 
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Нd(к), 
0–15 см 

Темно-сірого кольору, пухкий, свіжий, дрібногрудкуватої 
структури, важкосуглинковий, густо пронизаний дрібним 
корінням, перехід різкий, рівний 

НРк, 
15–24 см 

Білувато-сірого кольору, сильнощебенистий, щільний, перехід 
чіткий 

Рк, 
24 см і глибше 

Слабовивітрілий, великоуламковий щільний вапняк 

 
3.6.2. Антропогенна трансформація ґрунтового покриву. Основ-

ними типами антропогенної трансформації ґрунтового покриву пам’ятки 
природи “Стільська” є: сліди давніх оборонно-фортифікаційних споруд, 
давні каменярні, інтенсивне сільськогосподарське (випасання худоби), 
лісогосподарське (вирубування дерев й лісопосадки) та рекреаційне 
використання. 

Давнє городище залишило після себе розгалужену систему оборон-
них валів та канав, які суттєво змінили геоморфолого-гідрологічні 
особливості ґрунтоутворення і спровокували розвиток негативних процесів 
(заболочення, карст, лінійну ерозію). Дослідивши поперечний розріз 
оборонних валів, на глибині понад 100 см відкрито гумусовий горизонт 
похованого ґрунту, опис і характеристику якого подано нижче. 

Розріз С-5. Пам’ятка природи “Стільська” Роздільського лісництва 
Стрийського держлісгоспу, квартал 11. Відслонення охоронного валу в 
буково-грабовому лісі з домішками вільхи й берези. Тип ґрунту: світло-
сірий лісовий антропогенізований на похованому сірому лісовому легко-
суглинковому. 

 
Но, 

0–4 см 
Потужна, суха підстилка з помітними шарами мінералізації, 
пухка, перехід до ґрунту поступовий 

НЕ, 
4–22 см 

Світло-сірий, пухкий, свіжий, дрібно грудкуватий до 
порохуватого, сліди SiO2, легкосуглинковий, густо пронизаний 
корінням, перехід чіткий, рівний 

Eh, 
22–64 см 

Сірувато-палево-білуватий з плямами-затоками темно-сірого 
кольору, пухкий, свіжий, сліди SiO2, дрібнопластинчастий, 
пронизаний корінням, легкосуглинковий, перехід чіткий 
поступовий 

Іh, 
64–114 см 

Сірувато-бурий, неоднорідний, ущільнений, свіжий, від 
середньо суглинкового до важкосуглинкового, сліди SiO2, 
дрібнопластинчастий, поодиноке коріння, перехід чіткий рівний 

[HE], 
114–138 см 

Білувато-сірий, неоднорідний, з вкрапленнями бурого кольору, 
чіткі сліди SiO2, пухкий, свіжий, дрібногрудкуватий, 
легкосуглинковий, поодиноке коріння, окремі вкраплення 
деревного вугілля чорного кольору 
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Описаний вище горизонт [HE] – це верхній горизонт ґрунту, який був 
перемішаний, а потім й похований понад тисячу років тому під час 
будівництва системи оборонних споруд городища. Незважаючи на 
тривалий період поховання він зберіг структуру і гранулометричний 
склад верхнього гумусового горизонту сірого лісового ґрунту.  

На вододільних ділянках колишнього городища, де оборонні вали 
утворюють замкнені контури, формуються перезволожені ареали з 
болотними ґрунтами та застійним водним режимом. Ґрунтовий профіль 
болотних ґрунтів складається з двох горизонтів Нgl (0–17 см), мокрий, 
темно-сірого забарвлення, середньосуглинковий, крупногрудкуватий, 
густо пронизаний корінням, який різко переходить у горизонт PGl (17 см й 
глибше) – сизий з зеленкуватим відтінком, глейовий, перезволожений, 
щільний, пластичний, безструктурний. На глибині 20 см виклинюються 
ґрунтові води. Формування болотних ґрунтів на вододілі зумовлено 
тривалим (понад тисячу років) антропогенним регулюванням гідро-
логічного режиму через мережу оборонних канав й валів. 

Безпосереднє сусідство пам’ятки з населеним пунктом робить її 
дуже вразливою до різноманітних господарських заходів та неконтрольо-
ваної рекреації. Традиції співіснування місцевого населення та лісових 
масивів, на основі яких утворена пам’ятка природи, склалися історично й 
суттєво впливають на їхній сучасний стан. Лісові масиви пронизані 
мережею прогулянкових доріжок із сильноущільненою поверхнею ґрунтів, 
які здавна використовувало населення для відпочинку, індивідуальної та 
промислової заготівлі ягід, грибів чи лікарських рослин. Ми проаналізу-
вали вплив випасання та різного ступеня рекреаційного навантаження 
на стійкість ґрунтового покриву (рис. 3.5). 

Водно-фізичні параметри ґрунтів пасовищ знаходяться в прямій 
залежності від розмірів стада та періодичності випасання. Так, щоденне 
випасання середнього стада (до 15 голів) на протязі весняно-осіннього 
сезону супроводжується механічною трансформацією верхнього гумусового 
горизонту ґрунту на глибину понад 25 см. На поверхні схилу-пасовища 
формується специфічний мікрорельєф – мікротераси різного розміру, що, 
поряд з погіршенням фізичних властивостей ґрунту, створює умови для 
розвитку процесів ерозії та поверхневого оглеєння. 

У місцях активного відвідування буково-грабових лісів рекреантами 
щільність будови сірого лісового ґрунту зростає на 60–65 % порівняно з 
непорушеним ґрунтом, що викликає суттєве погіршання його водно-
повітряних властивостей. Незважаючи на зменшення польової вологості 
ґрунту в середньому на 55 %, простежується підвищена акумуляція 
вологи у верхніх горизонтах через їх слабкі фільтраційні властивості. 
Надлишок вологи в корененасиченому горизонті зумовлює активізацію 
анаеробних процесів та оглеєння ґрунту, що погіршує умови функціонування 
кореневої системи рослин. Наростаюче рекреаційне навантаження на 
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ґрунтову поверхню стежки супроводжується повною втратою підстилки та 
надземного рослинного покриву. Переущільнення ґрунту та переважання 
у дослідженому районі схилових поверхонь з крутизною понад 10° 
спричинює інтенсивний лінійний ерозійний розмив обабіч стежки та 
площинний змив з її поверхні. 

Дослідні ділянки: С – стежка без рослинності; Ср – стежка з розрідженою 
рослинністю; П – пасовище; Лс – ділянка в лісі за 2 м від стежки; Л – ділянка у лісі 
(контроль). 
 

Рис. 3.5. Зміна водно-фізичних параметрів горизонту НЕ сірих 
лісових ґрунтів під впливом антропогенного навантаження 

 
Тривале та різнопланове втручання людини у функціонування 

строкатого ґрунтового покриву пам’ятки супроводжується втратою 
цінного гумусового матеріалу, яка перевищує хаотичне надходження до 
ґрунту первинної органіки, порушенням режиму перебігу не тільки 
середовищних, а й геохімічних функцій ґрунтів. 

 
3.7.  Рослинний покрив 
Антропогенна трансформація рослинного покриву призвела до 

значного скорочення, а в окремих районах й до зникнення первинної 
лісової рослинності, формування на її місці численних вторинних 
угруповань з нестабільною структурою, низькими запасами органічної 
маси, спрощеними ланцюгами живлення, високою ентропією і слабо-
розвинутим гомеостазисом. В аспекті цих проблем важливим є збере-
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ження та відновлення втраченої територіальної, фітоценотичної та видової 
різноманітності рослинного покриву. 

Законом України “Про загальнодержавну програму формування 
національної екологічної мережі України на 2000–2015 рр.” передбачено, 
що структура мережі заповідних об’єктів повинна забезпечити збереження 
природних або частково змінених ландшафтів та їхнє біорізноманіття на 
видовому, ценотичному й ландшафтному рівнях. У найменш зміненому 
вигляді вони збереглися на землях, зайнятих лісами, чагарниками, боло-
тами, на відкритих землях, площа яких становить близько 19,7 % тери-
торії країни. 

Природна пам’ятка “Стільська” розташована в межах Стільського 
горбогір’я – території з типовою пасмово-горбистою поверхнею й глибо-
кою балково-долинною сіткою. Горби мають плоскі вершини, скла-
дені мергелями та пісковиками, на яких залягають неогенові піски та вапняки, 
які перекриті лесоподібними суглинками, що зумовлює особливості форму-
вання рослинного покриву. Природна рослинність представлена буковими, 
грабово-дубовими та дубово-грабовими лісами. 

Серед букових лісів найпоширеніші асоціації Fagetum caricosum 
(pilosae), F. aegopodiosum, F. asperulosum (odorati). У деревному ярусі 
постійно Carpinus betulus, Quercus robur, Tilia cordata, ярус підліску з 
Corylus avellana, Swida sanguynea, Euonymus verrucosa формується пере-
важно в угрупованнях на крутосхилах з виходами мергелів. У трав’яному 
покритті переважають Carex pilosa, Asperula odorata, Aegopodium podagraria, 
Carex sylvatica, C. digitata, Pulmonario obsura, Ajuga reptans, Stellaria holostea, 
Galeobdolon luteum, Sanicula europaea та ін. 

Грабово-дубові ліси репрезентовані асоціаціями Carpineto-Quercetum 
caricosum (pilosae), C.-Q. aegopodiosum, C.-Q. asperulosum. У деревостанах 
доволі часто трапляється Fraxinus excelsior, Tilia cordata, Acer platanoides, 
Cerasus avium, Pyrus communis, Betula pendula. Слабовиражений підлісок 
формують Corylus avellana, Swida sanguynea, Euonymus verrucosa, E. 

europaea. У трав’яному покритті 
переважають Aegopodium podagraria, 
Carex pilosa, Dryopteris filix-mas, 
Lathyrus vernus, Convalaria majalis, 
Asperula odorata, Carexdigitata, 
Pulmonario obsura, Ajuga reptans, 
Stellaria holostea, Galeobdolon luteum 
та ін. 

Дубово-грабові ліси пов’язані 
з ясно-сірими та сірими опідзоле-
ними ґрунтами. Деревостани мають 
характерну двоярусну структуру. 

 

Культура сосни (фото А. Бокотея) 



ПРИРОДНО-ІСТОРИЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ… 

67 

Найпоширеніші асоціації Querceto-
Carpinetum caricosum (pilosae), Q.-
C. aegopodiosum, Q.-C. stellariosum 
(holostea). 

Комплексна пам’ятка природи 
місцевого значення “Стільська” 
(515,0 га) репрезентує типові лісо-
ві природні комплекси природного 
району Стільське горбогір’я. 

Лісовою рослинністю вкрито 
98 % площі заповідного об’єкта. 
Найпоширеніші деревостани з 
перевагою бука лісового (77,8 %). 
Шпильково-листяні деревостани займають близько однієї десятої від 
покритої лісом площі. На решті території ростуть дубові, грабові, яворові 
й чорновільхові ліси, а також культури дуба червоного. Переважають 
середньо- і високоповнотні деревостани І і ІІ класів бонітету (86,6 %), 
репрезентовані також й деревостани Іа класу бонітету: букові (7,6 %) і 
вільхові (5,8 %). 

Цінними в природоохоронному аспекті є деревостани віком 80–100 років 
з перевагою бука, дуба і клена-явора (19,8 % території). Варті уваги й 
середньовікові, переважно букові деревостани з грабом, дубом, вільхою і 
явором, які займають 17,3 % площі. Решту площі об’єкта займають 
здебільшого букові молодняки (до 60 років). 

Незначні площі (2,5 %) займають цінні старовікові (100–180 років) 
букові ліси з домішкою явора, граба та ясена звичайного. Перспектив-
ними для збереження є угруповання з перевагою дуба, віком 60–90 років 
(22 га). Варті уваги й чисті яворові деревостани (біля 4 га), які є мало-
поширеними у зоні широколистяних лісів. 

Окрім того, на території пам’ятки є штучного походження сосняки 
(28 га) та смеречники (31 га) віком менше ніж 60 років, з участю вільхи, 
граба, дуба звичайного, клена-явора, сосново-ялинові з домішкою вільхи, 
вільхово-соснові і вільхово-ялинові угруповання та вільшняки, що займають 
7,4 га. Загалом переважають вологі дубово-грабові бучини (97,6 % площі), 
решта припадає на сирі чорновільхові груди. 

Рослинний покрив значно змінений господарською діяльністю, тому 
першочергові заходи повинні бути спрямовані на відновлення природно-
історичного середовища – реконструкцію первинної рослинності шляхом 
формування змішаних деревостанів за прототипом автохтонних угрупо-
вань у відповідних типах ландшафту та локальних едафотопів. 

На території комплексної пам’ятки природи “Стільська” охороною 
охоплені частково типові, більшою мірою близькі до типових лісові 
комплекси – угруповання та ділянки з перевагою бука лісового, меншою 

 

Культура смереки (фото А. Бокотея) 
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мірою – дуба звичайного й вільхи 
чорної, а також малопоширені у 
регіоні чисті яворові угруповання. 
Такі угруповання становлять особи-
ву цінність як еталони природного 
біологічного різноманіття на ланд-
шафтному, ценотичному й видо-
вому рівнях. 

Необхідні заходи щодо форму-
вання дубових і чорновільхових 
лісів. Очевидно, що наявність у 
їхньому складі видів в’яза, ясена 
звичайного, черешні відповідає 
складу природних лісів в умовах 

сирих сугрудів й грудів. Отже, природна тенденція формування молодого 
покоління у дібровах заслуговує на підтримку шляхом проведення 
лісогосподарських заходів. Такі лісогосподарські заходи мають уже певний 
досвід практичного застосування і в низці випадків дали позитивні наслідки. 

Унаслідок інтенсивного господарського використання цих земель 
природні лісові угруповання майже повністю знищені, у зв’язку з чим 
немає достатньо фактичного матеріалу для об’єктивного виділення тут 
відповідних типів лісових природних комплексів. Насамперед це стосу-
ється сирих чорновільшин, де виділення типів лісу має загальний характер. 
Природні тенденції формування чорновільхово-дубових деревостанів зумов-
лює необхідність удосконалення лісотипологічних одиниць, яке потребує 
додаткових спеціальних лісівничих досліджень. 

 
3.8.  Тваринний світ 
Орнітофауна природної пам’ятки місцевого значення “Стільська” 

налічує 38 гніздових видів загальною щільністю населення 372,4 пари/км2 
(табл. 3.9). Населення охоплює 
34 види. Домінує зяблик, субдомі-
нує вільшанка. Дуже численним є 
один вид – зяблик, численними − 
22 види, звичайними – десять і 
рідкісними – п’ять видів. Такі показ-
ники загалом збігаються з даними, 
отриманими для орнітофауни рівнин-
них широколистяних лісів заходу 
України [9; 24; 25]. 

Серед виявлених птахів є 
три види, які занесені до Чер-
воної  книги  України  –  підорлик 

 

Грабово-буковий ліс (фото А. Бокотея) 

 

Похідний грабняк на місці букового лісу 
(фото А. Бокотея) 
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малий, голуб-синяк, дятел біло-спин-
ний. Тридцять п’ять видів підлягають 
охороні згідно з Бернською конвенцією 
з охорони дикої флори і фауни, 
12 видів – згідно з Боннською конвен-
цією про охорону мігруючих видів 
тварин і чотири види згідно з Вашингтон-
ською конвенцією про міжнародну 
торгівлю видами дикої флори і фауни, 
що перебувають під загрозою зни-
щення. 

Фауна ссавців представлена 
22 видами (табл. 3.10). Найбільш поши-
реними є вивірка, мишоподібні, комахо-
їдні та вовчки. Низькою є чисельність 
кабана звичайного, лисиці, зайця сірого, 
сарни європейської та борсука звичай-
ного. Знайдені у межах пам’ятки мета-
леві сильця (петлі), дають усі підстави 
стверджувати, що місцеве населення займається браконьєрством, що 
має безпосередній зв’язок з низькою чисельністю зазначених видів 
ссавців. 

У річці Колодниця, яка огинає городище, водиться видра – вид, 
занесений до Червоної книги України. У межах пам’ятки виявлена нічниця 
велика – кажан, занесений до червоних списків МСОП, Європи та України. 
До останнього видання Червоної книги України внесений також тхір 
чорний. Шістнадцять з виявлених видів підлягають охороні згідно зі 
списками Бернської конвенції, 
три – згідно з Боннською конвен-
цією, а чотири види занесені 
до Європейського червоного 
списку. 

Загалом фауна природ-
ної пам’ятки налічує 38 видів 
птахів й 22 види ссавців. Пред-
ставники класу птахів суттєво 
не різняться ні за складом, ні за 
щільністю від мешканців подіб-
них лісостанів решти Бібрсько-
Стільського горбогір’я, Роз-
точчя чи Вороняків. Загалом 
досліджувана територія має 

 

Припутень Columba palumbus  

(фото А. Бокотея) 

 

Звичайний дятел Dendrocopos major 
(фото А. Бокотея) 
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Таблиця 3.9 
Орнітофауна лісостанів 

Вид К-сть 
пар 

Щ
іл

ьн
іс

ть
, 

па
р/

км
2  

Ча
ст

ка
 

уч
ас

ті
, %

 

Охоронна 
категорія 

Зяблик Fringilla coelebs 450−500 95 25,5 Бе 
Вільшанка Erithacus rubecula 175−200 37 10,0 Бе, Бо 
Дрізд співочий Turdus philomelos 125−150 27 7,3 Бе, Бо 
Волове очко Troglodytes troglodytes 125−150 27 7,3 Бе 
Синиця велика Parus major 75−100 17 4,7 Бе 
Вівчарик жовтобровий Phylloscopus sibilatrix 50−75 12 3,2 Бе 
Шпак звичайний Sturnus vulgaris 50−75 12 3,2 – 
Щеврик лісовий Anthus trivialis 50−75 12 3,2 Бе 
Костогриз Coccothraustes coccothraustes 50−60 11 3 Бе 
Сойка Garrulus glandarius 40−50 9 2,4 – 
Вівчарик-ковалик Pylloscopus collybita 40−50 9 2,4 Бе 
Мухоловка мала Ficedula parva 40−50 9 2,4 Бе, Бо 
Припутень Columba palumbus 40−50 9 2,4 – 
Вивільга Oriolus oriolus 30−40 7 1,9 Бе 
Повзик Sitta europaea 25−35 6 1,6 Бе 
Кропив’янка чорноголова Sylvia atricapilla 25−35 6 1,6 Бе 
Дрізд чорний Turdus merula 25−35 6 1,6 Бе, Бо 
Мухоловка білошия Ficedula albicollis 20−30 5 1,3 Бе, Бо 
Синиця блакитна Parus caeruleus 20−30 5 1,3 Бе 
Дятел звичайний Dendrocopos major 20−30 5 1,3 Бе 
Гаїчка-пухляк Parus montanus 20−30 5 1,3 Бе 
Підкоришник звичайний Certhia familiaris 20−30 5 1,3 Бе 
Кропив’янка прудка Sylvia curruca 20−30 5 1,3 Бе 
Голуб-синяк Columba oenas 15−25 4 1,1 Чу, Бе 
Дрізд-омелюх Turdus viscivorus 15−25 4 1,1 Бе, Бо 
Дятел середній Dendrocopos medius 10−20 3 0,8 Бе 
Соловейко східний Luscinia luscinia 10−20 3 0,8 Бе, Бо 
Мухоловка сіра Muscicapa striata 10−20 3 0,8 Бе, Бо 
Дятел малий Dendrocopos minor 10−20 3 0,8 Бе 
Канюк звичайний Buteo buteo 10−20 3 0,8 Бе, Бо, Ва 
Тинівка лісова Prunella modularis 10−20 3 0,8 Бе 
Сова вухата Asio otus 10−20 3 0,8 Бе, Ва 
Вівчарик весняний Phylloscopus trochilus 1−5 0,8 0,2 Бе 
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Закінчення табл. 3.9 
Дятел білоспинний Dendrocopos leucotos 1−3 0,4 0,1 Чу, Бе 
Жовна сива Picus canus 1−2 0,3 

0,4 

Бе 
Жовна чорна Dryocopus martius 1−2 0,3 Бе 
Підорлик малий Aquila pomarina 1−2 0,3 Чу, Бе, Бо, Ва 
Яструб великий Accipiter gentilis 1−2 0,3 Бе, Бо, Ва 

Разом: 1641− 
2116 372,4 100  

Примітка: Чу – Червона книга України, Бе – Бернська конвенція, Бо – Боннська 
конвенція, Ва – Вашингтонська конвенція. 

 
Таблиця 3.10 

Фауна ссавців лісостанів 

Вид Категорія 
чисельності Охоронна категорія 

Їжак європейський Erinaceus europaeus звичайний Бе 
Кріт звичайний Talpa europaea звичайний – 
Мідиця звичайна Sorex araneus численний Бе 
Нічниця велика Myotis myotis нечисленний МСОП, Єс, Чу, Бе, Бо, Ва 
Вухань звичайний Plecotus auritus звичайний Єс, Бе, Бо 
Вечірниця руда Nyctalus noctula численний Бе, Бо 
Куниця лісова Martes martes звичайний Бе 
Тхір чорний Mustela putorius нечисленний Чу, Бе 
Ласка Mustela nivalis звичайний Бе 
Борсук звичайний Meles meles нечисленний Бе 
Видра річкова Lutra lutra рідкісний МСОП, Єс, Чк, Бе 
Лисиця Vulpes vulpes звичайний – 
Кабан звичайний Sus scrofa рідкісний Бе 
Сарна європейська Capreolus capreolus рідкісний Бе 
Заєць сірий Lepus europaeus нечисленний Бе 
Вивірка звичайна Sciurus vulgaris численний Бе 
Вовчок сірий Glis glis численний Бе 
Вовчок горішковий Muscard. avellanarius численний Єс, Бе 
Мишак лісовий Sylvimus silvaticus численний – 
Мишак жовтогорлий Sylvimus flavicollis численний – 
Полівка лісова Clethrionomys glareolus численний – 
Нориця звичайна Microtus arvalis численний – 

Примітка: МСОП – Червона книга Міжнародного союзу охорони природи, 
Єс – Європейський червоний список, Чу – Червона книга України, Бе – Бернська 
конвенція, Бо – Боннська конвенція, Ва – Вашингтонська конвенція. 
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Вільшанка Erithacus rubecula 
(фото А. Бокотея) 

Сойка Garrulus glandarius 
(фото А. Бокотея) 

 

невелику площу, а її статус не має суттєвого позитивного впливу на стан 
охорони фауни хребетних тварин у реґіоні. Причиною ж невисокої чисель-
ності окремих ссавців на досліджуваній території (кабан, козуля, лисиця, 
заєць-русак) є браконьєрська діяльність місцевих мешканців. 

 
3.9.  Ландшафтна структура 
Проект організації території природно-заповідного фонду України 

серед першочергових завдань передбачає встановлення ландшафтно-
морфологічної структури реґіону, репрезентованого конкретним об’єктом 
у системі національної екомережі. Необхідність виконання цього завдання 
продиктована щонайменше двома позиціями сучасного ландшафто-
знавства, які випливають із Загальноєвропейської стратегії збереження 
біологічного і ландшафтного різноманіття (Софія, 1995): 

 різноманіття природного реґіону забезпечує оптимальні умови 
збереження різноманіття біологічного, а звідси – охорону біорізноманіття 
досягають шляхом збереження ландшафтного різноманіття; цілком 
 

 
Чорний дрізд Turdus merula 

(фото А. Бокотея) 

 
Чикотень Turdus pilaris 

(фото А. Бокотея) 
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зрозумілою передумовою збе-
реження ландшафтного різнома-
ніття є отримання різнобічних знань 
про ландшафти, тобто встанов-
лення ландшафтно-морфологічної 
структури реґіону; 

 планування організації тери-
торії заповідного об’єкта доцільно 
проводити з максимальним ураху-
ванням його об’єктивної існуючої 
природної структури, тобто межі та 
елементи функціональної структури 
об’єкта природно-заповідного фонду 
(функціональне зонування) визна-
чають межами та елементами об’єктивної ландшафтно-морфологічної 
структури. Отже, ландшафтна карта (картографічна модель ландшафтно-
морфологічної структури) стає надійним картографічним підґрунтям для 
планування оптимальної організації території заповідного об’єкта. 

Ключова специфіка досліджуваного об’єкта полягає в тому, що у 
ландшафті Стільського горбогір’я збереглися не лише типові й унікальні 
елементи його природної структури. Вони органічно поєднані з історич-
ними (археологічними) раритетами у вигляді залишків давнього столичного 
городища. Подібний унікальний комплекс слідів раннього державотво-
рення на наших землях, “вмонтованих” у відповідне природне середо-
вище, зберігся у заповідному об’єкті ”Тустань” національного парку “Сколівські 
Бескиди”. Такі історичні (археологічні) раритети, органічно поєднані з 
корінною природною структурою, потребують значної та охорони, як і рід- 
кісні та зникаючі види живої природи. Їх виокремлюють в особливий статус 
заповідних об’єктів національного надбання. Це дає змогу підійти до 
формулювання третьої вихідної 
позиції. Зокрема, в деяких випад-
ках питання збереження природного 
та історичного середовища можна 
розглядати як двоєдине завдання, 
сутністю якого є охорона та на-
дання природно-історичним ланд-
шафтам статусу національного 
надбання. 

З огляду на зазначені пози-
ції виникає потреба у створенні 
великомасштабної ландшафтної 
карти пам’ятки природи “Стіль- 

 

Вивірка звичайна Sciurus vulgaris 
(фото А. Бокотея) 

 

Кабан звичайний Sus scrofa 
(фото А. Бокотея) 
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ська”. Ландшафтне картографу-
вання розпочинають з визначення 
місця та ролі досліджуваного 
об’єкта в природній системі реґіону. 
Першу схему ландшафтної систе-
матики Західної України подає 
К. Геренчук [18]. У ній не знаходи-
мо окремого природного району 
Стільського горбогір’я. Цей оригі-
нальний ландшафт автор розглядає 
у складі Бібрсько-Перемишлян-
ського Опілля, яке належить до 
широколистяно-лісового пасма 
горбогірних височин, прикритих 

лесоподібними суглинками та сірими лісовими опідзоленими ґрунтами в 
осьовій зоні Галицько-Волинської западини на контакті з Передкарпат-
ським прогином. Вперше він навів типові місцевості як виразник 
морфологічної структури горбогірно-лісових ландшафтів: 

 великі горбогір’я (абсолютна висота 350–400 м і більше, відносні 
перевищення 100–120 м), вкриті широколистяними лісами на сірих та 
ясно-сірих опідзолених ґрунтах; 

 середні горбогір’я (відповідно, 300–350 м і 50–80 м) з темно-сірими 
лісовими ґрунтами, здебільшого розораними; 

 заплави з різнотравно-злаковими луками, здебільшого, заболочені. 
Результати дальшого дослідження проблеми систематичного упо-

рядкування західноукраїнських ландшафтів подані на прикладі Львівської 
області [81]. На цій схемі група горбогірно-лісових природних районів з 
північного заходу на південний схід ділить навпіл рівнинну частину 
області й далі повертає на північний схід вздовж межі з Тернопільською 
областю, утворюючи своєрідний клин кульмінаційних природних структур 
Західного Поділля: Розточчя – Гологори – Вороняки. У південній вершині 
цього клина виділяється Стільське горбогір’я, що височить над долиною 
Дністра й над прилеглим Передкарпаттям. У межах однорідної групи до 
Стільського горбогір’я на сході примикає горбогір’я Бібрське, а на 
північному сході – Давидівське пасмо, відокремлюючи його вузькою смугою 
від Пасмового Побужжя поліської групи природних районів. На заході та 
частково на півдні Стільське горбогір’я межує з Львівським і Ходорівським 
опіллями лісостепової групи природних районів. У ландшафтній структурі 
на дрібномасштабному рівні виділено ярус лесових височин, виражений 
горбогірним рівнем з перевагою сірих опідзолених ґрунтів, високо-
терасовий ярус, виражений лесовими терасами з глибокими чорно-
земами, та заплавно-низькотерасовий ярус. 

 

Бібрсько-Перемишлянське Опілля 
(з сайта maps.google.com) 
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Варто зазначити, що К. Геренчук ініціює глибоке вивчення горбо-
гірних ландшафтів з метою обґрунтування диференційованого вико-
ристання природного середовища вперше нагалошуючи на Стільському 
горбогір’ї як на потенційному заповідному об’єкті, в якому ліси охороняли 
ще за княжих часів і добре збереглися до наших днів, ховаючи під собою 
численні пам’ятки давньої історії [81, с. 121]. Цікавим є те, що горбогірно-
лісові ландшафти розглядають у природній системі Західного Поділля і 
водночас на карті ніби відмежовані від неї крутим розчленованим уступом 
Подільської височини. 

Детальнішу схему ландшафтного поділу Львівської області подає 
Б. Муха [70], зберігаючи при цьому ключові риси структуроформуючого 
каркасу та систематичного упорядкування, запропонованого К. Геренчуком. 
Стільський ландшафт на цій карті отримує складнішу конфігурацію, його 
також зачисляють до Подільського горбогір’я у крайній південно-західній 
точці контакту Східноєвропейської рівнини та передгір’я Українських Карпат. 
Зросла довжина меж з опільським ландшафтами: Пустомитівським (на 
півночі та північному заході), Городоцько-Щирецьким (на заході) та 
Ходорівсько-Бурштинським (на півдні і південному сході). Відповідно, 
скоротилися межі ландшафтного сусідства у своїй (подільській) групі: з 
Давидівським (на півночі), Гологірським (на північному сході) та Бібрсько-
Перемишлянським (на сході). 

Інший рівень деталізації ландшафтно-морфологічної структури репре-
зентує середньомасштабна (1 : 200 000) ландшафтна карта цього ж автора 
[71]. Група ландшафтів, до якої належить Стільське горбогір’я, отримує 
довершену характеристику – подільські горбогірно-рівнинні, пластово-
ярусні, вкриті лесоподібними суглинками, корінними, зрідка перевідкладе-
ними флювіогляціальними пісками з переважанням сірих лісових суглин-
кових та дерново-слабопідзолистих супіщаних ґрунтів під буковими, 
грабовими та сосновими лісами. У структурі ландшафту виділено ряд видів 
місцевостей, три з яких є актуаль-
ними для великомасштабної деталі-
зації морфології в межах пам’ятки 
природи “Стільська”: 

 стрімкосхилові, розчлено-
вані глибокими ярами горбогірні 
межиріччя з сірими лісовими поверх-
нево-оглеєними легкосуглинковими 
еродованими ґрунтами на лесо-
подібних суглинках, здебільшого під 
грабово-буковими лісами; 

 спадистосхилі розчленовані 
пасма із сірими та ясно-сірими 

 

Стільське горбогір’я – один із подільських 
ландшафтів (фото Є. Іванова) 
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поверхнево-оглеєними середньосуглинковими еродованими ґрунтами на 
лесоподібних суглинках, здебільшого під грабово-буковими лісами; 

 вузькі днища річкових долин з близьким заляганням ґрунтових і 
виклинюванням пластових вод з лучно-болотними, лучними й дерновими 
ґрунтами на алювіально-делювіальних відкладах під осоково-різно-
травними луками. 

Також є змога простежити розміщення Західноподільського горбо-
гір’я у спектрі всіх систематичних таксонів за типологічною класифікацією 
ландшафтів світу А. Ісаченка [33]: 

 тип ландшафтів – суббореальні гумідні; 
 підтип ландшафтів – центральноєвропейські широколистянолісові; 
 клас ландшафтів – рівнинні; 
 підклас ландшафтів – височинні; 
 вид ландшафтів – пластово-ярусні лесові ерозійні горбогір’я. 

Як показано у верхніх позиціях цієї систематики, підтверджується 
думка К. Геренчука [18; 81], який на підставі низки сучасних та доісто-
ричних ознак зачислював Західноподільське горбогір’я радше до лісової, 
а не до окремої провінції лісостепової зони [82]. Згодом такі погляди 
поділяють також й столичні географи [61]. Зазначимо, що А. Ісаченко на 
відміну від львівських та київських дослідників, які традиційно розгляд-
дають цю своєрідну природну структуру в західних межах поширення 
східноєвропейських ландшафтів, класифікує її як крайнє східне від-
галуження центральноєвропейських ландшафтів. 

Варто зазначити, що у типологічній класифікації ландшафтів світу 
А. Ісаченка окрему позицію займає підклас “бар’єрно-передгірні ланд-
шафти”. За функціональним призначенням цей таксон об’єднує перехідні 
смуги контакту гірських та рівнинних природних систем, його не можна 
розглядати як підрозділ того чи іншого класу ландшафтів. У такому разі 
бар’єрні ландшафти мають формувати окремий клас, до якого, очевидно, 
й належить Західноподільське горбогір’я. 

Отже, йдеться про абсолютно оригінальне природне утворення, в 
якому тісно переплелися характерні ознаки сусідніх природних структур 
найвищого рангу. Особливо це позначилося на своєрідному рельєфі та 
дифузному характері лісорослинного покриву, який складений флористич-
ними мігрантами з півночі, півдня та заходу. Цілком імовірно, що досліджу-
ваний район являє собою класичний приклад ландшафтного екотону, 
утвореного мозаїкою різнорідних ландшафтних елементів у процесі еволюції 
ландшафтної системи реґіону. Такі природні утворення, зазвичай, є не 
тільки унікальними, але й особливо чутливими до антропогенного впливу 
й заслуговують на підвищення природоохоронного статусу в національній 
екомережі. 

Наголосимо на ключових рисах будови ландшафту Стільського 
горбогір’я, які по-різному подають у сучасній науковій літературі: 
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 високе (до 400 м і вище) 
гіпсометричне положення та глибоке 
(до 100 м й глибше) ерозійне роз-
членування рельєфу; 

 плосковершинний (рівнин-
ний) характер поверхні межиріч та 
стрімкосхилий (гірський) характер 
узбіч; 

 горизонтальна пластово-
ярусна геологічна структура з 
наявністю твердих карбонатних 
бронюючих горизонтів та мало-
потужного покриву лесоподібних 
суглинків; 

 бар’єрно-екотонний характер ландшафту, утворений мозаїкою різно-
рідних ландшафтних елементів на контакті крупних реґіональних структур 
та природних зон. 

Окремо варто зазначити про форпостне положення Стільського 
горбогір’я, яке максимально вклинюється у Подністров’я на південному 
заході й стрімко домінує над прилеглими рівнинами (до 100–150 м). 
Глибоке розгалужене зустрічне ерозійне розчленування формує окремі 
ізольовані важкодоступні лісисті блоки напівостанцевого типу, а річка 
Колодниця сполучає їх з головною водною артерією реґіону – Дністром. З 
урахуванням з такої винятково сприятливої природної ситуації нашим 
предкам важко було знайти вигідніше місце для заснування укріпленого 
столичного городища. 

Ландшафтне картографування пам’ятки природи “Стільська” у 
масштабі 1 : 25 000 дає змогу визначити чітку диференціацію комплексу 
природно-географічних умов у межах виділених місцевостей, складних 
урочищ та підурочищ (див. вкладку ХІІ). На рівні місцевостей простежується 
диференціація рельєфу за показниками ярусності та нахилу поверхні й 
висоти: межиріччя переважно стрімкосхилі, середні – спадистосхилі, а 
днище долини, що їх розділяє, легко похилене до півдня. Досить виразно 
диференційований також і ґрунтовий покрив: у першій місцевості пере-
важають сірі та ясно-сірі лісові ґрунти, у другій – темно-сірі, у третій – лучно-
болотні. Природна рослинність збереглася тільки у верхній місцевості, а 
тому основні риси її розподілу простежуються на нижчих рівнях ланд-
шафтно-морфологічної структури. Зокрема, у складному урочищі високих 
розгалужених вододілів переважають грабово-вільхово-букові ліси з 
домішком дуба, клена, берези та сосново-ялинових насаджень. У ґрунто-
утворювальному процесі простежується поверхневе оглеєння. У складному 
урочищі водозбірних схилів домінують чисті букові ліси в комплексі зі 

 

Мальовнича водойма Барвінок у районі 
Н. Роздолу (з сайта maps.google.com) 
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сосново-ялиновими насадженнями та процеси опідзолення. На заплаві 
р. Колодниця фрагментарно збереглися вільшина. Тут переважають 
процеси заболочення та торфонакопичення. Рівень підурочищ відобра-
жає диференціацію лісорослинного покриву за типами лісу: визначений 
спектр едафотопів від свіжих та вологих бучин до сирих та мокрих 
вільшин. Для деталізації відображення головних особливостей ландшафтно-
структурної диференціації необхідне ландшафтне картографування на 
рівні простих урочищ та фацій у масштабі 1 : 10 000. 

Матеріали ландшафтного обстеження об’єкта дають змогу також 
дійти висновку про приуроченість сучасних фізико-географічних процесів до 
певних елементів морфологічної структури ландшафту Стільського горбо-
гір’я. Зокрема, найвищі та найнижчі гіпсометричні положення характери-
зуються розвитком процесів заболочення. У першому випадку воно 
локалізоване у сідловинах на вододільних поверхнях (складне урочище 
1.1), у другому – на днищах основних ярів та заплаві р. Колодниця 
(складне урочище 3.1). 

Особливу небезпеку для збереження залишків оборонних валів, 
укріплень та культурного шару Стільського городища створюють ерозійні, 
карстово-суфозійні процеси та зсувні явища. Часто їхні прояви збігаються у 
просторі й часі, утворюючи своєрідні парагенетичні природні системи. 
Основною ареною розвитку цих деструктивних процесів виступають стрімкі 
водозбірні схили в підурочищах 1.2.1, 1.2.2 і 1.2.4. Варто зазначити, що 
руйнівна дія останнім часом активізується на прилеглих вододілах у 
підурочищах 1.1.1 та 1.1.2. 

Передумови та причини активізації деструктивних процесів можна 
згрупувати за такими чинниками: 1) геолого-геоморфологічні: переважання 
вапнистих осадових відкладів, перекритих лесоподібними суглинками; 
гірськоподібний (стрімкосхиловий) характер рельєфу розчленованих водо-
зборів; 2) гідро-кліматичні: значна кількість атмосферних опадів (до 700 мм 

на рік) та високе зволоження в умо-
вах лісової зони (К = 2,8–2,6); 
застійний режим атмосферних і 
ґрунтових вод унаслідок недостат-
нього дренажу на вододільних 
сідловинах та днищах долин; 3) лісо-
господарські: зменшення лісистості, 
необґрунтовані зміни видової струк-
тури деревостану та самовільні 
вибіркові вирубування, які три-
вають в умовах заповідного режи-
му; рекреаційне перевантаження 
динамічно нестійких схилових комп-
лексів відвідувачами об’єкта. 

 

Річка Дністер поблизу с. Березина 
Миколаївського району 

(фото Є. Іванова) 
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У виборі оптимальної стратегії врегулювання несприятливих тенден-
цій розвитку деструкційних процесів варто надавати перевагу тим заходам, 
які не вступають у суперечності з особливостями режимного статусу 
заповідного об’єкта. З цих поглядів комплекс лісомеліоративних заходів 
доцільно оптимально поєднувати з вимогами збереження біотичного й 
ландшафтного різноманіття та історичного середовища Стільського 
городища. 

 
3.10.  Господарський вплив на природне 

середовище 
Село Стільське розташоване на відстані 20 км на південний захід 

від м. Жидачева, 8 км на північний схід від Миколаєва. На північ від села 
розміщене м. Львів, на південь – м. Розділ, на захід – м. Миколаїв і с. Тростя-
нець, на північ – села Глухівець і Поляна. Село розкинулося на березі 
р. Колодниця, лівого допливу Дністра. 

Місто Стільське виникло в кінці IX – на початку X ст. унаслідок 
будівництва столиці князівства теребовлян або й всієї Великої Хорватії 
[34]. Місту передували три селища, які існували тут у VII–IX ст. Величезне 
городище площею 250 га з довжиною валів 10 км було більше за того-
часний Київ майже у десять разів. Воно було здобуте у 982 р. військом 
Київського князя Володимира Святославича. У 1330 р. Стільське ще 
згадано як містечко, а пізніше втратило цей статус [34]. 

За переказами, село знищили татари. Поселення було захищене зі 
сходу трьома валами, які розміщені на відстані один від одного. З півночі 
та заходу були досить різкі схили узвишшя, на яких воно було роз-
ташоване. З півдня були ворота в’їздів. Двері сторожової вежі відкрила 
жінка на ім’я Хима, яка йшла по воду. Це місце називають тепер “Вежа” і 
“Химина Долина”. 

У районі Стільського горо-
дища розміщені села: на схід – 
Ілів (96 дворів, 289 мешканців); на 
південь – Дуброва (119 дворів, 
460 мешканців); на захід – Стіль-
ське (258 дворів, 1017 мешканців). 
У кожному селі були школи. Сього-
дні в селах Ілові та Дуброві шкіл 
немає, а дітей довозять до серед-
ньої школи в с. Стільське. 

Під час німецької окупації села 
були повністю спалені. До зни-
щення будинки були розташовані 
на прилеглій до річок Колодниця 

 

Храм дохристиянського ритуального 
комплексу поблизу Стільського городища 

(фото О. Корчинського) 
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Старі монаші келії, які нині використовують 

в якості комор (фото Є. Іванова) 

 
Центральна сільська дорога у Стільському 

(з сайта maps.google.com) 
 
та Барвінок території. Усі інші землі та наявні сінокоси старанно 
обробляли. 

Нині в селі відбувається друга відбудова. Будинки, здебільшого, 
будують подалі від річки, дерев’яні будівлі замінюються на цегляні. У 
зв’язку з виїздом молоді до промислових міст Миколаєва та Нового 
Роздолу кількість мешканців має постійну тенденцію до зменшення. 
Середній вік населення постійно зростає. 

Це призводить до невикористання земель та сіножатей, їхнього 
загрозливого заростання кущами та чагарниками, що утворюють не-
прохідні зарості. Якщо раніше худобу випасали на наявних гарних 
пасовищах, частково у лісі, де не було “культурних насаджень”, то остан-
німи роками, зокрема, за час становлення Української держави, під пасо-
вища використовують поля. Багато пасовищ заросло суцільним чагарником, 
і їхнє відновлення неможливе. Там виріс або засіявся ліс переважно віль-
хової кущової породи, верби, осики й т. п., які не мають промислової 
цінності. Кількість худоби має тенденцію до зменшення. 

У прилеглій до городища території протікає р. Колодниця, лівий 
доплив Дністра. Нині стан річки суттєво змінився. Зменшення витоку 
пов’язане із забором води для потреб м. Новий Розділ (ряд свердловин з 
насосними станціями) та несприятливим станом довкілля. Очищені береги 
річки та струмків, які чисельно впадають по всьому руслу, поступово 
замулюються. Заболочення низин, ерозія ґрунтів у лісах у зв’язку з 
вирубкою та наявність стихійних доріг для вивезення лісу призводить до 
швидкого стікання води під час дощів. 

Раніше чисту воду річки використовували для господарських потреб 
(прання, купання, напування худоби, обслуговування млину тощо). З кінця 
XVIII ст. у селі діяли млин, гуральня, вуглярня для виробництва дере-
в’яного вугілля, яка обслуговувала залізообробний комплекс у с. Демня 
[132]. Сьогодні це можливо тільки до проходження через населені пункти, 
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бо в межах населених пунктів, а в багатьох випадках і поза ними, береги 
річки закидані сміттям. Тридцять років тому у річці можна було ловити 
раки та рибу по всьому руслу. Сьогодні їх немає навіть у верхів’ї. 

Нині наявні ставки біля хутора Гедзівка, які є зоною відпочинку для 
мешканців Стільська, та в селищі Розділ. Раніше ставки існували по 
всьому руслу р. Колодниці, про що свідчать наявні дамби. Безпосередньо 
з південної сторони городища був розміщений став, який міг бути части-
ною фортифікаційних споруд. З північної сторони наявний невеличкий 
ставок “Затінок”. Існують п’ять ставків між селами Стільсько і Дуброва. 
Увагу привертає каскад ставків, які існували на відстані 5–6 км на схід від 
Стільського городища (народна назва Клокічки). 

Тепер наявні дамби з дво-триметровими розривами, заболочені, 
зарослі кущами з доволі бистрим потічком, який впадає у р. Барвінок, що 
протікає через с. Ілів і також є допливом р. Дністер. Наявні ставки до 50-
тих років ХІХ ст. були власністю графа Скарбека, як й ліси навколо горо-
дища. На гроші цього графа побудоване сучасне приміщення Львівського 
драматичного театру імені Марії Заньковецької у Львові. Граф Скарбек 
мав родовий палац у с. Заклад Миколаївського району, який сам збудував. 

Біля городища ростуть (мабуть, і росли) мішані ліси. Здебільшого, 
це букові, грабові, вільхові ліси, які розповсюджуються самосівом. Наявні 
модрина, ясен, дуб, клен, явір, осика, береза. Ялина та сосна, головно, 
насаджені. У районі городища серед листяних порід переважали бук і граб. 

Після війни, починаючи з 1945 р., проводили суцільні вирубування 
лісу, який вивозили автомобільним транспортом до залізничних станцій 
Розвадів та Щирець для опалення міст. Ліси вирубували, здебільшого, 
працівниками “Ліспромгоспів”, які у той час не мали механізмів та потужної 
техніки. Шкоди для ґрунтів, по суті, не було. Вирубування були суціль-
ними. За 1–2 роки місця вирубки засівались тими самими породами. У 
перші роки переважали малинники, що давало змогу мешканцям навко-
лишніх сіл забезпечити себе й продавати ягоди. 

Велике поле, засіяне ріпаком неподалік 
Стільського ( з сайта maps.google.com) 

Лісова просіка, яку використовують для 
вивезення деревини (фото Є. Іванова) 
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Церква Св. Параскеви (1843 р.) 

(з сайта www.ut.net.ua) 

 
Поховання на сільському цвинтарі 

(з сайта www.ut.net.ua) 
 

Сьогодні ці вирубки повністю відновились, й ліси можуть мати 
промислове значення. Проводились суцільні вирубування й в 60–70-ті 
роки ХХ ст., а також так звані “санітарні рубки”. Ці роботи виконували вже 
із застосуванням сучасної техніки. Наслідки таких вирубувань негативні. 
Знищені колишні дороги, з’явилися нові яри, активізувалася ерозія ґрунтів, 
відбулося замулення річок і струмків. Наявні були і соснові та ялинові 
насаджені ліси на схилових ділянках. Хвойний ліс також ріс на власних 
наділах й землях мешканців сіл. Після того, як села Стільське, Ілів і 
Дуброва у районі городища були цілком спалені німцями, хвойні та дубові 
ліси використовували для відбудови сіл. Впродовж 50–60 рр. ХХ ст. ці 
вирубки були також засаджені хвойними породами, сьогодні їх уже 
використовують. 

У районі городища наявні ресурси суглинків, якими перекриваються 
вапнисті пісковики. У минулому випалювали цеглу та вапно на основі 
вапняку. На усій території наявні також великі запаси глини. Саме 
наявність вапняку пояснює чисельні карстові западини по всій досліджу-
ваній території. Простежується збільшення глибини цих западин та поява 
нових. Відомі карстові форми, які мають відкриті кам’яні входи діаметром 
0,5–1,0 м. Западини діаметром 3–5 м й глибиною до 2–3 м засипані 
опалим листям та продуктами розвитку схилових процесів. Береги 
чисельних ярів глинисто-супіщані з кам’яним дном. 

Наявні виходи джерельної води на висоті 20–30 м від основних 
джерел долини р. Колодниця. Запаси підземних вод значні. Роздільське 
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ДГХП “Сірка” проводило розвідку вод у цьому районі. Існує багато свердло-
вин, які не використовують через заборону мешканців сіл на забір води. 
Вода в джерелах чиста й приємна на смак. 

Півстоліття тому можна було чітко бачити всю територію городища, 
аналізувати всі підходи, брами тощо. На жаль, внаслідок сучасної “цивілі-
зації”, безсистемного засадження, вирубування лісів поступово утворюються 
яри на колишніх дорогах, виростають непрохідні чагарники. Та й ті місця, 
де проводили недавні розкопки археологічні експедиції, потребують більшої 
уваги, зокрема, лісівників. 

У колись чистому лісі, з однією дорогою чи стежкою, тепер утво-
рилося чимало ям з болотом, виросли важкопрохідні зарості чагарників та 
ожини, а 50 років тому всюди ходили босими ногами, випасали худобу, 
збирали ягоди, гриби. На думку мешканців села, усі розкопи ще наявних 
курганів і валів необхідно робити так, щоб залишилось щось і нащадкам. 
Чекають ще свого дослідження наявні підземні пустоти, які є в районі 
городища. 

Археологічний комплекс у Стільську – одна з найбільших пам’яток 
IX–XI ст. в Україні. Район Стільська зберіг найкраще повітря в реґіоні й 
численні джерела чистої питної води. 

 
3.11.  Звичаї, культура і побут 
Село Стільсько належить до територій, які з давніх часів були ареною 

господарських, торговельних та культурних зв’язків з реґіонами України й 
сусідніми країнами. У межах цих територій зароджувалися перші земле-
робські общини на теренах східної Європи та перші форми суспільно-
політичної організації на зразок ранньосередньовічних городищ із елемен-
тами громадської влади [54]. Ці землі зберігають у собі сліди первісних 
поселень палеоліту, язичницької культури, традицій перших християн, 
доби козаччини часів Богдана 
Хмельницького та ін. Усі ці культурні 
прошарки накладалися одне на 
одного і сьогодні збереглися у 
вигляді розкопок-артефактів, скель-
них пам’яток, назв природних уро-
чищ, а також у звичаєвих обрядах 
та усному фольклорі місцевих 
жителів.  

Ще з палеоліту, живучи у 
тісному контакті з природою, 
людина відчуває повну залеж-
ність від її сил, і тим самим надає 
явищам природи божественних 

 

Інформаційний знак комплексної пам’ятки 
природи “Стільська” (фото Є. Іванова) 
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властивостей. З часів язичництва культ явищ природи набуває 
антропоморфного характеру [109]. Зокрема, культ води переростає в 
поклоніння людиноподібному божеству – Русалці, культ грому і блискавки – 
богу Перуну, культ сонця – Даждьбогу, культ вітру – Стрибогу і т. п. Цим 
вигадкам наші предки приносили жертви, їхньою волею пояснювали 
різноманітні явища природи, їхньою силою хотіли приборкати грізні сти-
хійні лиха. З приходом християнства багато звичаїв й обрядів, що пов’язані 
з пошановуванням води, сонця, землі залишилися та злилися з християн-
ськими святами. Сьогодні, досліджуючи звичаєві традиції, культуру та 
побут місцевих жителів, можна знайти ключі до багатьох археологічних, 
історичних, антропологічних і географічних загадок. Ми зробили спробу 
вивчити звичаї, культуру та побут жителів села Стільсько, виявити та 
зафіксувати традиційні народні знання, що пов’язані з природними явищами 
та зібрати фольклорний матеріал. Для цього створено анкету для опиту-
вання місцевого населення і проведено опитування місцевих жителів 
віком від 50 до 95 років. 

Звичайно, першим у році й одним з найвеличніших свят є Різдво 
Христове. Напередодні цього свята у кожній господі йшли приготування 
до нього. Чоловіки заготовляли корми для домашньої живності, кололи 
дрова і навіть запасалися водою на всі святкові дні. Жінки готували 12 страв 
на олії для пісної вечері (12 страв – це подяка Богу за кожен місяць року, 
за щедрий врожай; число 12 – це кількість апостолів) і м’ясні – на день 
самого Різдва. 

Перед вечерею господар вносив 
до хати дідуха, якого ставив на покутті 
неподалік стола, на якому були страви 
Святвечора, застеляв підлогу соломою, 
бажав усім членам родини ті свята 
“впровадити та інших дочекатися”. Сім’я 
перед вечерею обов’язково молилася 
вголос. Господар запалював свічку зі 
словами: “Дай, Боже, добрий вечір”, а 
всі решту відповідали: “Дай, Боже, 
здоров’я”. 

Господині накривали на стіл до 
сходу першої зорі й обов’язково ставили 
вечерю на обрус, під яким лежало сіно. 
На столі мали бути: часник з олієм, 
борщ з грибами та вушками, капуста з 
горохом (пшоном), голубці з гречки і 
картоплі, вареники з капусти, грибна 
поливка, риба, узвар, пампушки і кутя. 
Кутя була традиційною з пшениці, маку, 

 

Анастасія Василівна Тітко (з роду 
Березюк), довгожителька с. Стільсько 

(1914 р. н.) (фото О. Пилипович) 
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родзинок та меду, її споживали на 
кінець вечері. Спершу всі повинні 
були скуштувати часник з олією, а 
вже потім решту страв. “Часник 
символізував важкі муки Ісуса 
Христа, він мав за мету оздоро-
вити всю родину”, – розповідає 
Анастасія Тітко, 96-річна жителька 
села Стільсько. 

Після закінчення святої вечері 
всі виделки, не миючи, перев’язу-
вали солом’яним перевеслом, щоб 
родина трималася купи, а тарілки 
залишали на столі до ранку для 
померлих, душі яких вночі повинні прийти до хати. У день Різдва діти та 
молодь ходили з “Вертепом”. Носили в руках зроблену стаєнку-шопку, в 
якій народився малий Ісус. Заходили до кожної господи, де розігрували 
виставу, в якій брали участь янголи, пастухи, римські воїни, Ірод, жид, 
смерть та чорт. Особливо весело у Вертепі осміювали жида, згадуючи як 
в минулому у селі Стільсько стояла корчма, якою завідував жид, що 
любив будь-яким чином затягнути до корчми більше люду [26]. Діти ходили 
колядувати на “помагай Біг”. “Окремо ходили селом колядувати парубки, – 
згадує 68-річний Михайло Лозинський, – вони були з усією різдвяною 
атрибутикою і колядували дуже серйозні на той час політичні коляди”. 
Традиційною колядою, яка до сьогодні користується великою пошаною у 
жителів села Стільсько, є коляда “Були сумні свята в 47 році”. Анастасія 
Тітко поділилася з нами самобутніми, автентичними колядками, які ще 
пам’ятає з дитячих літ. Серед них є колядки жартівливого характеру, які 
зрідка зустрічаються на теренах Львівщини. 

 
Пішов я до вуйка до хати 
Та й почав там колядувати, 
А вуйко там запивав та й про мене не згадав – бідний я / 2 рази 
 

А вуйна за п’єцом сиділи, 
Пироги у п’єцу кипіли. 
Начав я си приступати, по одному витягати – витяг всі / 2 рази 
 

Ще того було ми замало, 
Поліз я та й на пліт по сало. 
Зашпортався та й упав, ще й від вуйка я дістав – бідний я / 2 рази 
 

З особливою урочистістю святкували у селі свято Водохреща (Йордан). 
Жителі села, які споконвіку проживають біля води (річка Колодниця), з 

 

Господарка. За очищенням кукурудзи 
(з сайта www.ut.net.ua) 
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особливим трепетом ставляться до цього свята. Напередодні свята сідали 
до святої вечері, після якої ходили щедрувати. 

 
Бо щедрий вечір нині / 2 рази 
Щедруєм то, що колись ся стало 
на річці Йордані / 2 рази 
Діва Пречиста зродила Христа 
в стайні на пустирі / 2 рази 
Йоан хрестив Ісуса Христа 
на річці Йордані / 2 рази 
Похрести мене, – Ісус промовив 
Йоан не вір мені, Йоан повір мені / 2 рази 
То вічна пам'ять, що ти мя хрестив 
На річці Йордані / 2 рази 
 

Згадуючи “Йорданські морози” як найхолоднішу пору року, люди ще 
і сьогодні після Богослужіння в церкві з хоругвами, одягнуті в український 
стрій, йдуть до річки освячувати воду. Для цього в замерзлому потоці 
вирубують велику ополонку у вигляді хреста. Посвячену воду несуть 
додому і кроплять нею хату і всю господу. Цікавим є те, що в селі обряд 
посвячення господарського двору триває дев’ять днів. При цьому 
господиня з вишиваним рушником і хлібом обходить все господарство, а 
господар освячує його йорданською водою. Йорданська вода має 
лікувальні і чудодійні властивості, вона може зберігатися до наступного 
року і не псуватися.  

Свято Стрітення асоціювалося з приходом весни, за погодою у цей 
день жителі робили прогноз, якою буде весна – ранньою чи пізньою. В 
селі існує така прикмета: якщо на Стрітення ведмідь побачить свою тінь – 
весна буде пізня. 

Після сорокаденного Великого посту, впродовж якого зовсім не 
вживали м’яса та тваринних жирів, особливо в понеділок, середу і 
п’ятницю, святкували Великодні свята. В останній тиждень посту, у 
Страсний четвер, на вечірньому Богослужінні замість дзвонів, якими до 
великодня не дзвонили, калатають спеціально зробленими дерев’яними 
калаталками, які нагадують клекіт лелеки-бузька, і тим самим сповіщають 
про прихід весни [104]. 

Традиційно на Воскресіння Господнє люди несуть до церкви святити 
в кошиках, прикрашених букшпаном, паску, ковбасу, шинку, яйця, хрін, 
масло, сіль, часник, запечений сир. Усе це прикриває вишитий рушник з 
написом: Христос Воскрес! Воістину Воскрес! Після Богослужіння 
приходять додому й усе це споживають під час святкового сніданку. 

Цікавими традиціями у селі славиться свято Святої Трійці (зелені 
свята). У цей день святкують храмовий празник (хоч церква названа на 
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честь Параскевії П’ятниці, храмове 
свято святкують двічі на рік – на 
свято Трійці та восени, у день 
Параскевії П’ятниці). Напередодні 
свята жителі прибирають житло, 
двір, город і навіть худобу букетами 
з польових квітів, зеленого шувару 
(народна назва аїр) та листям 
берези і липи. Особливо гарно 
виглядали корови, які поважно 
йшли з паші до дому, прикрашені 
“пишними маями”. Пастухи ж за 
зроблені прикраси обов’язково 
одержували винагороду від госпо-
дарів. 

Сьогодні не збереглася традиція святкувати “Обжинки”. Настя Тітко 
згадує, як колись, в кінці жнив, священик і парафіяни ходили навколо села 
з хоругвами і на кожному полі читали Євангеліє.  

Крім звичаїв та обрядів, що пов’язані з християнськими святами, у 
пам’яті місцевих жителів залишились багато приповідок, народних прикмет 
та назв природних урочищ, які свідчать про тісний зв’язок побуту жителів 
та їхнього світогляду з довкіллям. Старше покоління гостро засуджувало 
руйнування пташиних гнізд, особливо лелечих, ламання дерев, заборо-
няли кидати сміття в річку та колодязі. Варто зазначити, що заборона 
щодо забруднення води мала юридичне підкріплення за Польщі [11], за її 
порушення накладали штраф. Із пересторогою ставилися до сов, жаб та 
павуків. Щодо останніх, то серед місцевих жителів побутує легенда, що 
павуки врятували матір Божу, коли вона з дитям-Ісусом втікала в Єгипет. 
Павуки сплели густу павутину у гроті, куди сховалися Йосип, Марія і 
малий Ісус, через це римські воїни 
не знайшли святу родину. Вважа-
ють, що павуків не можна вбивати. 

Цікаві народні уявлення жи-
телів про Місяць, його вплив на 
життя людини. Вважали, що коли 
місяць молодий – не можна сади-
ти розсади, особливо огірків. За 
кольором Місяця та його поло-
женням вгадували погоду на 
наступні дні. Походження плям на 
Місяці місцеві жителі пояснюють 
так: “Це Каїн вбиває вилами свого 
брата Авеля”. 

 

Елементи українського стародавнього      
строю. Вишивана хрестиком запаска. 

(фото О. Пилипович) 

 

Елементи українського стародавнього      
строю. Вишиваний бісером кептар. 

(фото О. Пилипович) 
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З особливим трепетом розказують жителі про те, як змінилися 
ландшафти навколо села за останніх 50 років. “Річка була значно 
повноводнішою, потрібно було сидіти на коні, щоб зачерпнути у пригорщу 
води. Вона посеред села заверталася дугою (меандрою), яку пізніше 
перекопали (спрямили русло)”, – розповідає Анастасія Тітко. Її батько 
працював лісником, тож пані Настя з гіркотою розповідає про значні 
вирубки букових лісів у другій половині минулого століття і про збідніння 
представників дикої фауни, зокрема, зайців та сарни. 

Щодо назв урочищ в околицях села, то до сьогоднішнього дня ще з 
часів ранньосередньовічного міста збереглися у селі давні назви-мікро-
топоніми Коморище, Підкоморище, Золоті Ворота, Залізна Брама, Княжа 
Криниця, Біла Дорога, Вежа, Химина Долина, про що неодноразово зазначає 
у своїх працях О. Корчинський [54]. Анастасія Тітко пам’ятає приповідку, 
яка побутувала у селі: “Гоніть корови за три перекопи, в Золоту Браму, на 
Білу Дорогу”. Ще існує легенда, що в городищі був підземний перехід, 
яким ходили по воду на Ілів. Жінка Хима провела татар цим шляхом, а 
вони спалили місто. Тому сьогодні дорогу до криниці на Ілів називають 
Химиною долиною. Крім того, у Стільську є урочища, що мають назву 
Мочарі, Стависько, Від Баланди до Гути тощо. Мочарі – це назва 
болотистої сіножаті на узвишші, яка перезволожена через поклади глини, 
що не пропускає воду. Стависько – також заболочена місцевість зі знач-
ними запасами підземних вод, але розташована вона в долині. Дивною 
назвою “Від Баланди до Гути” жителі називають лісову дорогу, йдучи 
якою, часто можуть заблукати навіть досвідчені грибники. Жителі кажуть, 
що на цьому місці до людини чіпляється “блуд”, і це явище вважають 

негативним. Навколо села багато 
заболочених ділянок з покладами 
болотяної руди, з якої в давнину 
виплавляли залізо. Добування боло-
тяної руди, випалювання вугілля, 
заготівлю дров тощо було внесено 
у XVIII ст., в обов’язкові повинності 
жителів села Стільсько [5]. Кожен 
з підданих Стільська і сусідніх сіл 
Верина, Надітич, Ілова, Волі Вели-
кої повинен був десять днів від-
робити в рахунок шарварків на 
копанні та перевезенні руди і два 
дні на ремонт кузні [68]. 

У селі завжди активно виру-
вало культурно-просвітницьке жит-
тя, рушійною силою якого було 
товариство “Просвіта”, сільська 

 

Публікація про хор читальні “Просвіти”  
у Стільську у газеті «Жіноча доля» 

(Коломия, 1 серпня 1927 р.) 



ПРИРОДНО-ІСТОРИЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ… 

89 

читальня та церковна громада. Зокрема, члени товариства “Просвіта” 
організовували вечори Тараса Шевченка, молодіжні вечорниці, святку-
вання Дня святого Миколая, театральні дійства тощо. Анастасія Тітко 
пригадує, як декламувала вірші Тараса Шевченка, зокрема, “Світе тихий, 
краю милий”, брала участь у виставах “Сватання на Гончарівці” та 
“Бабський бунт” [26]. У товаристві “Просвіта” був свій хор, слава про нього 
облетіла весь західний реґіон на шпальтах газети “Жіноча доля”, від 
1 серпня 1927 р., яку видавали у Коломиї. 

Крім культурно-просвітницького напрямку діяльності, “Просвіта” 
активно вела боротьбу за тверезий спосіб життя серед мешканців Стіль-
ського. Початок цій справі дав ще отець Любінецький у 1874 р. (за даними 
історика Василя Лаби) [26], коли 3 травня 1874 р. заснував “Братство 
тверезости” і читальню. Василь Лаба зазначає, що на початку 1876 р. 
завдяки протиалкогольним проповідям отця Любінецького вісім осіб 
вступило у Стільське братство тверезости. Тоді жид з корчми, боячись 
втратити клієнтів, прийшов перед церкву і сказав: “Ви гадаєте вже горівки 
не пити, чи знаєте ви, що священики забороняють пити горілку тому, щоб 
накласти на вас більші податки?” [26]. Ще до сьогодні біля сільської церкви 
стоїть хрест на кам’яному постаменті загальною висотою близько чотирьох 
метрів, на якому зберігся напис “Хрест побідив поганство, хрест побідить 
п’янство”. “Просвіта” активно продовжувала традиції боротьби з алкоголем. 
Зокрема, у 1936 р. юні активісти “Просвіти” Анастасія Березюк і Михайло 
Тітко гуляли безалкогольне весілля. “Наварили у сорокалітрових баняках 
компоту. На забаву скликали майже усе село. Після шлюбу забавлялися 
від малого до старого. Ні пива, ні вина, ніхто не пив, – згадує Анастасія 
Тітко, – Більше такого весілля у селі не було”. 

Було багато і сумних сторінок у житті жителів Стільського: фашист-
ська навала, колективізація, пекельна праця на колгоспних полях, а 
найстрашніше – Сталінські репресії усіх тих, хто любив рідну Землю. 

На території Західної України ще в часи німецької окупації засно-
вано кілька підпільних друкарень УПА. Відомий дослідник історії ОУН-
УПА Лев Шанковський вважав, що найбільшою була друкарня УПА на 
Миколаївщині, яка могла виконувати друк у трьох кольорах. Її будівництво 
почалося в 1943 р. та здійснювалося під керівництвом М. Палідовича. 

Підпільну друкарню збудовано на господарстві Олекси Старове-
цького, який із сім’єю проживав на хуторі Гедзівка поблизу Стільська. 
Вона була розташована під стайнею , а вхід до неї був під жолобом. У 
двох кімнатах розміщено різноманітне обладнання, запаси паперу і нари 
для відпочинку друкарів. У цій друкарні працювали такі підпільники: 
“Всеволод” – керівник, а після нього “Чорний”, складачі “Магістр” та “Кум”, 
художник “Кропива”, коректор “Професор”, а також “Лесько”, “Тигр”, 
“Старик”, “Татар”. З працівниками друкарні підтримував зв’язки М. Палі-
дович, який керував випуском шостого номеру журналу “Ідея і Чин” і 
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підготував сьомий номер. Саме на шляху до цієї друкарні він загинув 
26 травня 1944 р. 

Друкуючи свої статті у журналі “Ідея і Чин”, М. Палідович під-
писувався псевдонімами “Ю. М. Моряк”, “Ю. М. Херсонець”, “Л. М. Карпат-
ський” та ін. У четвертому випуску журналу “Ідея і Чин” за 1943 р. 
М. Палідович під псевдонімом “Ю. М. Херсонець” друкує статтю “На 
зворотному пункті”, в якій розглядає проблему більшовицької влади та 
української молоді. У наступному випуску поміщено його статтю “Одним 
фронтом назустріч майбутньому”. У ній автор з’ясовує передумови 
утворення Української держави і необхідність єднання усіх українських 
політичних сил. 

Вранці 26 травня 1944 р. М. Палідович разом з Євгеном Пришляком 
без особистих охоронців вирушили з Миколаєва через Радів і Прийму до 
повстанської друкарні в Ілові. На околиці Прийми вони натрапили на 
заставу УПА. Повстанці вважали, що перед ними появилися бойовики 
польської Армії Крайової, які інколи проходили цими місцями і відкрили 
кулеметний вогонь. М. Палідовича було смертельно поранено в живіт, і 
він незабаром помер. Його тіло таємно поховали на цвинтарі у с. Ілові, а 
в 1991 р. перепоховали в м. Миколаєві. Друкарня у Стільську функціо-
нувала до червня 1945 р. 

У червні 1944 р. німецько-радянський фронт поволі просувався на 
захід і наближався до Львова. Тому німецьке командування вирішило 
провести велику наступальну операцію проти відділів УПА на Миколаїв-
щині. Було оточено великі лісові масиви від Львова до Миколаєва, 
Ходорова, Бібрки. Проти повстанців було кинуто артилерію, танки і літаки. 
Обидві сторони несли втрати. Тоді повстанці вночі атакували ворога і 
прорвали облогу. Карателі стали палити села Стільсько, Дуброву, Ілів і 
розстрілювати мирних жителів, які ховалися. 

У ті дні, 21–22 червня 1944 р., німці вбили понад тридцять меш-
канців Стільська, Дуброви і Ілова. Серед них: Микола Гринчишин, Василь 
Гудз, Михайло Заблоцький, Ярослав Клим, Федір Кулачковський, Петро 
Левицький, Василь Стегній, Ярослав Тітко, Микола Хомуляк, Федір Шалап-
ський, Михайло Заблоцький, Федір Заблоцький, Степан Звозда, Розалія 
Корда, Петро Підкович, Іван Стегній, Михайло Тітко, Михайло Ферендо-
вич та ін. 

У німецькому донесенні від 6 червня 1944 р. про ці бої повідомляли: 
“У ході сутички з бандою УПА на північ від Миколаєва 29 бандитів убито, 
захоплено 250 полонених, гармати, боєприпаси, радіопередавач, п’ять 
вантажних автомобілів, вози і коней. Решта банди відступила на північний 
схід”. 

Священик з Ілова Роман Яценків у своєму листі від 7 липня 1944 р. 
до митрополита Андрея Шептицького писав про те, що українські повстанці 
на чолі з “Явором” спіймали Клічке і штабного лікаря майора Шене. 
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Оскільки повстанці вбили Шене, то німці розстріляли 500 українських 
заручників і провели каральну операцію на села Стільсько, Ілів і Дуброву. 
Село Ілів знищене повністю, залишилась тільки церква, яку німці грабу-
вали три рази, а потім спробували спалити, але це їм не вдалося. 

Яскравою постаттю УПА був Михайло Горчин-Грузин (22.04.1920–
10.09.1948), який народився в с. Велика Воля Миколаївського району, що 
межує з с. Стільсько. Перекази про героїчні бої та блискучі політико-
пропагандистські рейди цього сотенного УПА поширювались ще за його 
життя на Дрогобиччині, у Закарпатті, Станіславщині (від 1962 р. Івано-
Франківщині). Але знали лише його псевдо “Грузин”. Вміла конспірація 
“Грузина” унеможливила емгебістам, їх агентурі встановити його пріз-
вища, походження і місце перебування. 

Михайло Горчин, залишившись без батька, у 12 років закінчив 
народну школу. Далі знання здобував самостійно. Допомогла місцева 
“Просвіта”, членом якої він був. На здібного хлопця звернула увагу 
Миколаївська ОУН. Під її опікою він виконував різні доручення, опрацьовував 
відповідну ідеологічно-програмову літературу, і вже наприкінці 1930 р. 
його переводять до активу ОУН. До УПА вступив під час німецької окупації. 
На початку 1946 р. командував чотою в сотні “Явора” – Івана Паньківа. Як 
здібного і відважного старшину після героїчної смерті (19.03.1946 р.) 
командира відділу “Бойки” ім. Б. Хмельницького Михайла Бобанича-
“Трясила”, його призначають сотенним, що стало найяскравішою сторінкою 
його життя й боротьби. Заслугою М. Горчина є те, що сотня в місцях 
залишила про себе найтепліші згадки очевидців. Ворогові ніколи її не 
вдалося розбити (про що свідчать рядки нижче поданої пісні). 24 липня 
1948 р. за розпорядженням командування УПА та проводу ОУН загартовані 
й досвідчені старшини і стрільці були переведені до теренової мережі 
збройного підпілля, зміцнили її ряди дальшої боротьби аж до 1960 р. 
Сотня Грузина успішно вела бої і перемагала. 

Ноти української повстанської пісні “Прийшла сотня Грузинова” 
(з сайта http://proridne.com) 
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Прийшла сотня Грузинова 

Прийшла сотня Грузинова 
До нас в Закарпаття. 
Надибала москалоту 
Та й стала її прати. 
 
Ой та ми вас, москали, 
Сюди не просили, 
Та й аби ви родиченьків 
В Сибір вивозили. 
 
Не вчили вас, москалики, 
Ні в церкві, ні в школі,  
Що не можна добрим людям 
Свинити в оборі. 
 
Здайте кріси й автомати –  
Нема що казати, 
Не будете московщину 
Знову обзирати. 
 
Бив вас в Москві Сагайдачний, 
Стрільці – на Маківці. 
Ще Виговський показав, 
Що можуть вкраїнці. 
 

Ми вас били, голодранці, 
У лісі й на полі, 
Україна вже не буде  
В московській неволі. 
 
Коли якийсь знов полізе 
Чи в степ, чи в Карпати, 
Має знати, що десь в дебрях 
Буде погибати. 
 
Звелів Грузин москалюті 
Кирзаки скидати 
Та й босими до району 
Пішки смірувати. 
 
Б’ються хлопці за Вкраїну 
Та й не один рочок, 
Виглядають їх дівчата, 
Кожна – у свій домочок. 

На цвинтарі у с. Стільсько стоїть пам’ятний знак воїнам УПА, які 
віддали своє життя за волю України, на якому викарбувані імена, окрім 
зазначених вище: Дмитро Дзіндзюра, Степан Дембіцький, Михайло Івах, 
Василь Клим, Василь Альфавіцький, Григорій Бінас, Федір Гармадій, Іван 
Гарматний, Микола Гельмас, Петро Добрянський, Василь Заблоцький, 
Петро Звозда, Федір Звозда, Григорій Змроць, Василь Івах, Іван Івах, 
Василь Івахів, Петро Качуровський, Іван Клим, Микола Корда, Михайло 
Мончак, Петро Підкович, Григорій Пришляк, Іван Пришляк, Іван П’ясець-
кий, Василь Романишин, Дем’ян Сидор, Микола Тітко, Микола Триндяк, 
Василь Хамуляк, Василь Штойко, Іван Штойко Петро Шумський, Степан 
Шумський, Василь Щепаняк, Семен Яремович та ін. 

Ті, хто залишився живими, були вивезені в Сибір. У селі живуть 
люди, які з болем згадують ті часи. Багато з них були малими, коли 
залишилися без батьків; частина – народилися на засланні. “Заливаються 
сльозами” діти Миколи і Ганни Гельмас Марія, Рузя, Іра та Дозя, співаючи 
мамину пісню “Люба матусе”: 
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Люба матусе 

Люба матусе, я все про тебе 
Думками лину як ніч, так день 
Тебе я бачу в своїй уяві, 
А голос чую твоїх пісень. 
 
Ти колисала мене, матусе, 
Як я в колисці була колись, 
Яка ж ти, нене, була щаслива! 
Ой час веселий хоч раз приснись. 
 
Ти колисала мене, матусе, 
І пригортала до грудей. 
Не одну нічку ти недоспала, 
Я сон зганяла з твоїх очей. 
 
І пригадала дні дівочі,  
Як мені косу заплітала ти, 
Тепер у тюрмі щодня і ночі 
Цю косу смичать мені кати. 
 
І біле личко синіє, пухне, 
Щодня і ночі нагайка рве, 
Пропала, нене, не май надії, 
Бо твоя доня вже тут помре. 

І не побачиш мене в віночку, 
Дружки до шлюбу не поведуть, 
У тюрмі темній кати замучать,  
Без труни в землю мя вкладуть. 
 
І не побачиш моєї могили, 
Вінок з барвінку ти не сплетеш, 
Кати прокляті тобі не скажуть,  
І мя ніколи не віднайдеш. 
 
Люба матусе! Будь горда з того, 
Що я вмираю за нарід свій, 
Я не призналась тут ні про кого, 
Щоби знущався проклятий змій. 
 
Ще раз, матусе, прощай кохана! 
Мене смертельний піт залива, 
Уста поблідли, ох, болить рана, 
Й твоя доня вже не жива. 

Проте попри все це жителі не втратили віри у себе, своє майбутнє. 
Вони зберігають давні традиції, виховують дітей, внуків та правнуків, 
працюють, колядують, святкують іменини, на яких обов’язково звучить 
пісня Анастасії Тітко: 
 

Ще Сонце не сходить, а Івана (ім’я іменника) надходить, 
вставайте / 2 рази 

 

Свої іменини для свої родини  
справляйте / 2 рази 

 

Бажаєм Вам щастя, бажаєм здоров’я, 
довгих літ / 2 рази. 

 

Щоби Ви справляли свої іменини, 
Ще багато літ / 2 рази. 
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РОЗДІЛ  4 

 
Для дослідження карсто-суфозійних процесів та зсувів на території 

пам’ятки природи “Стільська” застосовано комплекс геофізичних методів; 
електророзвідка методом вертикальних електричних зондувань (ВЕЗ) і 
становлення електромагнітого поля (ЗСБЗ), термометрії та магнітометрії. 
Для дослідження вибрано п’ять ділянок на території Стільського городища, 
на яких вже простежувалися в минулому карстові явища. Загальну схему 
розташування ділянок та геофізичних профілів приведено на вкладці ХІІІ. 

 
4.1.  Електромагнітні дослідження 
Узагальнений геоелектричний розріз ділянки геофізичних досліджень 

ґрунтується на результатах вертикальних електричних зондувань (ВЕЗ) та 
зондувань становленням електричного поля (ЗСБ), виконаних під час 
дослідно-методичних робіт на території Стільського городища. Відповідно 
до отриманих у полі результатів верхня частина геоелектричного розрізу 
характеризується тришаровим типом Н (ρ1>ρ2<ρ3). 

Перший горизонт (ρ1) відповідає сухим піскам з можливим вмістом 
уламкового матеріалу потужність якого сягає 2–3 м, позірний опір становить 
від 100 до 500 Ом⋅м і більше. Наявність обводненого піску або глинистого 
матеріалу зменшує опір до 20–30 Ом⋅м. 

Другий горизонт (ρ2) ототожнюємо з електропровідними піщано-
глинистими породами. У розрізі він відповідає суглинкам, супіскам або 
піскам. Потужність горизонту на ділянках досліджень сягає від 2 до 8 м, а 
електричний опір дорівнює 2–15 Ом⋅м залежно від співвідношення піща-
ного та глинистого матеріалу, а також від ступеня їхньої обводненості. 

Третій горизонт (опорний) відповідає скельним породам (пісковики, 
вапняки). Залежно від тріщинуватості та обводненості електричний опір його 
становить від 100 до 1000 й більше Ом⋅м. У разі високої тріщинуватості та 
обводненості скельних порід опір може понижуватися до 20–30 Ом⋅м. За 
наявності карстових явищ у скельних породах або зони інтенсивної тріщину-
ватості розріз може характеризуватися як НК (ρ1>ρ2<ρ3>ρ4). 

Повна відсутність високомного горизонту у розрізі (для незначних 
глибин) може відповідати двошаровій кривій (ρ1>ρ2) і, навпаки, наявність 

РЕЗУЛЬТАТИ ГЕОФІЗИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
МОРФОДИНАМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ У МЕЖАХ 
СТІЛЬСЬКОГО ГОРОДИЩА 
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на поверхні високоомного (скельного) горизонту може характеризуватися 
двошаровою кривою (ρ1<ρ2). 

Ділянка А. На ділянці “А” виконано два профілі методом ВЕЗ (4, 6) 
та один методом ЗСБ (рис. 4.1, 4.2). Інформативним, за даними інтерпре-
тації, є метод ВЕЗ. Майже поверхневе залягання скельних порід та значна 
їхня потужність стала причиною низької ефективності методу ЗСБ. 
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1 – значення електричного опору; 2 – зони розвитку карсту. 
Рис. 4.1. Геоелектричний розріз, за даними ВЕЗ. Площа А, профіль 4 
 
У роботі наведено два геоелектричні розрізи за паралельними профі-

лями № 4 та № 6, які за геоелектричними параметрами мало відріз-
няються між собою. Як й на більшості профілів тут простежується високо-
омний горизонт h, який має потужність 0,5–1,0 м. Нижче залягає провідний 
(9–20 Ом⋅м) шар піщано-глинистих відкладів, потужність якого перебуває 
в межах 3–6 м. Під цим шаром залягають скельні породи високого 
електричного опору, які впевнено корелюють за двома профілями. Різке 
зниження електричного опору цього горизонту може бути зумовлене високою 
його тріщинуватістю (закарстованістю). Саме з такими зонами пов’язані 
суфозійні процеси, видимі на поверхні і також можливі провальні явища. 
Такі зони зафіксовано на профілі 6 у точках зондування 2, 4, 7 (ПК 2, 4, 7), 
а також на профілі 4 (ПК 2, 6, 8). 
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1 – значення електричного опору; 2 – зони розвитку карсту. 
Рис. 4.2. Геоелектричний розріз, за даними ВЕЗ. Площа А, профіль 6 
 
Ділянка В. Профіль 1, довжиною 100 м і кроком спостережень 20 м 

пройдено від “Золотих Воріт” на південь. За даними ВЕЗ (рис. 4.3, 4.4), від 
денної поверхні до глибини 1 м залягають сухі піски, електричний опір 
яких коливається від 180 до 500 Ом⋅м. Нижче, до глибини, приблизно 14 м, 
за даними зондувань, залягають піщано-глинисті породи, електричний опір 
яких 5–30 Ом⋅м. На глибині 5–8 м електричний опір зменшується до 5–7 Ом⋅м. 
Цей горизонт, на нашу думку, відповідає глинистим породам. Нижче 8 м, 
за даними ЗСБ, розміщені високоомні скельні породи. На остатньому пункті 
зондувань (ПК 6) глибина до опорного горизонту збільшується до 10 м, а 
електричний опір вищезалягаючих суглинків зменшується до 5–8 Ом⋅м, що 
характерно для рихлих порід у зоні зсуву. 

Ділянка С. На цій ділянці виконано два профілі (3, 5) на віддалі 50 м 
один від одного (рис. 4.5, 4.6 і 4.7). Вертикальні геоелектричні розрізи подібні 
між собою. Перший високоомний шар сухого піску потужністю 0,5–0,7 м 
має електричний опір від 170 до 800 Ом⋅м. Опорний високоомний гори-
зонт, за даними мікроВЕЗ, простежується на периферійних частинах про-
філів й розміщений на глибинах від 4 до 6 м. У центральних частинах 
профілів максимальними розносами зондувань скельних порід немає. 
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1 – значення електричного опору; 2 – зони ймовірного зсуву. 
Рис. 4.3. Геоелектричний розріз, за даними ВЕЗ. Площа В, профіль 1 
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1 – значення електричного опору; 2 – зони ймовірного зсуву. 
Рис. 4.4. Геоелектричний розріз, за даними ЗСБ. Площа В, профіль 1 
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Рис. 4.5. Геоелектричний розріз, за даними ВЕЗ. Площа С, профіль 3 
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Рис. 4.6. Геоелектричний розріз, за даними ВЕЗ. Площа С, профіль 5 

 
Наведений геоелектричний розріз за даними ЗСБ покрівлю високо-

омних порід фіксує на глибинах порядку 10 м. 
Карстових або зсувних процесів, за даними зондувань, на цій ділянці 

не простежується. 
Ділянка D. Виконано два профілі (0, 1) довжиною по 140 м кожен, в 

північному напрямку, вниз по схилу.  Профіль  0  простягається по зруйно- 
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Рис. 4.7. Геоелектричний розріз, за даними ЗСБ. Площа С, профіль 5 
 
ваному валу городища, профіль 1 пройдено паралельно першому на 
відстані 25 м (рис. 4.8, 4.9). Результати досліджень у вигляді гео-
електричних розрізів подано у роботі. Як і на сусідній ділянці “А”, перший 
високоомний шар пов’язаний із сухими пісками, другий – з глинистими 
породами. Потужність другого шару зменшується (від 4 до 1,5 м на ПК   
1–4) і він повніс тю  відс утній в розрізі (ПК 5–8). Електричний опір цього 
горизонту становить 100–215 Ом⋅м і відповідає тріщинуватій покрівлі 
скельних порід. Нижче, під другим горизонтом, чітко простежується покрівля 
збережених скельних порід, електричний опір яких досягає 1000 Ом⋅м. На 
профілі № 0 скельні породи характеризуються порівняно постійним високим 
електричним опором 500–1000 Ом⋅м. Різке зменшення опору (від 300 до 
20 Ом⋅м) відмічено в південній частині профілю № 1. В окремих пунктах 
зондувань (ПК 1, 3) опір сягає 60–40 Ом⋅м, що характерно сильно закарсто-
ваним тріщинуватим скельним породам. На денній поверхні між ПК 3 та 
ПК 4 розміщена велика провальна лійка, що підтверджує зменшення 
щільності (закарстованість) скельних порід. 

Ділянка Е. На досліджуваній ділянці виконано чотири профілі через 
20 м з кроком 25–40 м методом ВЕЗ та один профіль з кроком 20 м мето-
дом ЗСБ. Рельєф ділянки надзвичайно ускладнений наявністю карстових 
лійок різного діаметру, ознаками зсувних процесів у минулому, багато-
чисельними терасами і т. п. Зазначимо, що ця ділянка потребує більшої 
уваги дослідників, й передусім – детальних робіт різними методами. 
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Рис. 4.8. Геоелектричний розріз, за даними ВЕЗ. Площа D, профіль 0 
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Рис. 4.9. Геоелектричний розріз, за даними ВЕЗ. Площа D, профіль 1 
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Більш загальну картину розподілу електричного поля на незначних 
глибинах, до 5–12 м, дають карти ρк розносів АВ/2 = 5 та АВ/2 = 10 м, які 
несуттєво різняться між собою. У східній частині профілів № 2–3, вище за 
рельєфом місцевості, простежують аномалію високого електричного опору 
(до 300–400 Ом⋅м). Трохи слабша за інтенсивністю (ρк = 200–300 Ом⋅м) 
аналогічна зона розміщена в західній частині ділянки “Е”. Між цими двома 
зонами є порівняно низькоомна зона (рис. 4.10). Ця послаблена зона чітко 
фіксується на всіх профілях (рис. 4.11−4.13). 

Рис. 4.10. Карта ρк ділянки Е: а) АВ/2 = 5 м; б) АВ/2 = 10 м 
 

За профілем № 1 високоомна зона зафіксована лише на пікеті 1, у 
найбільш високій ділянці рельєфу профілю. Нижче по рельєфу (по 
профілю № 1) електричний опір відповідає рихлим, а також уламковим 
породам. Такий самий характер поля зареєстровано на профілі № 2. 
Найбільш чітка різниця між високоомними та високоомними зонами 
проявляється на профілях № 3 та № 4. Природа такої різкої зміни 
характеру поля не відома. Різкий уступ скальних порід викликаний 
карстовими процесами, або іншими природними явищами. 

На цій ділянці визначено карстопровальну зону методом ЗСБ по 
профілю 4 (рис. 4.13), яка чітко корелюється з карстопровальними лійками, 
що видно на денній поверхні. Зону характеризують значення низького 
електричного опору. 
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1 – значення електричного опору; 2 – зони розвитку ймовірного карсту 

Рис. 4.11. Геоелектричний розріз, за даними ВЕЗ. Площа Е, профіль 1 
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1 – значення електричного опору; 2 – зони розвитку ймовірного карсту 

Рис. 4.12. Геоелектричний розріз, за даними ВЕЗ. Площа Е, профіль 2 
 

Результати дослідних робіт підтвердили високу можливість електро-
магнітних методів під час прогнозування карстових та зсувних процесів в 
умовах неглибокого залягання корінних скельних порід. Аномальні зони 
електропровідності визначені методами ВЕЗ та ЗСБ підтверджені не лише 
наявністю карстових провалів та видимих зсувних процесів на денній 
поверхні, а й досить добре корелюються з даними інших методів, що значно 
підвищує однозначність інтерпретації. 
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1 – значення електричного опору; 2 – зони розвитку карсту 

Рис. 4.13. Геоелектричний розріз, за даними ЗСБ. Площа Е, профіль 4 
 

Водночас існують проблеми, які ми не змогли вирішити. Це стосу-
ється й більш детальнішого вивчення території та методологічного застосу-
вання методу ЗСБ під час вивчення розрізу на малих глибинах (1–5 м). 

 
4.2.  Геотермічні дослідження 

З метою підвищення ефективності робіт у процесі ідентифікації 
карстових утворень, як виражених у рельєфі, так і не проявлених на 
денній поверхні, а також для виявлення зон, в яких може з часом 
розвинутися карст та пов’язані з ним поверхневі явища, застосовано 
метод польової геотермічної зйомки [105]. 

Аналіз обсягів та інтенсивності процесу переносу речовини у разі 
карстоутворення дають змогу дійти висновків щодо можливості форму-
вання помітних температурних ефектів по всій товщі порід, що пере-
кривають закарстовані зони, безпосередньо до денної поверхні. 

Різка відмінність теплопровідностей містких порід і карстової порож-
нини, що заповнена газами підземного походження або атмосферним 
повітрям, чи їхнього сумішшю, повинна бути визнана головною причиною 
виникнення характерного перерозподілу теплового потоку у межах товщі, 
що перекриває порожнину. Ця різниця, по суті, перевищує два рівні: 
теплопровідність повітря становить 0,0244 Вт/моС, вапняку – 3,5–4,2 Вт/моС 
[6; 74]. 
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Процес перерозподілу теплового потоку (температурного поля) має 
такий вигляд. Висхідний тепловий потік – головний чинник, що відповідає 
за формування теплового поля по всьому розрізу гірських порід. У разі 
виявлення на своєму шляху теплоізолюючого екрану у вигляді карстової 
порожнини будь-якої форми “обтікає” його з усіх сторін та створює у 
проміжку глибин “карстова порожнина – денна поверхня” характерні 
додатні та від’ємні відхилення від початкового (“фонового”) розподілу 
теплового потоку. Ці відхилення у плані відтворюють форму цієї пере-
шкоди, тобто, у даному випадку – карстової порожнини. 

Для з’ясування процесу перерозподілу теплового та температурного 
полів у блоці гірських порід, що вміщують карстову порожнину, про-
аналізуємо рис. 4.14, на якому зображені графіки розподілу температур 
та теплового потоку під час горизонтального та нахиленого залягання 
карстової порожнини. 

У випадку суцільного однорідного неперервного середовища (постійне 
значення коеціфієнта теплопровідності λ) графік температури на поверхні 
F – це пряма лінія, яку називають “фоновою” температурою [58; 103]. При 
цьому приймають, що тепловий потік Q по всій поверхні F постійний за 
величиною, напрямком і часом. Середнє значення ∆Tср інтерпретують як 
“фонове” значення температури, зумовлене непорушеним заляганням 
гірських порід. Поява у розрізі карстової порожнини створює аномальний 
перерозподіл теплового потоку та температури: ділянка від’ємних значень 
температури (від’ємні відхилення –∆T) та редукованого теплового потоку 
являє собою проекцію карстової порожнини на температурну криву додатні 
відхилення (+∆T) та смуги згущеного теплового потоку розташовуються 
безпосередньо за контуром порожнини. Точки 5 та 6, що є точками 
зчленування ділянок від’ємного та додатніх відхилень загальної карстової 
аномалії, водночас фіксують на графіках положення контурів порожнини. 

У випадках, коли середовище не можна розглядати як однорідне з 
однаковим значенням λ, правомірним є введення поняття про середній 
коефіцієнт теплопровідності для блоку, який визначають контурами 
неоднорідності, якщо розміри цієї неоднорідності (карстові порожнини) 
незначні відносно загальних геометричних розмірів об’єкта, який розгля-
дають (рис. 4.14). Нехай у деякому масиві осадових порід наявна порожнина 
з коефіцієнтом теплопровідності повітря λп (блок В). Оскільки λп ≤ λ, то на 
глибині F блоку В потрібно очікувати зниження температури внаслідок 
більш низької теплопровідності λп, а на ділянках поверхні F блоків А та С − 
підвищення температури за рахунок додаткового підтоку тієї кількості 
тепла, що не пройшла через порожнину. У разі віддалення від контурів 
блоку В через межі блоків А і С (від блоку В через блок А – вліво, від 
блоку В через блок С – вправо) вплив блоку В, виражений у додатковій 
долі теплового потоку та додатним відхиленням температури на поверхні 
F (+∆TоС), буде знижуватись та на деякій відстані від блоку В тепловий 
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потік у суміжних блоках А і С та температура на поверхні F повернуться 
до значень початкового (“фонового”) розподілу. 

Рис. 4.14. Розподіл теплового потоку та температури в масиві 
гірських порід за наявності карстової порожнини 
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На підставі зазначеного аналізу можна дійти висновку про форму-
вання над незаповненою карстовою порожниною від’ємної температурної 
аномалії, по контурах якої розташовують додатні “сплески” температури. 
У випадку, коли карстова порожнина заповнена водою (λп > λ) – темпера-
турна аномалія буде додатною. Крім високої теплопровідності води, на 
значення аномалії впливають процеси конвективно-дифузійного тепло-
масопереносу в інтервалі “карст – поверхня Землі”. Отриманий характерний 
розподіл температури над карстовими порожнинами був використаний як 
теоретична та методологічна підстава для проведення дослідно-методичних 
польових досліджень. 

Зазначені міркування щодо перерозподілу теплового потоку та 
температурного поля за наявності в розрізі карстової порожнини допов-
нимо ще одним варіантом геологічної ситуації, який має значне поширення. 
Йдеться про випадок, коли в розрізі наявні прошарки карстового заповню-
вача. Як відомо, карстовий заповнювач характеризується специфічною 
текстурою, яка значною мірою відрізняється від текстури непорушених 
карстовою діяльністю містких осадових порід. Для непорушених осадових 
порід характерна чітка витриманість площин нашарування осадового 
матеріалу, тоді як карстовий заповнювач можна розглядати як хаотичне 
нагромадження будь-яких орієнтованих уламків цих самих порід будь-
яких розмірів: від розмірів глинистих частинок до метрових і більше 
валунів. Відповідно до такої текстури теплопровідність заповнювача буде 
суттєво відрізнятись від теплопровідності непорушених осадових порід. 
Звідси логічно випливає, що наявність в розрізі прошарків карстового 
заповнювача також сприяє появі від'ємних ефектів як теплового, так і 
температурного полів. Підтвердженням цьому можуть слугувати попередні 
геотермічні дослідження на різних ділянках у районі населених пунктів 
Новояворівськ та Шкло, де над зоною, складеною карстовим заповню-
вачем, ∆Т становить –0,7°С. 

У випадку, коли у порожнині наявний рухомий потік води, то 
незалежно від температури води у місткому блоці гірських порід відбу-
вається зниження тиску [103]. Особливість цього зниження тиску полягає 
в тому, що його максимум буде перебувати над карстовим каналом у 
проміжку “порожнина – денна поверхня”. Зниження тиску викликає зниження 
температури в цьому ж блоці. Відповідно, у випадку порожнини з рухомим 
водним потоком над нею буде формуватись зона редукованого теплового 
потоку, а також ділянки депресії температурного поля, але без суміжних 
додатних температурних сплесків вздовж контурів порожнини. 

Додатковим чинником, який сприяє збільшенню депресійного ефекту 
теплового потоку та температури над карстовою порожниною, є наявність 
у межах цієї порожнини пониженого тиску [58; 87], що призводить до 
зменшення величини висхідного теплового потоку і до зміни напрямку 
його руху на нисхідний. 
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Польові роботи виконували у листопаді–грудні 2007 р. у районі 
комплексної пам’ятки природи “Стільска” включно з основним її компо-
нентом – городищем ІХ–ХІ ст., де широко розповсюджений природний 
процес ерозії карстово-дифузійних явищ. Перед виконанням польових 
досліджень проведено підготовчі роботи геотермічної станції до польових 
робіт. Дослідження для визначення небезпеки прояву ерозії карстово-
дифузійних процесів на виділених ділянках А, В й С виконано за геофізич-
ними профілями. Визначені заміри температур на глибині 1,5 м згідно з 
методикою у 83 пікетах. Загальна довжина геотермічних профілів стано-
вить 790 м. 

Підготовка даних польової геотермічної зйомки до інтерпретації 
містить серед інших операцій визначення середнього значення темпера-
тури по профілю. Середньому значенню температури деякою мірою умовно 
надають зміст “фонової” температури, величину якої обмежують початко-
вими непорушеними умовами залягання гірських порід й розподілу теплового 
потоку, а також непорушеним гідрогеологічним режимом. Подібні припущення 
цілком правомірні у силу незначних розмірів досліджуваної території та 
порівняно простих умов її геологічної будови. Різниця між реальною 
(заміряною у польових умовах) температурою та її середнім (“фоновим”) 
значенням позначена ±∆TоС і використовували для побудови геотермічного 
профілю. 

На рис. 4.15 наведено геотермічний профіль А-4. Загальна довжина 
профілю становить 260 м, відстань між точками спостереження темпера-
тури – 10 м. Цей профіль на заході перетинає яскраво виражені на поверхні 
карстові лійки у районі пікету (точки спостереження) № 4/1, тоді як у 
центральній частині і на сході у районі т. с. № 4/8 і 4/24 розвиток карсту на 
поверхні Землі не проявляється. Максимальний перепад температури по 
профілю досягає 0,8 оС. Ділянки температурної кривої, які відповідають 
проявам карсту, мають своєрідну форму. У повному обсязі такий характер 
розподілу температури простежують над карстовим проявом між точками 
спостереження 4/0-4/6, 4/8-4/13 й 4/21-4/24. З помітних геоморфологічних 
особливостей на досліджуваній ділянці варто зазначити про наявність 
кількох лійок карстового походження. Найбільша з них (т. с. № 4/1) чітко 
виражена на денній поверхні округлою, правильної форми лійкою діа-
метром до 7 м з заглибленням її центральної частини до 2 м. 

Наголосимо, що у районах температурних аномалій (т. с. № 4/8–4/13 
та 4/21–4/24), які ми інтерпретуємо як відображення у температурному 
полі діючих на даній площі карстових утворень, немає інших найменших 
поверхневих проявів (осідання ґрунту), тобто у цьому районі виявлено 
ділянки активних локальних карстових утворень, які ще не виражені в 
топографії рельєфу. 

Графік розподілу температур по профілю А-6 наведений на рис 4.15. 
Загальна довжина профілю становить 270 м. За характером зміни значень 
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температур виділяють три зони карстоутворень (величина температурних 
аномалій коливається від 0,5 до 0,8 оС). Фрагменти аналогічного розпо-
ділу температур, які встановлені на профілі А-4, виявлені у районі точок 
спостереження 6/1-6/3, 6/8-6/12 та 6/20-6/25, що підтверджує припущення 
про розвиток карстово-суфозійних процесів у напрямку північ–південь. На 
земній поверхні у цих зонах спостерігають процес яроутворення. 

 

 
 

Рис. 4.15. Графіки розподілу температур на глибині 1,5 м 
за профілями А-4(а), А-6(б) 

 
На рисунках 4.16 і 4.17 наведені графіки розподілу температур за 

профілями В-1 і С-5. Загальна довжина профілю В-1 становить 100 м, а 
профілю С-5 – 150 м. На цих профілях не проявляється різких змін значень 
температури. Отже, можна стверджувати, що на цих ділянках досліджень 
за геотермічними даними немає природних карстово-суфозійних процесів. 
 

 
Рис. 4.16. Графік розподілу температур на глибині 1,5 м за профілем В-1 
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Рис. 4.17. Графік розподілу температур на глибині 1,5 м за профілем С-5 

 
Отже, вивчення температурного поля дає змогу виявляти та 

оконтурювати карстові утворення як проявлені на денній поверхні харак-
терним опусканням ґрунту, так і “сліпі”, тобто такі, що на час проведення 
польових досліджень не відображені у рельєфі. Крім того, аналіз розподілу 
температур дає змогу виявити перспективні напрями розвитку карстових 
утворень. Оптимальною є методика вивчення пам’яток природи та історії 
на предмет наявності карстових утворень у два етапи: перший з яких є 
етапом рекогносцировки, а другий – деталізації, коли можливе здійснення 
повного оконтурювання карстових проявів та визначення перспективних 
напрямів розвитку карстоутворюючого процесу. 

 
4.3.  Магнітометричні дослідження 

Головним завданням високоточної магніторозвідки під час використання 
комплексу геолого-геофізичних досліджень на території пам’ятки природи 
“Стільська”, вивчення тонкої структури аномального магнітного поля та 
виявлення на цих засадах ділянок, на яких відбуваються еконебезпечні 
процеси (карст, суфозія, зсуви), а також таких ділянок з ймовірним розмі-
щенням об’єктів, які становлять інтерес для археології (підземні споруди, 
залишки фундаментів житлових будинків та оборонних споруд, майстерень, 
доріг тощо). 

Отже, у процесі пошуків геологічних неоднорідностей на глибині 
більше ніж 1 м карстового походження потрібно орієнтуватися на від’ємні 
локальні аномалії інтенсивністю 2–4 нТл з площею поширення понад 10 м. 
Позитивні додатні аномалії можна спостерігати над наносами ґрунтів або 
насипами, валами з великим вмістом органіки або об’єктами антропо-
генного походження з дещо вищими значеннями χ (магматичні породи, 
обпалена цегла тощо). 

Для проведення дослідження вибрано ділянки у різних частинах 
пам’ятки природи, на яких за результатами візуальних обстежень виявлено 
прояви морфодинамічних процесів, можливо карсту або зсувів. Проаналі-
зуємо результати геомагнітних робіт на кожній з ділянок. 
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Ділянка А розташована в східній частині пам’ятки природи. Зазна-
чену ділянку перетинають два вали. На ділянці візуально виявлено 
декілька суфозійних лійок. 

Розподіл різницевого поля ∆Т вздовж профілів представлено на 
рис. 4.18 і 4.19. Отже, майже на усіх профілях на фоні досить рівного 
поля ∆Т виділяють окремі аномалії амплітудою ±3–8 нТл. Після зняття 
тренду було отримано карту аномального магнітного поля ∆Та (рис. 4.20). 
Поле ΔТа характеризується наявністю ділянок постійних локальних аномалій 
∆Та. Більшість аномалій ∆Та від’ємні, інтенсивністю до 6–8 нТл. Гори-
зонтальні розміри 10–20 м. Виділені аномалії в західній частині площі 
просторово збігаються з суфозійними лійками діаметром до 10 м й 
глибиною 2 м. Привертає також увагу від’ємна аномалія в східній частині 
площі амплітудою 6 нТл. Ця аномалія хоч і простежується лише на 
одному профілі (А6), однак підтверджується за трьома точками, тому її 
достовірність не викликає сумнівів. 

З урахуванням збігу виявлених аномалій ΔТ а з суффозійними лійками 
можна дійти висновку, що виявлені локальні від’ємні аномалії відобра-
жають просторову локалізацію зон, у межах яких відбуваються процеси 
карстоутворення (можливо, майбутні карстові лійки). 

Ділянка В розташована в південно-західній частині пам’ятки природи 
на відкритому плато поблизу Золотих воріт. Ділянка являє собою досить 
рівну поверхню з незначним ухилом. Візуально карстових й суфозійних 
лійок не виявлено. Магнітні профілі прокладені за падінням через 10 м. 

Аномальне магнітне поле вздовж профілів досить спокійне. Локальні 
аномалії, зазвичай, не перевищують ±3–4 нТл (рис. 4.21, 4.22). 

Наголосимо лише на аномаліях, які підтверджуються хоча б 2–3 
точками спостережень на двох-трьох профілях. Найбільш виразно прояв-
ляється у полі ∆Та аномальна зона в південно-західній частині ділянки, 
яка підтверджується профілями В0, В1 і В2 в інтервалі 120–200 м (рис. 
4.23). Максимальна амплітуда ∆Т становить 4 нТл. 

Аномалія такої ж інтенсивності простежуються в інтервалі 60–110 м 
профілях В1, В2 і В3. Ці обидві аномалії ∆Та утворюють в західній частині 
цілу смугу і без сумніву становлять інтерес. Впевнено, хоч і лише на 
одному профілі, трьома точками виділяється аномалія ∆Та у північно-
східній частині (профіль В7, інтервал 0–50 м) з амплітудою 4 нТл. 

Усі інші локальні аномалії, як від’ємні так і додатні, зазвичай, 
підтверджуються лише однією-двома точками спостережень й мають 
незначну амплітуду і тому особливого інтересу не представляють. 

Ділянка С розташована в південно-східній частині району робіт та 
прилягає до крутого схилу (провалля), який її обмежує із заходу і півдня. 
У зв’язку з несприятливими погодними умовами та значною крутизною на 
цій   ділянці   відстань   між  профілями  становила   25  м,  а  між  точками 
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Рис. 4.18. Різницеве магнітне поле ΔТ по профілях A0, A1, A2, A3 і A4 
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Рис. 4.19. Різницеве магнітне поле ΔТ за профілями 
A5, A6, A7, A8 і A9 на ділянці А 
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Умовні позначення: 1 – лійки; 2 – вали; 3 – прогнозовані зони 

карстоутворення 

Рис. 4.20. Аномальне магнітне поле ∆Та на ділянці А 
 

спостережень – 5 м. До найдостовірніших аномалій, на яких варто наголо-
сити, належать аномалія ΔТ а у південно-західній частині ділянки (профілі 
С1 і С2) (рис. 4.24, 4.25). В епіцентрі вона досягає 3 нТл. Подібна аномалія 
∆Т виділяється також і в північній частині ділянки, на профілі С1. Однак ці 
аномалії за умовами рельєфу не вдалося повністю закартувати. Інші 
локальні аномалії ∆Т як від’ємні, так і додатні, не перевищують ±2 нТл та 
особливого інтересу не становлять. 

Ділянка D розміщена в східній частині площі та прилягає з півночі 
до ділянки А. З трьох сторін ділянка обмежується валами. Профілі про-
кладені через 25 м. Крок зйомки становить 10 м. На карті ∆Та в південній 
частині на профілях D3 і D2 досить впевнено виділяється локальна 
аномалія у 5 нТл розміром 130–150 м (рис. 4.26). Неподалік від зазна-
ченої аномалії (у 10 м від профілю D0) виявлено невеликі карстові й 
суфозійні лійки. Зазначимо, що незначні від’ємні аномалії (до 3 нТл) на 
профілях D0 (20 і 130 м), на профілі D2 (30 м), на профілі D1 (90 м) 
збігаються із суфозійними лійками невеликого діаметру (близько 1 м) 
(рис. 4.27). 
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Рис. 4.21. Різницеве магнітне поле ΔТ за профілями 
В0, В1, В2 і В3 на ділянці В 
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Рис. 4.22. Різницеве магнітне поле ΔТ за профілями 
В4, В5, В6, В7 і В8 на ділянці В 
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1 − прогнозовані зони карстоутворення 

Рис. 4.23. Аномальне магнітне поле ∆Та на ділянці В 
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Рис. 4.24. Різницеве магнітне поле ΔТ за профілями 
С1, С2, С3, С4 і С5 на ділянці С 
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Рис. 4.25. Аномальне магнітне поле ∆Та на ділянці С 
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Рис. 4.26. Різницеве магнітне поле ΔТ за профілями 

D0, D1, D2, D3 на ділянці D 
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1 – лійки; 2 – край розкопу. 

Рис. 4.27. Аномальне магнітне поле ∆Та на ділянці D 
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Ділянка Е розташована в західній частині площі робіт на крутому 
схилі. Вивчення аномального магнітного поля виконано на чотирьох 
профілях з кроком 5 м. Помітних від’ємних аномалій ∆Та на ділянці не 
виявлено (рис. 4.28, 4.29). Незначна аномалія ∆Та (до 3 нТл) і шириною 
10 м впевнено виділяється у верхній частині ділянки на всіх чотирьох 
профілях в інтервалі 0–20 м. Аномальна зона ∆Та простежується на 
нижній частині схилу на профілях Е3 і Е4 в інтервалі 120–200 м. Окрім 
від’ємних зон, на ділянці Е виділяються дві незначні за розміром 10 × 30 м 
аномалії ∆Та, які можуть бути пов’язані з наносами або техногенним 
переміщенням ґрунтів. 

Крім детальної магнітної зйомки, на ділянках А, В, С, D і E виконано 
виміри поля Т на чотирьох профілях, які перетинають пам’ятку природи в 
різних напрямках: профіль Північ (Пн.-350), Схід (Сх.-840), Південь (Пд.-
370) і Захід (Зх.-320) (цифри у дужках означають довжину профілю в 
метрах). Початковий пікет (ПК 0) розташований поблизу центру ділянки, а 
саме, в середині дитинця. 

Більшість локальних аномалій від’ємні. Просторовий збіг локальних 
від’ємних аномалій з карстовими і суфозійними лійками, який простежу-
вався на декількох ділянках, дає підстави дійти висновку про їхній 
генетичний зв’язок. Варто зазначити, що структури аномального магнітного 
поля на різних ділянках помітно відрізняються між собою. Зокрема, найбільш 
мозаїчне поле ΔТа з чітко окресленими аномаліями характерне для ділянки 
А, на якій візуально спостерігаємо велику кількість карстових і суфозійних 
лійок. 

На ділянці В поле ∆Та помітно відрізняється від поля на ділянці А. 
Аномалії ΔТа тут лінійні, витягнуті у напрямку схилу. При цьому на земній 
поверхні на цій ділянці карстових й суфозійних лійок не виявлено. Це 
може свідчити про наявність геологічних неоднорідностей у верхній частині 
розрізу дещо іншого характеру. З огляду на морфологію аномального 
поля ймовірно, що тут можуть простежуватись витягнуті у напрямку схилу 
неоднорідності типу тектонічних тріщин або порожнин, можливо, заповнених 
рихлими відкладами. Для більш достовірних висновків про природу цих 
аномалій потрібно виконати додаткові дослідження із застосуванням інших 
геофізичних методів та буріння. 

Поле ΔТ а на ділянках С і Е не містить помітних аномалій, й тому 
варто стверджувати, що на цих ділянках неоднорідності типу карстових 
порожнин малоймовірні. 

Унаслідок порівняння результатів вивчення аномального магнітного 
поля на ділянках А, В, С, D і E можна дійти висновку, що поле ΔТа певною 
мірою відображає стан геологічного середовища та інтенсивність морфо-
динамічних процесів. У такому випадку найбільшого впливу цих процесів 
зазнає ділянка А, що розташована на вододілі. Для отримання досто-
вірних даних про стан геологічного середовища пам’ятки природи необхідно 
покрити геофізичною зйомкою високої детальності всю її площу. 
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Рис. 4.28. Різницеве магнітне поле ΔТ за профілями  
E1, E2, E3, E4 на ділянці E 

 
Зіставлення результатів вивчення карстово-суфозійних процесів 

різними геофізичними методами на території Стільського горбогір’я 
здійснено на рис. 4.30, де порівнюють матеріали магнітометрії, електро-
розвідки й термометрії, отримані на ділянці А, за профілем А6. Варто 
зазначити про досить високий збіг аномальних зон, виділених цими 
методами, що значно підвищує достовірність висновків. 
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Рис. 4.29. Аномальне магнітне поле ∆Та на ділянці Е 
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1 – значення електричного опору, 2 – зони розвитку карсту 

Рис. 4.30. Графік розподілу температури на глибині 1,5 м, різницеве поле ∆Т 
та геоелектричний розріз за даними ВЕЗ на ділянці А за профілем А6 
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Виконані роботи підтвердили високі можливості комплексу електро-
розвідки, термометрії та магнітометрії для виявлення сучасних морфо-
динамічних процесів. У результаті робіт вивчено особливості геоелектрич-
ного розрізу й показано, що за цих умов досить ефективним є метод ВЕЗ. 
Позитивні результати може дати також метод ЗСБ. Підтвердили високу 
ефективність за умов Стільського горбогір’я термометрія і магнітометрія. 

Виявлені аномальні зони за даними цих трьох методів, по суті, 
збігаються. Це дає підстави з високою ймовірністю виявляти ділянки з 
активним проявом карстово-суфозійних процесів. Дослідженими ділянками 
на території пам’ятки природи “Стільська” за геофізичними вважають ділянки 
А і D в її східній частині. Остаточні висновки про карстову небезпеку в межах 
пам’ятки природи можна зробити після здійснення геофізичних досліджень 
на мережі профілів для усієї території Стільського горбогір’я. 

 
 



РОЗДІЛ 5 

126 

 
 
РОЗДІЛ  5 

 
5.1.  З історії археологічних досліджень 

Пам’ятка природи “Стільська” є незначною часткою великої тери-
торії Стільського горбогір’я, яке з давних часів густо заселене. Найдавніші 
сліди людської діяльності зафіксував у 2004 р. львівський археолог 
Л. Мацкевий. В урочищі “Прийма”, яке розміщене на відстані 4 км на 
південний схід від межі зазначеної пам’ятки природи, учений виявив 
рештки найдавнішої людини в Україні – неандретальця, вік якого стано-
вить понад 45 тис. р. [66]. У добу енеоліту й пізнього бронзового віку 
життєдіяльність людини в цьому реґіоні значно активізувалася. Це 
засвідчують як окремі знахідки предметів повсякденного побуту, так і 
зброї, знайдені археологами на орних землях та біля розораних курганів, 
яких чимало в межах Стільського горбогір’я (рис. 5.1). 

Оскільки йдеться про пам’ятку природи “Стільська”, то на її тери-
торії, площею 515 га, археологи зафіксували й дослідили чимало архео-
логічних комплексів, які мають чималу наукову та культурну цінність та 
перебувають під охороною держави (вкладка XIV). 

Перед тим, як розпочати аналіз археологічних комплексів на тери-
торії зазначеної пам’ятки природи, варто наголосити, що усякий вплив 
давньої людини на природне середовище був активним. Усі прояви її 
господарської діяльності спрямовані на експлуатацію природного середо-
вища, а швидкий демографічний розвиток окремих груп населення призводив 
до адекватного інтенсивного споживання природних ресурсів. Зростання 
кількості мешканців у досліджуваному реґіоні потребувало щораз більшого 
споживання, природного продукту, зокрема, деревини, що вже тоді при-
зводило до помітних кризових явищ. Тому головним предметом наших 
досліджень є різноманітні прояви господарської діяльності людини, 
спрямовані на облаштування території, часткові зміни рельєфу з метою 
його подальшої експлуатації. 

На підставі наявних археологічних даних і матеріалів, отриманих під 
час тривалих археологічних досліджень, зроблено спробу відтворити: 
 процеси заселення цього реґіону різними групами людей від най-

давніших часів до початку ХІ ст.; 

АРХЕОЛОГІЧНІ КОМПЛЕКСИ ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА 
ПАМ’ЯТКИ ПРИРОДИ ТА ІСТОРІЇ 
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Рис. 5.1. Стільське городище VIII–X століть 
та його історичне довкілля 
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 факт спорудження стаціонарних технічно-ужиткових об’єктів, призна-
чених передусім для потреб проживання та оборони, а також для 
культових потреб (святилища, курганні некрополі та ін.); 

 просторову систему, яка відображала різні рівні суспільної інтеграції 
місцевого населення (утворення єдиної системи укріплень для 
багатьох поселень). 
Перші археологічні дослідження у цьому мікрореґіоні провів у 1935–

1936 роках львівський археолог Т. Сулімірський. У недалеко розташо-
ваних селах Красів і Поляна він розкопав шість курганів. Курганний 
некрополь розташований на північній окраїні сьогодні неіснуючого с. 
Мідяки, на вершині пагорба з однойменною назвою й простягався зі сходу 
на захід на віддаль 360 м. Висота курганних насипів становила 0,3–1,2 м, 
а діаметр біля підніжжя сягав 14–24 м. Належність двох курганів дослід-
ник пов’язав з культурою шнурової кераміки, решту – з комарівською 
культурою [133]. 

З 1992 р. триває спільний українсько-польський проект, у рамках якого 
виконують археологічні обстеження (розвідка) Бібрсько-Стільського горбо-
гір’я. Підґрунтям для пошукових робіт стало виявлення, обстеження та 
інвентаризація курганів, у тім числі в околицях сіл Стільська та Ілова [63]. 

У 80–90-х роках ХХ ст. співробітники Верхньодністрянської архео-
логічної експедиції НАН України виявили численні курганні некрополі як у 
межах пам’ятки природи “Стільська”, так і в найближчих її околицях. 
Зазначимо, що їхній стан збереження є різний, що пов’язано з багатьма 
чинниками природного й антропогенного характеру. Ці некрополі репре-
зентовані курганоподібними насипами кількістю по п’ять-сім, а інколи й 
більше, переважно розташованими групами на найвищих ділянках чи 
вододілах. Характерною особливістю цих пам’яток є те, що усі вони 
мають різну висоту і простягаються здебільшого в ряд, зрідка розташо- 
вані групою без певного порядку. Зазвичай, у центрі розміщений 
найвищий курганний насип. Цей тип пам’яток характеризує сферична, 

плавно заокруглена, поверхня з 
вершиною переважно у централь-
ній частині. В окремих випадках 
вершина кургану дещо зміщена від 
центра. Висота насипів відносно 
навколишньої поверхні сьогодні 
становить від 1,0 до 2,0 м, інколи – 
2,5 м, а діаметр біля підніжжя 
коливається в межах 12–15 м, а 
інколи 18–25 м. В окремих випадках 
такі кургани сягають висоти 3,0 м, 
а діаметр у підніжжі становить до 
35 м (села Поляна та Ілів). 

 

Стільське горбогір’я. Один з курганів 
некрополя (фото О. Корчинського) 



АРХЕОЛОГІЧНІ КОМПЛЕКСИ ЯК СКЛАДОВА… 

129 

Інколи трапляються й поодинокі кургани. Вони переважно віддалені 
від тих, які становлять групи, на 400–500 м. Їх характеризує значно 
більша висота насипу 2,5–3,0 м, а діаметр при основі сягає 25–30 м. 
Унаслідок проведених візуальних спостережень, археологічної розвідки 
вдалося визначити, що до окремих курганів прокладено ритуальні дороги 
спеціально споруджені після насипання курганів. Вони добре простежу-
ються на поверхні землі у вигляді видовжених невисоких підвищень 
прямокутної у плані форми шириною до 3,0–3,5 м та довжиною від 25 до 
40 м. Їхня рівна горизонтальна поверхня піднесена над навколишньою 
територією на висоту 0,2–0,25 м. Довшою стороною ці насипи орієнтовані 
у напрямку до підніжжя кургану, а окремі значно заходять на його схил. Ці 
майданчики були предметом археологічних досліджень у 1988–1989 роках 
[52]. Щодо етнічної належності, то зазначені некрополі за усіма наявними 
рисами варто зачислити до пам’яток культури шнурової кераміки. 

Наявність значної кількості курганних некрополів, як і одночасно 
різномаїття їхніх параметрів, може засвідчувати значну кількість кочівного 
населення та процес соціальної диференціації, що відбувався у середині 
їхнього суспільства на межі ІІІ–ІІ тис. до н.е. Зокрема, зазначимо, що 
більша частина вищесхарактеризованих пам’яток перебуває у незадо-
вільному стані, здебільшого, з огляду на їхні руйнування людиною, та 
потребує сьогодні невідкладних дій пам’яткоохоронного характеру.  

Під час археологічних досліджень, що проведені Верхньодністрян-
ською археологічною експедицією НАН України, у селах Стільсько, Ілів та 
Дуброва не вдалося виявити ознак будь-якої діяльності давнього насе-
лення упродовж І тис. до н. е., що дає підстави розглядати цей період, як 
час відновлення природних ресурсів. 

Починаючи з кінця VІ – початку VІІ ст., досліджуваний мікрореґіон 
заселяють давні слов’яни, про що свідчать рештки пам’яток празького 
типу. Окремі артефакти цієї культури зафіксовано у невеликій кількості й 
репрезентовані уламками ліпного посуду в культурному шарі у східній 
частині городища. Недостатнє архео-
логічне вивчення пам’ятки не дає 
змоги дати оцінку щільності засе-
лення Стільського горбогір’я й 
пам’ятки природи зокрема. 

Досі єдиним поодиноким не-
рухомим об’єктом є рештки заглиб-
леної частини невеликого житла 
VІ – початку VІІ ст., у північно-схід-
ному куті якого збереглися рештки 
глинобитної печі. В його запов-
ненні виявлено уламки ліпного та 
обточеного на примітивному гончар- 

 

Розкопані рештки житла ХІ–Х ст. 
(фото О. Корчинського) 
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ному колі посуду, властивого за формами й технологією виготовлення 
для празької культури. Змога експлуатації природних ресурсів та її обсяги 
з боку ранніх слов’ян залишається нерозкритою з огляду на їхнє 
недостатнє вивчення. 

Як засвідчують результати археологічних досліджень, період з кінця 
VIII до середини Х ст. є найцікавішою сторінкою в історії цього краю, 
оскільки відображає процес інтеграції чисельних поселень в єдину 
оборонну систему. Цей період пов’язаний з утворенням перших укріпле-
них поселень, що згодом переростають у найдавніші міста, замки, фортеці, 
осередки общинної влади та культу. 

Одним з актуальних питань історичної науки цього часу є вивчення 
складних процесів формування й розвитку перших міських утворень у 
переддень появи на історичній арені Галицької землі. Як наголошують 
дослідники, писемні джерела про цей край з’являються досить пізно, у 
середині ХІІ ст. Виняток становлять дуже короткі літописні згадки про 
Перемишль і Червен від 981 р. та Звенигород і Теребовль наприкінці ХІ ст. 
Перші відомості про Галич зазначені в 900 р. у хроніці анонімного літо-
писця угорського короля Бели. Вони досі викликають в окремих істориків 
сумніви щодо їхньої автентичності. Тому стан вивченості проблеми призвів 
до суттєвих розбіжностей у поглядах учених, оскільки одні вважають, що 
Галицька земля належить до числа досить ранніх державних утворень, а 
інші, – навпаки. Це негативно позначилося на реконструкції суспільного та 
культурного розвитку цього реґіону. Отже, такий стан проблеми потребу-
вав невідкладного перегляду застарілих концепцій та пошуку якісно нових 
джерел для об’єктивного відтворення складних процесів державо-
творення, що передували появі на історичній арені ранньосередньовічної 
Галицької держави. Лише за результатами археологічних відкриттів 
виявили нові дані для заповнення цієї прогалини. 

У 60–80-х рр. ХХ ст. Б. Тимощук відкрив й дослідив численні ранньо-
середньовічні комплекси на Буковині, створивши якісно нове джерело до 
вивчення складних процесів державотворення [99]. Вагомий внесок у 
вивчення проблематики розвитку ранньосередньовічного міста внесли 
багатолітні археологічні дослідження, які провів у Галичі В. Ауліх [7], та у 
Львові і Судовій Вишні – О. Ратич [86]. Результати цих археологічних 
досліджень сприяли подальшому вивченню у Верхньому Подністров’ї. 

На початку 80-х років ХХ ст. О. Корчинський розпочав планомірне 
вивчення ранньосередньовічних городищ у басейні Верхнього При-
дністров’я. На підставі отриманих результатів отримали нові дані про цей 
тип пам’яток. Було визначено, що городища є рештками давніх міст, 
замків та фортець, а також осередків громадської (общинної) влади. 
Водночас встановлено, що вони відігравали важливу роль у процесі 
формування й розвитку державних інститутів у третій чверті першого 
тисячоліття.  Особливу увагу було приділено дослідженням великих горо- 
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Рис. 5.2. Перша згадка про Стільско (XIV ст.) 
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дищ, як у селах Бірки (Рокитне), Більче, Ганачівка, Добростани, Кульчиці, 
Підгородище, Которини (Старе Село), Стільське, Ступниця, а також у 
місті Жидачеві на Львівщині [53; 122]. 

Значимість зазначених археологічних комплексів важко переоцінити, 
хоча б з огляду на їхню складну систему оборони, велику укріплену 
площу, а також скупчення у довкіллі великої кількості одночасових посе-
лень, некрополів та осередків культу. Важливе значення також має гео-
політичне розташування Верхнього Придністров’я у центральній частині 
слов’янського світу, на межі двох великих етнічних масивів слов’ян та 
двох християнських церков: східної – візантійської та західної – римської. 
Водночас на цьому просторі перетнулися важливі трансконтинентальні 
шляхи, що з’єднували Схід із Західною Європою та Північ із Серед-
земномор’ям. Усі ці обставини мали важливе значення для розвитку 
економіки цього реґіону. Одним з яскравих проявів цього явища є 
городище ІХ – початку ХІ ст. у с. Стільське Миколаївського району Львів-
ської області, яке розміщене на території пам’ятки природи “Стільська” і 
займає площу у 250 га. 

Серед числа зазначених городищ Верхнього Придністров’я воно 
помітно вирізняється своєю надмірно великою укріпленою площею (250 га) 
та рештками потужних оборонних укріплень (стін), зведених його жите-
лями. У межах городища, як на жодних інших пам’ятках, виявлено й 
обстежено рештки величезної кількості одночасових археологічних комп-
лексів: поселень, інженерних споруд, некрополів, дохристиянських та 
християнських осередків релігії давніх слов’ян. Усі вони у своїй взаємодії 
становили єдиний суспільно-політичний організм – ранньосередньовічне 
місто, що належало політичному утворенню – східним хорватам, згаданих 
у писемних джерелах ІХ–Х ст. [123; 124].  

Про городище у с. Стільське, як і про інші аналогічні тогочасні 
комплекси в Українському Прикарпатті, існує мало писемних згадок, що 
суттєво ускладнює відтворення його історичного та культурного минулого. 
Тому лише за умови планомірних археологічних досліджень цієї унікаль-
ної пам’ятки давньої української історії та культури залишається можливим 
розкриття її величі та особливого наукового й історико-культурного значення. 

Вперше містечко Стольско (τό Στόλ‹ί›ςκον) згадано у грецькомовній 
записці, вміщеній у ватиканському грецькомовному збірнику № 840 на 
початку ХІV ст. У цьому документі воно виступає як очевидний осередок 
Галицької митрополії на початку 30-х років ХІV ст. Огляд цього писемного 
джерела на початку ХХ ст. зробили російські учені М. Приселков і 
М. Фасмер у статті “Отрывки В. Н. Бенешевича по исторіи русской церкви 
ХІV века”. Однак зазначені дослідники не приділили належної уваги 
містечку Стольську, а лише назвали його у числі інших відомих міст Русі 
[84]. Саме на цьому наголошував український історик В. Мацєк у статті 
“Княже – Митрополиче Стільсько в Миколаївщині над Дністром” [64]. 
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Перші дослідження на Стільському городищі провів наприкінці 70-х 
років ХХ ст. місцевий краєзнавець В. Дереш. Він склав окомірний план 
земляних укріплень (валів) городища, виявив та схарактеризував окремі 
знахідки, записав низку унікальних переказів та легенд, що стосуються 
часу функціонування давнього міста. Разом з численними легендами та 
переказами до наших днів дійшли назви давніх історичних урочищ – 
мікротопоніми. 

Археологічні дослідження на городищі започаткував О. Корчинський 
у 1981 р. й проводив з перервами до 2000 p. Головні завдання, що 
поставлені перед дослідженнями, полягали у з’ясуванні хронології пам’ятки, 
вивченні характеру оборонного будівництва, забудови укріплених частин 
міста, особливостей житлово-господарського комплексу тощо. Пошук і 
виявлення у найближчому довкіллі одночасових археологічних комплексів 
спрямовано на вивчення давнього міста з довкіллям та визначення його 
ролі у тогочасному суспільстві. За зазначений період відкрито й досліджено 
територію площею понад 12 тис. м2. У результаті виявлено рештки 
тридцяти об’єктів житлово-господарського та військово-оборонного призна-
чення. 

Городище у с. Стільсько та прилеглі до нього тогочасні пам’ятки 
увійшли в науковий обіг під назвою “Стільський історико-культурний 
комплекс ІХ – початку ХІ ст.” хоча, як згодом визначено, хронологічний 
діапазон його значно розширено. 

 
5.2.  Результати археологічних досліджень 
Стільський комплекс, включаючи найближчі околиці, розташований 

на південно-західних відрогах Бібрсько-Стільської горбогір’я та охоплює 
площу близько 200 км2. Унаслідок археологічних досліджень визначено, 
що сліди перших поселенців припадають на епоху пізнього палеоліту [65]. 
Дослідження окремих курганів і поодинокі речові знахідки з найближчих 
околиць городища свідчать, що господарська діяльність людини тут 
продовжувалася і в добу бронзи – наприкінці ІІІ – початку ІІ тисячоліть до 
н. е. Напередодні виникнення укріплень міста, у VІІ–VІІІ ст. тут з’являються 
ранньослов’янські поселення відкритого типу, на місці яких збереглися 
численні западини. Вони засвідчують на місцерозташування нижніх за-
глиблених частин жител та господарських будівель. Аналогічні об’єкти 
цього часу зафіксовано також під насипами земляних валів та у стінках 
ровів. Вони є показниками хронологічної послідовності заселення території 
городища у час, що передував зведенню на ній оборонних укріплень. 

Важливим джерелом для вивчення історичної топографії і соціальної 
типології давнього міста є численні перекази та легенди, які зберегли 
інформацію про давні назви місцевостей – урочища (рис. 5.3). До таких 
слід зачислити: “Коморище”, “Підкоморище”, “Химина Долина”, “Золоті 
Ворота”, “Залізна Брама”, “Княжа Криниця”, “Біла Дорога”, “Вежа” та ін. 
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Рис. 5.3. План-схема укріплень Стільського городища VIII–Х ст. 

 
Умовні позначення: 1 – забудова села Стільске; 2 – урочище Вежа; 3 – 

земляний вал; 4 – рів; 5 – ескарп, тераса; 6 – рештки прибудови до валу; 7 – запа-
дини; 8 – стрімкі схили; 9 – яри; 10 – джерела; 11 – річки, потоки; 12 – скелі; 
13 – штучна тераса; 14 – лісові просіки; 15 – кладовище. 
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Варто зазначити про назву села Стільське, давнішу – Стольско. За 
переказом, що побутує серед місцевого населення, над селом, на плато у 
давні часи існувало велике місто – столиця князівства чи держави. Його 
неприступні укріплення витримували численні ворожі напади. Проте під 
час одного з нападів місто підступно спалили вороги. Уціліла частина 
його населення згодом переселилася у долину р. Колодниці, де засну-
вала нове селище і назвала його Стольском на згадку про давню столицю 
[125]. Етимологія цієї назви справді є незвичною. Це словоутворення 
складається з кореня “столђ”, що означає стіл або престіл (сидіти на 
“столі” – бути на престолі), та суфікса “ск”, який учені схильні розглядати 
як такий, що властивий лише для назв населених пунктів міського типу [108]. 

Про особливу значимість цього городища свідчить чимало ознак. 
Такими є його складна система укріплень, що збереглися у вигляді 
земляних валів, оточених ззовні глибокими ровами, а іноді й терасами. 
Їхня загальна довжина сягає близько 10 км, а площа, яку вони укріплю-
вали, становить 250 га. З’ясовано, що ці штучно споруджені укріплення 
доповнювали перешкоди, створені природою. Зокрема, у стрімкі схили 
плато врізаються численні глибокі балки та яри. У вертикальних стінах 
урвищ нависає величезне каміння, на поверхні якого трапляються висічені 
пази, які засвідчують, що у них закріплювалися дерев’яні конструкції 
оборонних споруд, які були зведені на важкодоступних ділянках оборон-
ної системи. 

На підставі аналізу соціально-топографічної структури городища 
стверджують, що це модель ранньосередньовічного східноєвропейського 
міста, яке складалося з трьох частин: дитинця − цитаделі, укріпленого 
передмістя − посаду та приміських поселень. 

Домінантою усієї цієї оборонної потуги став центральний укріплений 
майдан − колишній дитинець, який містився на найвищій частині плато, 
близько 100 м над рівнем води у р. Колодниця. Дослідженнями визначено, 
що його перші укріплення, які оточували ділянку площею 15 га, виникли 
приблизно на початку ІХ ст. Майдан дитинця у плані мав форму непра-
вильного прямокутника з плавно заокругленими кутами й був зорієнто-
ваний довшою стороною у напрямку схід-захід. Вздовж периметра його 
оточував земляний вал та рів зі стіною зрубної конструкції, яка була 
зведена на поверхні валу. На окремих ділянках висота валу становить 
2,4–2,6 м, а його ширина в основі сягає 12 м. Із зовнішнього боку він 
оточений V-подібним ровом, глибина якого сьогодні становить 2,5 м, а 
ширина у верхній частині перевищує 6 м. Лише у північно-західній частині 
дитинця вал оточувала горизонтально спланована тераса, ширина якої 
сягає 6 м. 

Майдан дитинця з півночі на південь розділяє дугоподібний земля-
ний вал, у результаті чого утворилися дві частини: менша – східна й 
більша – західна.  Вал  цей  значно  пошкоджений  у  процесі  насадження 
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лісу у 60-ті ХХ ст., а тому його 
висота сьогодні ледве сягає 1,0 м, 
а ширина при основі 12–13 м. Зі 
східного боку він оточений замуле-
ним ровом глибиною 1 м і шириною 
у верхній частині 6 м. 

Поверхня майдану є досить 
рівною і лише у західній частині 
плавно нахиляється у напрямку до 
південного заходу. Найвища від-
мітка на його поверхні становить 
394,5 м н. р. м., а найнижча – 
близько 365,0 м. 

В оборонній системі городища 
вдалося простежити п’ять шляхів, що вели до стін дитинця. Про це 
свідчать розриви у валах та ровах. Їхня ширина сьогодні сягає від 3,5 м 
до 4,5 м. Сліди двох таких проїздів зафіксовано у східній частині горо-
дища, інші два – у західній. Розрив валу у південній частині дитинця 
називають “Золотими воротами”. Тут у 1989 р. розкопано рештки над-
вратної будівлі – вежі [51]. 

Довкола дитинця містилося укріплене передмістя, так званий торгово-
ремісничий посад. Вздовж краю його пересіченого рельєфу прокладено 
земляні вали з ровами й терасами. Із західного боку межі передмістя 
окреслювали стрімкі схили узгір’я, інколи зі скелястими прямовисними 
стінами-урвищами. На віддалі 70–80 м у напрямку на захід від оборонної 
системи дитинця вдалося простежити рештки зруйнованої лінії укріплень, 
пошкодженої ерозійними і зсувними процесами, а також господарською 
діяльністю. 

Визначено, що оборонні пояси городища зводили за різних топо-
графічних умов: на рівній поверхні, вздовж схилів і над ними. Такі 
особливості укріплень властиві і для інших великих городищ Прикарпаття 
(Жидачів, Ганачівка, Підгородище, Которини-3 і Которини-5). Будівництво 
укріплень за різних топографічних умов спричинене низкою обставин, 
зокрема, місцевими природними умовами. Передусім закладання оборон-
них поясів практикували на тих ділянках, де вже був наявний природний 
захист. Зокрема, досліджено встановлено, що однією з передумов зведення 
оборонної лінії за різних топографічних умов були вже раніше існуючі 
поселення, закладені на різних формах рельєфу. Вони через певний час 
інтегрувалися в єдину систему укріплень. Це добре простежується на 
прикладі трьох невеликих поселень на городищі, сліди яких зафіксовано у 
південно-східній його частині, у колишньому передмісті. Визначено, що 
напередодні створення укріплень, кожне із них мало індивідуальну систему 
оборони, підґрунтя якої становили природні захисні межі  –  глибокі яри з 

Перетин оборонного валу у східній частині 
передмістя Стільського городища 

(фото О. Корчинського) 
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півночі, півдня та заходу. Зі сходу, 
від напільного боку, вони були 
додатково укріплені земляним ва-
лом з оборонною стіною на його 
поверхні. Біля підніжжя стіни був 
прокладений рів. 

Значну увагу приділяли вив-
ченню особливостей земляного ва-
лу та рову, які розташовані ліво-
руч, вздовж шляху й супроводжу-
ють дорогу до укріплень дитинця. 
Його довжина сягає понад 400 м і 
пролягає він у напрямку схід-захід 
через найвищі висотні відмітки 
плато. Отже, він з’єднує передові зовнішні лінії оборони передмістя зі 
східною частиною дитинця. Завдання цієї лінії оборони полягало у захисті 
північно-східної частини передмістя та у забезпеченні контролю за 
шляхом до стін дитинця. На поверхні цього валу височіла потужна 
оборонна стіна зрубної конструкції. Вал сьогодні дуже поруйнований 
природними і техногенними процесами й місцями ледве сягає висоти 
1,2–1,3 м. Його ширина при основі становить 11 м. Вздовж південного 
підніжжя, з боку дороги, був викопаний глибокий й широкий рів, шириною 
6–7 м, а глибиною – 2,2 м. 

Інший шлях до дитинця брав свій початок із заходу, від р. Колод-
ниця. Він пролягав дном глибокого та розлогого яру, обабіч урочища 
“Вежа”. Яр, наче вклинювався у територію передмістя, відділяючи його 
західну частину від укріплень дитинця. По обидва береги яру розташо-
вано оборонні стіни з вежами, про що свідчать земляні вали. З’ясовано, 
що завданням цієї лінії оборони була охорона західної частини перед-
містя й водночас забезпечення постійного контролю за шляхом, що брав 
свій початок від річки й прямував до стін дитинця.  

Одним з важливих завдань у дослідженні городища стало визна-
чення його хронології. Воно розв’язано шляхом зіставлення отриманих 
археологічних матеріалів за їхніми типологічними ознаками. Для цього за 
основу брали археологічні матеріали, що виявлені винятково у закритих 
комплексах. Йдеться про матеріали з похованого горизонту, насипів валів 
та з дна заповнення ровів, із заповнень решток житлово-господарських 
об’єктів, стовпових ям, з печей та їхніх основ. 

Значну увагу приділено вивченню оборонних укріплень, рештки яких 
збереглися у вигляді земляних валів, ровів і терас. Як уже було 
зазначено, їхня загальна довжина сягає близько 10 км, а площа, яку вони 
оточують, становить 250 га. Швидке зростання території міста за умов 
розчленованого рельєфу змушувало будівничих вміло застосовувати у 

Зачистка стінки оборонного валу у східній 
частині Стільського городища (фото 

О. Корчинського) 
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будівництві укріплених споруд різноманітні конструктивні прийоми. З 
огляду на це вали городища різняться не лише за зовнішніми ознаками 
(висотою, шириною при основі, конфігурацією поверхні), а й характером 
будівництва, що вдається з’ясувати лише у процесі археологічних 
досліджень. 

Досліджуючи оборонні системи городищ Буковини, Б. Тимощук ще у 
70-х роках ХХ ст. здійснив їхню типологічну класифікацію. Вони поділені 
на категорії: вали-відкоси та вали-платформи [100]. Аналогічний тип 
укріплень характеризує оборонну систему Стільського городища. 

Визначено, що вали-відкоси, наявні в оборонних лініях городища, 
зводили лише у тих топографічних умовах, де природний чинник відігра-
вав у захисті особливу роль. Такий тип укріплень, здебільшого, властивий 
для території передмістя. У цьому випадку оборонну стіну зрубної конструкції 
будували безпосередньо на давньому горизонті й лише ззовні частково 
підсипали невисоким земляним насипом – відкосом. Інколи такі вали 
вимощували камінням. 

 

 
У м о в н і      п о з н а ч е н н я 

 
 

Рис. 5.4. План розкопу в урочищі “Біла Дорога” (кам’яний 
брук і фрагмент слідів дерев’яної стіни) 
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За зовнішніми ознаками вони помітно відрізняється від валів-
платформ. Про це передусім свідчать їхні незначні висоти (1,0–1,3 м) при 
ширині біля підніжжя 5–6 м. Дослідження валів цього типу на городищі у 
Стільську засвідчили, що центральна їхня вісь періодично (системно) зміню-
ється, відхиляючись то в одну, то в іншу сторони. Зміна напрямку наступає 
у різних випадках на різній віддалі – у проміжку від 7,0 до 11,0 м, а в 
окремих випадках навіть 16,0 м. Така особливість зміни напрямку централь-
ної осі валу свідчить, що з ним змінювався й напрямок оборонної стіни, 
яку будували у такий спосіб з тактичних міркувань. 

Наявні на городищі вали-платформи виявились типовими для 
укріплень дитинця міста, хоча вони в окремих випадках зафіксовані на 
передових лініях оборони, здебільшого у східній частині передмістя. На 
вигляд це потужні земляні насипи, які зводили спеціально для будів-
ництва на їхній поверхні оборонної стіни зрубного типу. Як з’ясовано у 
процесі досліджень, вони мали водночас просту й складну конструкцію. У 
першому випадку будівництво валу здійснювалося шляхом почергового 
насипання шарів ґрунту різної в’язкості. У них інколи простежуються сліди 
аморфних плям у вигляді перепаленої глини. Часто в таких плямах 
дослідники вбачають сліди від згорілих дерев’яних конструкцій. Резуль-
тати досліджень городища у с. Стільське засвідчили, що ці локальні 
плями є рештками вогнищ, на яких спалювали будівельне сміття – відходи 
деревини. Можна також припустити, що сліди від окремих вогнищ – це 
ознаки проведення ритуальних обрядів чи звичаїв, яких дотримувалися 
будівничі під час зведення оборонної стіни.  

Для будівництва валів-платформ на городищі у с. Стільсько засто-
совували також місцевий камінь: пісковики і вапняки. Здебільшого, його 
брали із рову, яким обкопували вал. Каменем вимощували, зазвичай, 
зовнішню частину валу у місці переходу його у рів. Трапляються випадки, 
коли каменем вимощували й внутрішній схил валу, як наприклад, в 
урочищі “Біла Дорога”. 

Вали-платформи у Стільському городищі мали й складнішу конструкцію. 
Зокрема, на їхніх окремих ділянках, у місцях проїздів як зі сходу, так і з 
півдня, а також на передмісті зафіксовано рештки дерев’яних внутрішньо-
валових конструкцій, що застосовували для зміцнення оборонної стіни. 
Усі вони без винятку мали зрубний характер, тільки з тією різницею, що 
одні засипані землею, а інші використовували як приміщення для військо-
вих та господарських потреб. Під час досліджень зафіксовано два розміри 
таких пустотілих зрубів – 2,2 × 2,2 м та 3,6 × 3,6 м. У цих приміщеннях 
могли бути розташовані опалювальні споруди або вогнища як, наприклад, 
у валі, вздовж системи укріплень [50]. 

Важливу роль в системі оборони відігравали вежі. Їх зводили з дере-
в’яних колод безпосередньо в оборонній стіні, а також у місцях проїздів, 
через що їх інколи називають “надвратними”. Вежі зводили також на не-
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великих виступах над глибокими ярами та балками. Такі місця добре 
простежуються у рельєфі й сьогодні. До них приурочена сучасна назва 
урочища Вежа. Їхні розміщення репрезентовані своєрідними майданчи-
ками з майже горизонтальною поверхнею, які у плані мають форму, 
близьку до квадрата, з розмірами переважно 6,0 × 6,0 м. Здебільшого, вони 
з двох, зрідка трьох, сторін оточені глибокими ярами або балками. 
Дослідження веж проведені на східній околиці городища у 1987 p. [52]. У 
вежах розкопана нижня, приземна, або заглиблена частини. На заглибле-
ній у материкову основу підлозі, зі сторонами стін 3,4 × 3,4 м, у кутах зафіксо-
вано сліди стовпових ям діаметром від 15 до 35 см. Зібрані з цих об’єктів 
матеріали свідчать, що їх використовували водночас як і житлові при-
міщення. Це засвідчують рештки каміння зі слідами кіптяви, що залиши-
лися на місці зруйнованих печей, а також уламки кружального посуду Х ст., 
кістки тварин і птахів. 

На особливу увагу заслуговують результати досліджень, отримані у 
східній ділянці городища, в урочищі “Біла дорога”. У місці розриву валу та 
рову, що мав ширину 4,5 м, на глибині близько 0,45–0,50 м нижче від 
рівня сучасної поверхні розкопано рештки проїзду, вимощеного з каменю-
вапняку та річкової гальки. 

Досліджено, що цей настил проїзду прокладено перпендикулярно до 
зведеного валу й скеровано у напрямку північний-схід – південний-захід. 
У плані настил має неправильну трапецієподібну форму. У його східній 
частині ширина становила 4,5 м, а у західній – 6,0 м. Місцями поверхня 
бруку сильно поруйнова корінням вивернутих дерев. Визначено, що товщина 
настилу сягає 20 см. У середній частині бруківки, де вісь валу його пере-
тинає, зафіксовано заповнення прямокутної форми шириною 0,8 м і 
довжиною 6,0 м, яке заходило протилежними кінцями під насип валу. 
Заповнення репрезентовано бурими супісками, в яких є значні включення 
деревного вугілля та перепаленої до червоного кольору глини. На дні 
заповнення, на глибині 0,5 м, нижче від верхнього горизонту бруківки, 
залягало півкругле дно, викладене вапняковим камінням. На його поверхні 
виявлено уламки фрагментованого ранньосередньовічного кружального 
посуду (з першої половини Х ст.) та поодинокі предмети із заліза. Серед 
них ромбічний наконечник стріли, фрагмент стремена та мініатюрна 
бабка, поверхня якої вкрита косою перехресною насічкою. На одній з 
площин висічена восьмипроменева зірка. 

Сліди обвуглених та перегнилих дерев’яних конструкцій, які обрамлю-
ють кам’яну бруківку, засвідчують, що вони є рештками підвалин зручно-
ваної пожежею надвратної вежі. З усього видно, що вона була зрубної 
конструкції й мала трапецієподібну у плані основу. Розміри стін становили: 
ззовні – 5,5 м, з внутрішнього боку – 6,5 м, бічні – близько 6 м [52]. 

Важливу роль відведено вивченню особливостей забудови укріпле-
них майданів городища. З огляду на достатньо добрий стан збереження 
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Рис. 5.5. План садиби VIII – IX ст. 
 

давнього мікрорельєфу, на окремих ділянках городища вдалося зафіксувати 
сліди житлово-господарської забудови давнього міста. Визначено, що вона 
репрезентована рештками будівель заглибленого і наземного типів. 

Рештки об’єктів заглибленого типу представлені западинами пере-
важно округлої, зрідка овальної у плані форми, що мають діаметр від 2,2 до 
6,0 м. Долівки западин здебільшого плавно заокруглені, зрідка V-подібні. 
У центральній частині їхня глибина сягає 0,45–0,9 м. Вздовж периметра 
западин трапляються валоподібні підвищення, висота яких сягає 0,25–
0,40 м, а ширина при основі – 1,8–2,5 м. У результаті археологічних 
досліджень з’ясовано, що це залишки штучного нарощення стіни. Іноді у 
цих валоподібних підвищеннях добре простежуються ровики шириною до 
0,4 м, які вказують на вхід до об’єкта. 

Такий тип пам’яток зафіксовано на більшій частині городища, й вони 
дають уяву як про характер забудови окремих частин давнього міста, так і 
дають змогу зробити певні попередні припущення щодо кількісного складу 
його поселенців. 

Аналогічні западини (тільки дещо меншого діаметру – від 2,0 до 2,5 м й 
глибиною по центру до 0,40 м) зафіксовані на поверхні земляних валів, 
інколи на терасах. Під час досліджень визначено, що у цих заглибленнях 
розміщені або ж пустотілі кліті, які використовували як господарські чи 
військові приміщення, або ж вежі. 

  0                10 м 
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Найбільше скупчення западин зафіксовано на території укріпленого 
передмістя в урочищах “Затінок”, “Коморище” та “Підкоморище”. Вони 
виступають на поверхні рельєфу поодиноко або ж невеликими групами − 
гніздами (по дві–три) й часто розміщені в хаотичному порядку. У більшості 
випадків западини містяться поруч із джерелами, на берегах потоків, або 
ж обабіч земляних укріплень, що інколи може свідчить про їхнє різне 
функціональне призначення. 

Досліджені западини в городищі у с. Стільсько й на с ус ідніх з ним 
тогочасних пам’ятках засвідчують, що вони, здебільшого, є рештками 
заглиблених у материкову основу нижніх частин жител. Їх викопували у 
землі на глибині від 0,4 до 1,0 м, а інколи глибше. У плані вони, зазвичай, 
мали квадратну, зрідка прямокутну форму. Їхні були вертикальними й 
мали довжину від 3,0 до 4,0 м. У більшості випадків вони орієнтовані за 
сторонами світу. Розкопані житла мали каркасно-стовпову конструкцію, 
про що свідчать зафіксовані у кутах підлоги сліди стовпових ям. Такі ями 
також трапляються і в середній частині стіни. Як з’ясовано у процесі 
досліджень, стовпів, які підтримували крівлю будівлі, було шість, а їхній 
діаметр сягав від 0,20 до 0,30 м. У стовпах вирізані поздовжні пази, у які 
закріплювали горизонтально покладені колоди стіни. Інколи це вдається 
простежити у глиняній долівці у середній частині стіни.  

Стовпові ями часом трапля-
ються й у центральній частині під-
логи. Їхній діаметр інколи стано-
вить близько 0,40 м і вони за-
глиблені у підлогу від 0,10 до 
0,20 м. Плоске дно цих ям показує, 
що закріплені у них стовпи викону-
вали функцію стояків-опор, підтри-
муючи, очевидно, центральну части-
ну перекриття горища. 

Підлога у житлах є досить 
рівною. Як з’ясовано, її періодично 
вимазували тонким шаром рідкої 
глини. У підлозі трапляються дрібні 
включення деревного вугілля та 
перепаленої до цеглового кольору 
шматків глини, а інколи дуже 
фрагментовані уламки глиняного 
посуду. Зафіксовані тут невеличкі 
заглибини діаметром від 1,5 до 3,0 см 
та глибиною від 3,0 до 5,0 см 
засвідчують відбитки нижніх частин 
предметів домашнього вжитку. 

 

Стільське городище. Глиняний посуд 
із залізоплавильного комплексу 

(рисунок О. Корчинського) 

см 
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Місце входу до заглибленої частини житла не завжди вдавалось 
простежити. Здебільшого він розташований навпроти устя печі. Інколи це 
місце ще відзначене двома-чотирма стовповими ямами, які дещо від-
далені від краю стіни. 

У житлі обов’язково була піч. Вона містилася в одному з кутів, 
переважно у північному, або у північно-західному. Печі споруджували з 
пісковику чи вапняку, від чого вони отримали назву печей-кам’янок. Інколи 
між цим камінням трапляється річкова галька або поодиноке каміння 
базальту. З’ясовано, що піч споруджували на спеціально підготовленому 
місці, на якому попередньо проводили ритуал її закладення. Про це 
свідчить виявлені під її основою уламки глиняного кружального посуду. 
Дуже подрібнені уламки посуду містилися у глиняній масі череня та під 
ним. У плані піч здебільшого мала прямокутну, близьку до квадрата форму, 
її розміри сягали від 0,8 × 0,8 м до 1,10 × 1,15 м. Протилежна від устя 
сторона мала плавно заокруглені краї. 

Верхню частину печі, яка зрідка залишається добре збереженою, 
характеризувало купольне склепіння, в якому були один або два отвори, 
призначені для встановлення у них горщиків. У досліджених у городищі 
житлах трапляються розібрані печі, що означає покинуте житло. 

Перед устям печі була розмі-
щена передпічна яма. Вона пере-
важно мала округлу, зрідка овальну 
форму діаметром від 0,6 до 0,8 м і 
була глибокою (у центральній частині 
до 10 см). Її заповнення становив 
чорний ґрунт, перенасичений са-
жею, дрібним деревним вугіллям, 
шматками перепаленої до черво-
ного кольору глини. У заповненні 
також траплялися уламки глиняного 
посуду, кістки тварин та птахів, 
інколи уламки предметів побуту із 
заліза та каменю. 

До об’єктів із заглибленою 
нижньою частиною належить також 
залізоплавильна майстерня. Вона 
становила складову частину залізо-
плавильного комплексу, що функціо-
нував у середині Х ст. на перед-
місті в урочищі “Городище”. 

Цей комплекс складався із 
залізоплавильної майстерні, агло-
меративної печі, двох великих ям 

 

Вироби із заліза VIII–X ст. 
(рисунок О. Корчинського) 
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для приготування деревного вугілля та відстійника болотної руди. Від 
майстерні, що була тотально знищена пожежею, збереглася заглиблена 
на 0,30 м у материковий ґрунт частина розміром 4,2 × 4,2 м. Його верти-
кальні стінки орієнтовані кутами за сторонами світу. Приблизно у середині 
збереглися рештки залізоплавильної печі. Вона споруджена з річкової 
гальки й у плані мала форму неправильного квадрата 1,3 × 1,3 м. Піч 
орієнтовано стінками за сторонами світу, а висота її сягала 0,5 м. Біля її 
західного підніжжя виявлено чотири кружальних горщики. Один з них 
вирізнявся особливо великими розмірами. Його висота становила 55 см, 
а ширина в місці найбільшої опуклості – 40 см. На віддалі 1,0 м у 
напрямку на захід від горна виявлено ще два горщики. Варто зазначити, 
що на поверхні цього посуду немає орнамента. Поруч виявлено 40 кг 
залізних злитків, що мали округлу або булкоподібну форму. Діаметр 
злитків сягав 12–14 см, а товщина 6–8 см [49]. 

Під горном були зафіксовані рештки двох обвуглених каналів – 
продухів діаметром 12–14 см, через які нагнітали повітря для підтримання 
температури, необхідної для плавлення заліза. У східній частині майстерні 
зафіксовано звалище дрібно потовченого каміння-вапняку – компонента, 
який необхідний для процесу виплавляння заліза. Ознак, які б свідчили 
про характер конструкцій стін будівлі, виявити не вдалося. 

У напрямку на схід від майстерні, на віддалі 5,0 м, зафіксовано 
рештки агломеративної печі, спорудженої з глини на дерев’яному каркасі. 
Її розміри становили 1,00 × 1,05 м. Навпроти печі розміщений відстійник із 
залізною рудою. На віддалі 9 м і 18 м у напрямку на захід від горна 
виявлено дві ями овальної форми з плавно заокругленим дном. Їхні 
розміри становили 1,6 × 2,2 м, а глибина – 0,30 м. У їхньому заповненні 
містилося деревне вугілля, яке було приготовлене як компонент для 
виплавляння заліза. 

Інші розкопані на городищі западини виявилися рештками госпо-
дарських пивниць. Їх розташовували неподалік наземних жител, на віддалі 
близько 4–5 м, вони становили єдиний господарський комплекс. Як з’ясо-
вано, усі вони мали різний стан збереження. Найкраще збереженою була 
пивниця поблизу наземної будівлі в урочищі “Городище”. Її рештки репре-
зентовані у вигляді квадратної у плані ями розміром 2,8 × 2,8 м, яка 
вкопана у шар вапнякової гальки на глибину 0,9 м. Стіни її вертикальні, 
орієнтовані за сторонами світу. Приблизно у середній частині західної стіни 
був вхід. Його характеризує заглиблення шириною 0,7 м, що плавно, на 
віддалі 2,3 м, переходить до рівня підлоги пивниці. Її поверхня вистелена 
сірими суглинками зі значним вмістом деревного вугілля та перепаленої 
глини. Тут зібрано близько двох десятків фрагментів глиняного кружаль-
ного посуду ІХ – початку Х ст., а також вироби із заліза – ніж і скобу [52]. 

Окрему групу об’єктів становлять рештки наземних будівель. Вони 
зафіксовані на поверхні землі у вигляді локальних підвищень з рівною 
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горизонтальною поверхнею, що ви-
ступають над навколишнім рельє-
фом на висоту 0,15–0,20 м. Інші 
вдалося простежити в культурному 
шарі на глибині 0,3–0,5 м. Вони 
репрезентовані у вигляді майдан-
чиків, які мають найрізноманітніші 
розміри (від 3,0 до 6,0 м, у ширину 
та від 24 до 40 м в довжину). Їхня 
частина розміщена на території 
передмістя в урочищах “Городище”, 
“Затінок”, “Біла Дорога”. Поодинокі 
сліди таких об’єктів збереглися у 
центральній частині дитинця. За 
розмірами їх можна розділити на 
дві групи: великі й малі. 

До великих належать рештки 
семи досліджених будівель. Їх ха-
рактеризує прямокутна, видовжена 
форма з розмірами стін від 2,2 до 
3,6 м у ширину та від 24 до 40 м у 
довжину. Стінами ці будівлі орієнто-
вані за сторонами світу. 

Під час розкопок з’ясовано, що нижній контур цих об’єктів харак-
теризують рештки горизонтально покладених обвуглених дерев’яних 
конструкцій (колод), що, очевидно, є рештками підвалин, які зафіксовані 
на глибині 0,20–0,35 м нижче від рівня сучасної поверхні. Будівлі мали 
зрубну конструкцію і в середині переділені поперечними стінками на декілька 
приміщень, що свідчить про їхнє багатофункціональне призначення. 

Увагу привернули рештки наземної будівлі № 3, що виявлена в 
урочищі “Городище”. Її дерев’яні конструкції у вигляді обвуглених вінець 
підвалин діаметром 20–25 см, зафіксовані на глибині 0,25 м, нижче від 
рівня сучасної поверхні. Визначено, що будівля мала ширину 2,8 м і 
довжину 27 м, а в середині переділена поперечними стінами на дев’ять 
різних за площею камер. Заповнення об’єкта становили темно-сірі гумусо-
вані суглинки, поверх яких залягав суцільний шар обвуглених дерев’яних 
колод та плах. Вздовж зовнішніх стін добре окреслюється товстий шар 
обпаленого до червоного кольору суглинку. Товщина цього шару стано-
вить 0,50 м та 0,25 м. На підлозі будівлі, під шаром вугілля й золи, зібрані 
фрагменти глиняного кружального посуду середини Х ст., залізна скоба й 
декілька шматків скляного шлаку, а у південній частині, із зовнішнього 
боку, виявлено дві неглибокі ями діаметром 1,0 м і глибиною 0,10 м. 
Через відсутність у них будь-яких артефактів функціональне призначення 
ям не вдалося встановити. 

 

Глиняний кружальний посуд VIII–X ст. 
(рисунок О. Корчинського) 
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До іншої групи наземних будівель треба зачислити віднести малі 
споруди. На відміну від зазначених, вони не зафіксовані у мікрорельєфі, а 
виявлені у культурному шарі. Їх характеризують стовпові ями, які окреслюють 
межі об’єктів, що у плані мали прямокутну чи квадратну форму з розмі-
рами від 1,2 × 1,5 м до 5,8 × 5,8 м. Діаметр стовпових ям здебільшого 
коливався від 0,15 до 0,25 м, а глибина від 0,25 до 0,40 м. На дні окремих 
ям виявлено уламки глиняного кружального посуду IX – початку Х ст., а 
зібраний і досліджений речовий матеріал засвідчує, що усі вони мали 
винятково господарський характер і були розташовані безпосередньо біля 
жител. 

Особливої уваги заслуговують результати досліджень двох госпо-
дарських дворів Х ст., які виявлено в урочищі “Затінок” [52]. З’ясовано, що 
вже у Х ст. на території передмістя виникали господарські двори, де 
проживали дві, а, можливо, й більше сімей. Територія цих житлово-госпо-
дарських комплексів оточена індивідуальною огорожею, від якої збере-
глися невисокі земляні вали. Як вважає М. Филипчук, джерельний мате-
ріал, отриманий під час досліджень індивідуальних дворів на городищі у 
Стільську, дає змогу розв’язати низку важливих питань житлобудівництва, 
у тім числі господарського характеру, не лише в межах Стільського горо-
дища, а й на аналогічних пам’ятках Українського Прикарпаття [102]. 

Наймасовішим археологічним матеріалом є глиняний посуд, який є 
своєрідним відображенням місцевих традицій гончарства. Він суттєво від-
різняється від інших тогочасних пам’яток, розташованих неподалік на 
сусідніх територіях. Більшість посуду (близько 90 %) виготовлена на 
гончарному крузі. Здебільшого він репрезентований випуклобокими видов-
женими формами з найбільшим розширенням тулуба вище від середини 
його висоти. Горщики мають найрізноманітніші розміри. Їхня висота коли-
вається від 10 до 60 см. Найпоширенішими є посудини, що мають висоту 
від 20 до 35 см. Діаметр їхніх денець менший, ніж діаметр горловини. 

Однією з важливих рис зазна-
ченого комплексу є своєрідне деко-
рування його поверхні. Посуд при-
крашали заглибленим врізним орна-
ментом у вигляді паралельних пря-
мих, косих або хвилястих ліній, що 
наносили по сирій поверхні горщика 
спеціальним інструментом у вигляді 
гребінцевого штампика. Інколи такий 
орнамент обрамлювали зверху й 
знизу горизонтальними паралель-
ними врізними лініями. Варто зазна-
чити, що на окремій групі посуду 
орнаменту немає. 

 

Наконечники стріл з розкопок в межах Стіль-
ського городища (фото О. Корчинського) 
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Вчені вважають, що еволюція форм та його локальні особливості 
значною мірою відображають епоху, яку вони представляють, та є її 
хронологічним відповідником. Зокрема, це стосується такого важливого 
елемента посудин, як вінця. Прийнято вважати, що саме профільований 
вінець є одним з характерних показників ступеня розвитку гончарства. 
Глиняний посуд зі Стільського городища, репрезентований із закритих 
комплексів, дає змогу простежити традиції розвитку місцевого гончарства 
від кінця VIII до кінця X ст. 

З колекції, представленої уламками глиняного ліпного та кружаль-
ного посуду, вдалося розрізнити, крім горщиків, інші його види і типи: 
миски, миски-сирниці, пательні, масивні жаровні, призначені для просу-
шування зерна тощо. 

Керамічна маса, з якої виготовлявся посуд, приготовлена з місцевої, 
добре відмуленої глини, до якої додавали значну домішку дрібного про-
сіяного піску, а іноді і крупніших конкрецій. В окремій групі посуду про-
стежуються мікропустоти, що утворилися внаслідок вигоряння в кераміці 
органічних решток зерен злакових культур або полови. Більша частина 
глиняного кружального посуду зі Стільського городища є досить крихкою і 
вбирає в себе воду. Панівним кольором посуду є бурий, зрідка сірий, 
чорний або цегловий. 

Помітно меншу колекцію знахідок становлять предмети із заліза. 
Можливо, це пояснюють тим, що залізо у ранньому середньовіччі було 
досить коштовним металом, і вироби з нього, очевидно, не залишали у 
покинутих будівлях. Іншою причиною малої кількості знахідок із заліза є 
висока кислотність ґрунтів на городищі, що призводило до повного 
розкладання окремих залізних предметів. Та все ж  небагата колекція 
знахідок із заліза зібрана. Вона репрезентована озброєнням вершника та 
обладунком коня, предметами повсякденного побуту та ремісничої діяль-
ності. 

У житлах та господарських будівлях трапляються поодинокі предмети 
господарського вжитку, виготовлені з місцевого каменю. Це передусім 
жорна округлої форми, розтирачі та точильні камені. Їх використовували у 
повсякденному житті городяни давнього міста. 

У басейнах невеликих річок Іловця, Барвінків і Колодниці, правих 
допливів Дністра наприкінці VІІІ – початку IX ст. простежується велика 
концентрація слов’янського населення, ймовірно викликана стрімким 
розвитком економіки цього багатого природними ресурсами краю. Важливу 
роль у цьому відігравало й саме розташування комплексу на перехресті 
важливих трансконтинентальних шляхів – місці, яке, без сумніву, пов’я-
зане з постійною загрозою зовнішнього мілітарного втручання. На цей час 
існувала загроза з боку кочівничого мадярського населення, яке масово 
рухалось на нові землі. Важливим чинником появи поселень укріпленого 
типу були також і внутрішні причини,  до яких варто зачислити відділення 
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верхівки родової знаті, що консолі-
дувала довкола себе значну кіль-
кість укріплених й неукріплених посе-
лень. Ці, а також інші, можливо, ще 
невивчені нами причини та обста-
вини, зумовили виникнення перших 
укріплених поселень в урочищах 
“Коморище”, “Підкоморище”, “Горо-
дище”, “Затінок”. 

Унаслідок об’єднання зазна-
чених поселень наприкінці VІІІ – 
початку IX ст. на домінантній висоті 
закладають перші укріплені громад-
ського (общинного) центру. Основу 
житлово-господарського комплексу 
ІХ – початку Х ст. становили бу-
дівлі з заглибленою центральною 
частиною, що мали каркасно-
стовпову конструкцію. На початку – 
у середині Х ст., з’являються житло-
во-господарські об’єкти наземного 
типу зрубної конструкції. Біля стін 
дитинця, в урочищах “Городище”, 

“Затінок”, “Біла дорога”, зводять ремісничі майстерні і господарські двори, 
проїзди до міста викладають кам’яною бруківкою. 

Приблизно у середині Х ст. укріплення дитинця перебудовують. У 
цей час відбувається й поділ його укріпленого майдану на дві частини, 
можливо, князівську і митрополичу. Довкола міста, на віддалі до 7–10 км, 
концентрується велика кількість поселенських та господарських об’єктів. 
Вони репрезентовані городищами, рештками кількох десятків поселень, 
гідроінженерними спорудами у вигляді гребель, некрополями, осередками 
дохристиянської та християнської релігій давніх слов’ян. На р. Колодниця 
споруджують водний шлях довжиною 11 км, який з’єднує давнє місто з 
судноплавним Дністром. У цей час місто досягає свого найбільшого розвитку. 
Його укріплена площа сягає 250 га, і воно у кілька десятків разів пере-
вищує площі найбільших міст тогочасної Європи. 

Як свідчать отримані у процесі археологічних досліджень матеріали, 
наприкінці Х – початку XI ст. це величезне ранньосередньовічне місто з 
невідомих причин перестає існувати. Сліди окремих пожеж, що зафіксо-
вані археологами у культурному шарі городища, поки що не дають 
достатньо підстав для тверджень, що місто припинило своє існування 
внаслідок раптового вторгнення ворога, про що повідомляє один з головних 
переказів. Саме питання стосовно припинення існування давнього міста, 

 

Реконструкція фортифікаційних 
споруд Стільського городища 

(рисунок Л. Ковриги) 



АРХЕОЛОГІЧНІ КОМПЛЕКСИ ЯК СКЛАДОВА… 

149 

як і багато інших, залишаються нез’ясованими, що і є головним завдан-
ням для подальших наукових досліджень. 

Отже, унаслідок археологічних досліджень, які виконала Верхньо-
дністрянська археологічна експедиція Інституту народознавства НАН України 
у 1987–2000 роках визначено: 

1) Стільське городище є унікальною пам’яткою давньої української 
історії та культури – рештками найбільшого у Європі ранньосередньовічного 
міста, яке достатньо добре збереглося завдяки лісовому покрову;  

2) площа укріпленої території городища становить 250 га, а довжина 
земляних оборонних укріплень (валів, ровів й терас) – до 10 км. Такій 
укріпленій системі не існувало аналогів у тогочасній Європі. Укріплена 
площа Стільського граду у 25 разів перевищувала укріплену площу того-
часного Києва та інших розвинутих міст Європи; 

3) на домінантній висоті у центрі городища розміщений укріплений 
дитинець (цитадель), резиденція князя. Площа дитинця становила 15 га. 
Довкола містилось передмістя (торгово-ремісничий посад); 

4) у найближчих околицях городища, у радіусі 7–9 км, зафіксовано понад 
тридцять поселень, курганні та безкурганні некрополі, язичницькі святи-
лища, печерні храми та келії монахів-скитників. Унікальним явищем інже-
нерної думки тогочасно Європи є водний шлях довжиною 11 км, споруджений 
у Х с т. на р. Колодниці та призначений для руху човнів від Стільського 
граду до Дністра та у зворотному напрямку. Усі ці пам’ятки становлять 
рештки єдиного величезного мегаполісу, площа якого становить близько 
200 км²; 

5) на розкопаній площі (близько 12 тис. м²), що становить ледве 0,5 % 
від загальної площі давнього міста, виявлено та досліджено рештки: 
тридцяти житлових та господарських будівель різного типу; виробничої 
майстерні; згорілих дерев’яних оборонних стін та веж дитинця і перед-
містя з внутрішньою господарською прибудовою; мощені кам’яною бруківкою 
під’їзди до міста; річкової пристані. 
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6.1.  Спектр небезпечних морфодинамічних процесів 

Унаслідок польових геоморфологічних досліджень території комп-
лексної пам’ятки природи “Стільська” та розташованого на її території 
городища ІХ–ХІ ст., ландшафтного картографування, вивчення геологіч-
ної і гідрогеологічної будови та властивостей рельєфоутворювальних 
відкладів, особливостей кліматичних і гідрологічних умов та господарської 
діяльності, її впливу на ландшафти і рельєф, аналізу аерокосмічних 
знімків визначено спектр сучасних екзогенних процесів. Він охоплює шість 
видів: ерозійні (площинна (схилова) ерозія; яркова (лінійна) ерозія; руслова 
ерозія); зсувні (структурні зсуви, зсуви у пухких відкладах, зсуви-спливи); 
карстові (розчинення, вилуговування, провалювання поверхні); суфозійні 
(поширені у товщі лесоподібних суглинків); біогенні (вітровальні, заболо-
чування, підтоплення тощо); антропогенні (розроблення родовищ піску, 
будівельного каміння, утворення від’ємних і додатних форм рельєфу, 
прокладання та експлуатація доріг тощо). 

Екзогенні процеси розвиваються на тлі активного впливу ендогенних 
чинників – висхідних і низхідних неотектонічних рухів та горизонтальних 
переміщень блоків літосфери [29]. Про активний розвиток рельєфу і вплив 
на нього диференційованих неотектонічних рухів свідчить серія побудова-
них поперечних профілів (вкладка XV, рис. 6.1–6.9), які засвідчують доміну-
вання випуклих схилів, що в геоморфології ідентифікується з висхідним 
розвитком рельєфу [77], а отже, й зростанням потенціалу денудаційних про-
цесів та неминучим їхнім активним розвитком і негативним впливом на 
земну поверхню, ґрунти, сучасні та історичні господарські об’єкти і споруди. 

На складеній карті розповсюдження екзогенних процесів та ство-
рених ними форм рельєфу (див. вкладки XVI, XVII) показано, що найбільшу 
небезпеку для природно-історичного середовища пам’ятки природи “Стіль-
ська” та городища ІХ–ХІ ст. створюють ерозійні, зсувні та карстово-суфозійні 
процеси. Тому на вивченні саме цих процесів варто наголосити. 

 

6.2.  Поширення загрозливих геоморфологічних 
процесів 

Як уже було зазначено вище, до сучасних екзогенних процесів, які 
призводять до швидких змін рельєфу та інших компонентів ландшафту 

СУЧАСНА МОРФОДИНАМІКА ПРОЦЕСІВ                              
У ДОСЛІДЖУВАНОМУ РЕҐІОНІ 
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Рис. 6.1. Поперечний перетин долини потоку 
Химина Долина вздовж лінії А – А 

Рис. 6.2. Поперечний перетин долини потоку 
Химина Долина вздовж лінії Б – Б 

Рис. 6.3. Поперечний перетин долини потоку 
Химина долина вздовж лінії В – В 
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Рис. 6.4. Поперечний перетин долини потоку 
Химина Долина вздовж лінії Г – Г 

Рис. 6.5. Поперечний перетин долини р. Колодниця 
вздовж лінії Д – Д 

 
історичного середовища Стільського городища, треба зачислити лінійну 
(яркову) і руслову ерозію, зсувні та інші гравітаційні процеси, а також 
суфозію і карст. 
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Рис. 6.6. Поперечний перетин долини потоку 
Затінок вздовж лінії Е – Е 

Рис. 6.7. Поперечний перетин долини потоку 
Затінок вздовж лінії Є – Є 

 
Яркова і руслова ерозія. Ділянки найбільш інтенсивного розвитку 

цих процесів розташовані у середніх і верхніх частинах найбільших 
яркоподібних долин водозбірних басейнів струмків Затінок і Химина 
Долина. У середніх частинах таких форм сліди інтенсивного розмиву 
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Рис. 6.8. Поперечний перетин долини потоку 
Затінок вздовж лінії Ж – Ж 

 
ерозійних процесів простежуються, зазвичай, безпосередньо нижче від 
перепадів у днищах долин, зумовлених виходами потужної (біля 4 м) 
верстви миколаївських пісковиків неогену. Ці відтинки долин виділяються 
значною глибиною врізу (до 8–10 м) та стрімкістю схилів, а також порівняно 
значним похилом вузького дна, яке часто “завалене” масами пухких і 
скельних порід, що сповзли чи обвалились зі схилів. Зазначені ділянки 
долин і розташовані вище від них перепади зображені на карті сучасних 
екзогенних процесів (див. вкладки XVI, XVII). Їм відповідають яркоподібні 
долини зі слідами свіжого розмиву, які розташовані нижче від перепадів. 

Про інтенсивний розвиток ерозійних процесів у середніх частинах 
великих яркоподібних долин свідчать схили цих форм, позбавлені ґрунтово-
рослинного покриву, локально розвинені свіжі донні врізи та зв’язані з 
ними невеликі конуси винесення, розташовані у місці виположення 
поздовжнього профілю долин. Локальний розвиток донних врізів зумовле-
ний впливом активних гравітаційних процесів, які спостерігають на схилах 
долин, про що свідчать значні маси гірських порід, знесені у днище долини 
з прилеглих схилів, невеликі загати й перепади, які з часом розмиваються 
водотоком. 

На схилах цих відтинків яркоподібних долин простежуються також 
зсувні, обвальні та осипні процеси, які визначають локалізацію бокової 
ерозії, оскільки місцеве нагромадження мас порід біля підніжжя “активного” 
схилу призводить до зміщення водотоку у протилежний бік та до локаль-
ного підмивання (підрізання) цього схилу. Наслідком такого підмивання є 
активізація гравітаційних процесів уже на “підрізаному” схилі. Отже, обидва 
процеси, ерозія глибинна і бокова та гравітаційні процеси в такій ситуації 
тісно взаємопов’язані й активізують один одного. 

Розвитку ерозійних процесів на зазначених ділянках долин сприяє 
літологічний склад неогенових і палеогенових порід, що залягають нижче 
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від верстви стійких щодо розмиву миколаївських пісковиків неогену: 
розріз неогенових відкладів репрезентований тут, головно, пісками – 
породами, які легко піддаються розмиванню; глинисті породи палеогену 
зумовлюють інтенсивний розвиток парагенетично пов’язаних з лінійною 
ерозією зсувних процесів. 

Виразні сліди свіжого розмивання виявлені також на відтинках окремих 
яркоподібних долин, що розташовані вище від перепадів. Переважає тут 
не глибинний розмив, а бокова ерозія. Засвідчують це незакріплені й 
слабо закріплені рослинним покривом схили підмиву, характерні для цих 
долин. Сліди врізання, простежені у днищах окремих долин, зокрема, на 
ділянці № 4, свідчать про низькі темпи розвитку глибинної, у тім числі 
регресивної ерозії. 

Порівняно незначна висота схилів долин та особливості їхньої гео-
логічної будови (долинні врізи закладені, здебільшого, у корінних породах, 
репрезентованих багрянковими вапняками) не сприяють розвитку зсувних 
процесів. Інтенсивність розвитку ерозійних процесів у долинах цього типу 
найвища на ділянках № 4, 10 і 11. 

Інша форма прояву сучасних ерозійних процесів пов’язана із 
зародженням розвитком ерозійних врізів, приурочених до оборонних 
валів, що розміщені на схилах; виникненню і розвитку таких форм сприяє 
концентрація водного потоку. На досліджуваній території виявлено чотири 
активні форми даного типу – одну 
вимоїну і три короткі яри. Усі врізи 
розташовані на продовженні ровів, 
які супроводжують вали городища. 
Зовнішній вигляд цих форм і різний 
ступінь закріплення рослинністю 
їхніх схилів свідчать про те, що 
вони перебувають на різних стадіях 
розвитку і характеризуються різною 
активністю. Активні форми розта-
шовані у верхів’ї Химиної долини 
(ділянки № 8 і 9). Особливо активно 
розвивається врізання (яр на стадії 
зародження) на ділянці № 9. Тут 
оборонний рів розташований під 
кутом до падіння схилу, тому пере-
хоплює й концентрує поверхневий 
стік з порівняно великої його площі. 

Зсувні процеси. Сучасні 
зсувні процеси, загрозливі для 
історико-археологічних об’єктів горо-
дища, проявлені в існуванні актив- 

 

Зміщення ґрунту оборонного валу 
у верхів’ї неглибокої яркоподібної 

долини (фото Є. Іванова) 
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Нижня частина давнього яру на 
правобережному схилі Химиної Долини 

(фото Є. Іванова) 

Наслідки активного розвитку яркової ерозії 
та опливних процесів у верхів’ї Химиної 

Долини (фото П. Волошина) 
 
них циркоподібних зсувів та інших, дрібніших зсувних форм, які називають 
опливинами та осовами. 

Циркоподібні зсуви приурочені до глинистих відкладів палеогену, які 
виконують роль водотриву. Вони трапляються там, де палеогенові глини 
розчленовані яркоподібними врізами. Часто зсуви розташовуються попарно, 
один навпроти іншого, по різних боках цих долин, зрідка їх можна бачити 
у верхів’ях долин. 

Стабілізовані (давні) зсувні форми мають закріплені рослинним 
покривом, у тім числі деревною рослинністю, стінку відриву. Для них 
характерна вирівняна плоска поверхня тіла зсуву, більшою чи меншою 
мірою заболочена. Про давність зсувної форми свідчать болотні відклади 
(торфи), нагромаджені на дні зсувного цирку. 

Активні зсуви характеризуються наявністю незакріплених або 
слабозакріплених рослинністю стінок відриву; поверхня зсувного тіла 
розбита тріщинами на окремі блоки й є, зазвичай, виразно нерівною, 
східчастою чи горбистою. Проведені дослідження засвідчили, що більша 
частина обстежених зсувів показує ознаки сучасної активності. Най-
частіше активним є не увесь зсув, а певна його ділянка, яку можна 
розглядати як окрему зсувну форму. 

Активні зсуви руйнують об’єкти історичного середовища, а в багатьох 
місцях створюють потенційну загрозу руйнування як історичної, так й 
природної спадщини. Частина зсувів, розташованих на значній відстані 
від оборонних споруд городища, поки що не загрожує цим об’єктам. 
Особливу небезпеку становлять два “парні” зсуви, розміщені у верхів’ї 
Химиної Долини (ділянка № 11). 

Опливини, виявлені на дослідженій території, являють собою дрібні 
зсуви – спливи, приурочені здебільшого до схилів глибоких яркоподібних 
долин. Утворились вони внаслідок насичення водою приповерхневих 
пухких відкладів схилів, часто підмитих в основі водотоком. Зазначена 
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особливість формування опливин зумовлює їхній зв’язок з ділянками 
активізації руслових процесів (бокова ерозія) і яркової ерозії. 

Осови, на відміну від опливин, захоплюють корінні породи й тому, 
зазвичай, містять брили скельних порід. 

Усі зафіксовані на карті опливини та осови є порівняно недавно 
утвореними, свіжими формами. Кількість таких утворень є значною.       
На карті ж зображені лише окремі, вибрані форми (див. вкладки XVI, XVII), 
зазвичай, найбільші за розмірами. Формування опливин та осовів супро-
воджує не лише ерозійні, а й зсувні та опливні процеси (опливання як процес 
розглянемо пізніше), якщо вони призводять до формування достатньо стрім-
кого с хилу. У верхніх частинах даних зсувних форм, на їхніх оголених 
стінках відриву, проходять обвальні та осипні процеси. За сприятливих 
умов (під час концентрації води в струмини) незакріплені рослинністю 
схили опливин та осовів можуть виступати місцями зародження нових 
яркових форм, як це спостерігаємо, наприклад, на ділянці № 9. 

Варто виокремити схиловий процес, який можна назвати опливанням. 
Опливання – порівняно повільний процес, спричинений надмірним зволо-
женням верхнього шару пухких відкладів. 

На території городища геологічні ознаки цього процесу добре 
виражені (стрімкі, місцями з виходами корінних порід, стінки відриву та 
розташовані нижче від них заболочені сходинки). Вони поширені у місцях 
роззосереджених виходів підземних вод неогенового водоносного гори-
зонту. Переміщення приповерхневих порід відбувається тут по поверхні 
водотривких палеогенових відкладів. Попри те, що опливанням захоплена 
товща порід, які складають напливну сходину, з часом над нею внаслідок 
“підкопування” вищележачого схилу формується крутий уступ, що нагадує 
стінку відриву циркоподібних зсувів. Свідченням сучасної активності цього 
процесу виступають незакріплені та слабозакріплені рослинним покривом 
схили,  що розташовані вище напливних сходин.  Опливання  за  сучасних 

 

 
Стінки відриву зсувної форми 

у бортовій частині яру 
(фото Є. Іванова) 

 
Зсувне зміщення оборонного валу 

у верхів’ї Химиної Долини 
(фото Р. Гнатюка) 
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умов розвитку рельєфу не створює реальної загрози існуванню історико-
археологічних об’єктів, але є потенційно небезпечним у західній частині 
південного схилу долини струмка Затінок. 

Обвально-осипні процеси. Вони тісно парагенетично пов’язані з 
ярковою ерозією і є невід’ємною складовою активного розвитку ярів. 
Поширені ці процеси здебільшого на схилах ярів та приурочені до ділянок 
активного розвитку донної і бічної ерозії. Підмивання схилів і бортів ярів 
та поглиблення їхнього дна призводять до втрати стійкості порід у 
відкосах та їхнього руйнування. Важливу роль при цьому відіграє 
специфічна тріщинуватість масивів порід, які прилягають до ярів. Наяв-
ність тріщин розвантаження, що простягаються вздовж брівок, сприяє 
обвалюванню відділених ними блоків порід. Значний вплив на активізацію 
цього процесу має також механічна суфозія, розвиток якої значно знижує 
стійкість масиву порід у відкосі. 

Уламковий матеріал, утворений унаслідок обвалювання відкосів, 
нагромаджується на дні ярів й часто утворює загати, які сприяють 
активізації донної ерозії (у разі прориву загати). 

Розвиток обвально-осипних процесів, який простежується в активних 
яркових формах, зумовлює значне за масштабами руйнування оборонних 
споруд городища і потребує вживання заходів щодо його стабілізації. 

Карстово-суфозійні процеси. Сучасні карстові та суфозійні процеси 
на території городища тісно пов’язані між собою. З огляду на це є сенс 
розрізняти суфозійно-карстові і власне суфозійні процеси. 

Суфозійно-карстові процеси розвиваються у товщі багрянкових 
вапняків, широко розповсюджених на ділянці дослідження. Особливості 
поширення поверхневих карстових форм (приуроченість карстових лійок 
до периферійних частин й відносно понижених, сідловинних ділянок 
вершинних поверхонь платоподібних піднять та розташування їхнього 
уздовж певних відносно прямих ліній) свідчать про те, що головними 

чинниками інтенсивного розвитку 
суфозійно-карстового процесу у при-
родних умовах виступали: 1) наяв-
ність і потужність глинистих відкла-
дів косівської світи, що залягає на 
закарстованих породах: глини, бу-
дучи водотривкими породами, 
захищають вапняки від впливу 
поверхневих вод. У зв’язку з цим 
форми поверхневого карсту – 
геоморфологічна ознака інтенсив-
ного розвитку карстового процесу – 
поширені там, де потужність ізолю-
ючої глинистої  “покрівлі”  не пере- 

 

Нижня частина стабілізованого структурного 
зсуву (південно-східна окраїна с. Стільсько) 

(фото Є. Іванова) 
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вищує 5–6 м; 2) тріщинуватість 
багрянкових вапняків і залягаючих 
нижче від них піщаних відкладів. 

Вивчення тріщинуватості 
вапняків, які зрідка відслонюються 
у днищах поверхневих карстових 
форм, та значно краще відсло-
неного нижчележачого горизонту 
грубоверствуватих пісковиків засвід-
чило існування відкритих і запов-
нених вертикальних тріщин різної, 
іноді значної (до 20–30 і більше 
см) ширини. Широкі вертикальні 
тріщини, зазвичай, пронизують усю 
товщу грубоверствуватих пісковиків, розбиваючи її на окремі блоки. 
Напрямки простягання тріщин, виявлених у товщі вапняків і пісковиків 
неогену, різні. Найчастіше у відслоненнях траплялись тріщини субширот-
ного й субмеридіального простягання. 

Головна роль тріщин у розвитку карстового процесу наочно прояв-
лена в наявності глибоких канавоподібних заглибин (карстових щілин), 
виявлених на ділянках неглибокого залягання вапняків. 

Відкриті та частково заповнені тріщини разом з аналогічними 
пустотами карстового походження (вертикальними і горизонтальними 
карстовими каналами) є головними шляхами порівняно швидкого пере-
міщення підземних вод і забезпечують інтенсивний розвиток підземної 
ерозії (суфозії). Про сучасну активність цього процесу свідчать суфозійні 
канали, виявлені у піщаних відкладах миколаївських верств і при-
поверхневих лесоподібних породах, а також щілини, приурочені до тріщин 
відзначеного вище від горизонту грубоверствуватих пісковиків. Його 
активність засвідчують також й сліди вмивання прогумусованого мате-
ріалу – “гумусові затьоки”, зафіксовані у тріщинах, що розбивають горизонт 
грубоверствуватих пісковиків, відслонених у верхніх частинах схилів 
яркоподібних долин. Вмитий прогумусований матеріал і суфозійні канали 
у тріщинах, виповнених піщано-глинистими відкладами, можна бачити у 
прямовисній стінці правобережного схилу південного відгалуження долини 
струмка Затінок навпроти другого від ззовні валу (ділянка № 3). З 
урахуванням місцевих умов розвитку суфозійного процесу можна перед-
бачати, що суфозією охоплені не лише піщані породи миколаївських верств, 
а й розміщена вище товща закарстованих багрянкових вапняків − підземна 
ерозія проходить тут уздовж тріщин і карстових каналів, заповнених 
дрібноуламковим матеріалом. 

Яскравим геоморфологічним проявом сучасної активності суфозійно-
карстового  процесу  на  території  колишнього  городища  та його околиць 

 

Руйнування оборонного валу поверхневими 
проявами карстово-суфозійних процесів  

(фото Р. Гнатюка) 
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виступають передусім морфологічно 
молоді карстові лійки – стрімкосхилові 
заглибини лійко- і чашеподібні форми 
(див. вкладки XVI, XVII). У днищах таких 
форм часто можна бачити отвір водо-
відвідного каналу (понору). 

Морфологічно молоді карстові 
лійки іноді розташовані всередині давніх 
карстових заглибин, які на карті сучас-
них процесів відзначені як оновлені 
лійки. З-поміж молодих карстових форм 
можна вирізнити невеликі заглибини – 
провали, утворені, за свідченням архео-
лога О. Корчинського, впродовж двох-
трьох останніх десятиліть. Такі форми 
відомі, зокрема, у південній частині 
“перешийку”, який з’єднує Стільське 
платоподібне підняття з головним плато-
подібним масивом (ділянки №№ 5–7). 
Дані новоутворені форми можна назвати 
свіжими карстовими лійками. 

Молоді й оновлені карстові лійки зачислюють до категорії активних 
карстових форм. Таких форм порівняно багато. Серед майже ста лійок, 
виявлених у районі городища, до активних належать 44 форми. З 
урахуванням значної частки активних карстових лійок і високих темпів 
виникнення свіжих карстових форм можна передбачати, що активний 
розвиток сучасного карстового рельєфу є наслідком активізації суфозій-
ного процесу – інтенсивного “промивання” частково та повністю запов-
нених карстових пустот, утворених раніше впродовж тривалого 
проміжку часу. 

Поширення активних карстових форм свідчать про їхній просторово-
генетичний зв’язок з активними ерозійними формами. Зокрема, частка 
молодих та оновлених лійок є більшою на ділянках, прилеглих до 
яркоподібних долин зі слідами свіжого розмивання. Ще помітнішим є 
зв’язок активних карстових форм з оборонними спорудами городища. 
Варто зазначити, що ці форми розташовуються, зазвичай, з внутрішнього 
боку валів, насипаних уздовж простягання схилу (ділянка № 1), або ж 
супроводжують побудовані за падінням схилу вали з внутрішнього і 
зовнішнього боку. 

Приуроченість активних карстових форм до оборонних валів городи-
ща підвищує ступінь загрозливості сучасних суфозійно-карстових процесів. 

Ділянки розвитку цього небезпечного процесу займають значні за 
площею території. Його поширення зумовлене наявністю у геологічному 

 

Активний понор у карстовій лійці, 
розташованій між першою і другою 
лініями оборонних валів городища 

(фото П. Волошина) 
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розрізі водорозчинних порід (літотамнієвих вапняків) та карбонатних 
пісковиків миколаївського горизонту. Вапняки поширені на усій досліджу-
ваній території та залягають у верхній частині породного масиву. На 
вододілі вони перекриваються малопотужною (1–6 м) товщею неогенових 
глин, на привододільних схилах виходять безпосередньо на поверхню 
або розміщені під ґрунтово-рослинним покривом. 

Поблизу ярів товща вапняків і пісковиків розбита густою мережею 
субпаралельних тріщин розвантаження, які розділяють її на окремі блоки. 
Ширина тріщин коливається у досить широких межах і визначається 
віддалю від бортової частини яру. Безпосередньо біля брівки вона іноді 
сягає 30–40 см. В міру віддалення від неї зменшується до 10–5 см. 

Відкриті тріщини такого типу являють собою своєрідні дрени, які за 
умови відсутності фільтраційного екрану забезпечують швидке пере-
ведення поверхневого стоку у підземний і створюють передумови для 
високих темпів водообміну та розвитку суфозійно-карстового процесу. 
Його свідченням протікання є наповнені дрібноземом тріщини розванта-
ження, відкриті ярковою ерозією. Це також показує на велику роль у 
карстово-суфозійному процесі механічної суфозії. 

Активний розвиток процесу супроводжується утворенням численних 
поверхневих форм карсту. Здебільшого вони репрезентовані карстовими 
лійками діаметром від 1–5 до 10 м, зрідка більше і глибиною від 1–3 до  
4–5 м. Лійки, зазвичай, мають ізометричну, зрідка витягнуту форму та стрімкі, 
часто незадерновані, схили. У багатьох з них на дні виявлено активні 
понори різної форми й розмірів. У місцях, де вапняки залягають без-
посередньо біля поверхні, трапляються 
відкриті карстові тріщини. 

Поверхневі форми карсту мають 
чітко виражене просторове розташу-
вання. Вони простежуються у вигляді 
своєрідних ланцюжків, утворюючи значні 
за площею карстові поля. Найбільше 
карстових лійок виявлено у місцях 
зміни морфології рельєфу, які фіксу-
ють ділянки близького від поверхні 
залягання вапняків (див. вкладки XVI, 
XVII). У міру наближення до вододілів, 
де вони перекриті косівськими глинами, 
їхня кількість різко зменшується. 

Активний розвиток карстово-суфо-
зійних процесів негативно впливає на 
ступінь збереженості історичного сере-
довища. У багатьох місцях відбува-
ється руйнування оборонних валів. 

 

Свіжа карстова щілина, утворена 
вздовж тріщини (фото Р. Гнатюка) 
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Ступінь їхнього небезпечного впливу, на нашу думку, буде постійно 
зростати. 

Аналіз отриманих даних свідчить про те, що головними чинниками 
активного розвитку карстово-суфозійних процесів є природні – геолого-
геоморфологічна будова, висхідні сучасні рухи земної кори та сприятливі 
кліматичні умови. 
 

6.3.  Активність та інтенсивність процесів та            
їхні причини 

6.3.1. Чинники інтенсивного розвитку морфодинамічних процесів. 
Форми рельєфу, створені екзогенними процесами, поділяються на активні 
(діючі) та пасивні (стабілізовані, неактивні). До активних належать ті з них, 
на поверхні яких немає рослинного покриву або він порушений екзо-
генними процесами чи пригнічений їхнім впливом. До пасивних належать 
форми, які не змінюють своєї морфології і розмірів, закріплені рослинним 
покривом, не створюють загрози сусіднім формам рельєфу, господарсь-
ким чи історико-культурним об’єктам. 

Активність процесів оцінюють за різними показниками: 1) кількістю 
новоутворених за певний період часу форм рельєфу на одиниці площі 
(найчастіше 1 км2 або 1 га); 2) відсотком кількості активізованих форм 
рельєфу на одиниці площі досліджуваної території або річкового басейну; 
3) збільшенням частки площ досліджуваної ділянки, для яких ступінь 
загрози руйнування небезпечних процесів зріс; 4) іншими критеріями. 

В геоморфологічних дослідженнях використано майже усі охарактери-
зовані вище показники. 

Інтенсивністю екзогенних процесів називають темп їхнього розвитку 
впродовж певного відтинку часу (найчастіше сезону або року). 

Інтенсивність процесів найчастіше визначають такими способами: 
1) порівнянням одномасштабних топографічних карт, аерофотознімків і 
космознімків, які відображають географічне розташування, розміри та 
морфологію досліджуваних форм рельєфу, а через ці показники і темп 
розвитку екзогенних процесів, відповідальних за зміни морфології й 
розмірів тих чи інших форм рельєфу; 2) закладанням відповідних реперів 
на активних формах рельєфу та періодичним вимірюванням їхньої висоти 
чи відстані від брівок тих форм, які активно змінюють свої розміри – 
глибину, ширину, об’єм, площу; 3) повторним фотографуванням активних 
форм з одного базису знімання та порівнюванням різночасових фото-
графій; 4) стаціонарними і напівстаціонарними методами та методами 
польового картографування; 5) методами математичного моделювання і 
прогнозування. 

У дослідженнях екзогенних процесів на території комплексної 
пам’ятки природи “Стільська” використано перший, третій і п’ятий методи. 
Короткий   термін   дії   проекту   не   дав   змогу   використати   інші   методи 
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досліджень. У найближчому майбут-
ньому необхідно буде закласти 
мережу реперів та здійснювати 
моніторинг інтенсивності роз-
витку найбільш активних геоморфо-
логічних процесів. 

Виконане дослідження стану 
рельєфу, аналіз поширення актив-
них його форм, отримані оцінки 
інтенсивності розвитку морфодина-
мічних процесів дають підстави 
констатувати, що головними при-
чинами високої активності яркових, 
зсувних та карстових форм рельєфу 
та інтенсивного розвитку ерозійно-
акумулятивних, карстово-суфозійних і зсувних процесів виступають такі 
передумови: 

1) сприятлива для їхнього розвитку геологічна будова (літологічний 
склад порід та властивості, характер залягання), гідрогеологічні умови 
(перешарування добре фільтрувальних порід і водотривів, особливості 
інфільтрації вод, градієнти напору тощо), кліматичні чинники (значна 
кількість опадів, їхній нерівномірний розподіл за сезонами року, сприятли-
вий для розвитку карсту температурний режим тощо); 

2) висхідний характер та значна швидкість сучасних тектонічних рухів; 
3) високий ерозійний потенціал рельєфу. Зокрема, глибина вертикаль-

ного розчленування коливається в межах від 5–15 м / 0,04 км2 до 62–76 м / 
0,04 км2, тобто є дуже великою (див. вкладку ХІХ). Густота горизонталь-
ного розчленування також є здебільшого високою (24 % території мають 
густоту ярів, балок і річок понад 0,4 км / 0,04 км2, тобто помітно більшу за 
щільність горизонтального розчленування гірських територій (див. вклад-
ку ХVIII). Крутизна схилів теж є доволі високою (див. вкладку VIII): пере-
важають схили крутизною 0–5о, 12–25о та 5–12о; 

4) давнє, різнопрофільне, тривале й доволі інтенсивне використання 
земельних угідь, лісових та водних ресурсів. Рівень сільськогосподарської 
освоєності Бібрсько-Стільського горбогір’я перевищує 52 %. 

Певний інтерес становлять результати історичних досліджень земле-
користування. Вони свідчать, що в кінці ХVIII ст. розораність території 
Бібрсько-Перемишлянського району коливалася в межах 30–55 %, а 
лісистість – 23–50 %. У другій половині ХІХ ст. у Бібрському уїзді орні землі 
займали 49,7 %, луки, городи і пасовища – 22,1 %, а ліси – 28,2 % [39]. У 
другій половині ХХ ст. сільськогосподарські угіддя у Перемишлянському 
та Миколаївському районах становили, відповідно, 59,6 і 53,7 %, а рілля – 
43,5 і 30,3 %, сіножаті, пасовища і сади, відповідно 16,1 та 23,4 %, а ліси – 
30,0 і 27,9 % [39]. На території землекористування Стільської сільської 

 

Нижня частина активного яру на 
лівобережному схилі потоку Затінок 

(фото Є. Іванова) 
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ради ситуація подібна, бо лісові масиви розташовані здебільшого на 
лівобережжі р. Колодниця та належать до ДП “Стрийський лісгосп”. 
Лісистість у межах пам’ятки природи становить 95 %, а стан лісів у різних 
її частинах суттєво відрізняється: ліси надміру розріджені, недостатньо 
доглянуті, місцями пошкоджені вітровалами, зсувними та ерозійними 
процесами (схили струмків Химина Долина та Затінок). Їхня детальна харак-
теристика подана у спеціальному розділі. 

Водні ресурси цього реґіону репрезентовані підземними водами 
четвертинного, неогенового та верхньокрейдового горизонтів, з яких перші 
два є достатньо здренованими (через глибоке вертикальне розчлену-
вання рельєфу), а поверхневі води інтегровані у річкову систему Колод-
ниці. Екологічний стан поверхневих вод напружений, оскільки річки зазнали 
негативного впливу господарської діяльності – скидання побутових, сільсько-
господарських, зливових стоків, сміття тощо. 

Не менш важливою причиною є поселенський вплив на компоненти 
природного довкілля. Його ступінь і наслідки різнобічні й включають, по-
перше, вирубування лісів та використання деревини для житлового 
будівництва, опалювання осель. Цей процес триває безперервно, почи-
наючи з часу виникнення тут перших поселень та будівництва городища; 
по-друге – це викорчовування чагарників, вирубування лісів та створення 
на їхньому місці сільськогосподарських угідь, оборонних споруд, жител, 
доріг, інших господарських об’єктів. 

Ще однією причиною є белігеративний вплив. Він полягав у будівництві 
оборонних споруд, криївок, інших видах військової діяльності, які суттєво 
активізували природні процеси. 

 
6.3.2. Поширення руйнівних процесів. До категорії найбільш не-

безпечних процесів, які створюють значну загрозу природно-історичному 
середовищу пам’ятки природи “Стільська” й городищу, розташованому в 
її межах, належить лінійна (яркова) ерозія, карстово-суфозійні, зсувні та 

обвально-осипні процеси. 
Яркова ерозія – один з 

найпоширеніших і найнебезпечні-
ших процесів на досліджуваній 
території, який руйнує ґрунтовний 
покрив, деформує земну повер-
хню, створює нові форми рельєфу 
та є найбільшою загрозою для 
історико-археологічного об’єкта. 

Яри – від’ємні лінійні форми 
рельєфу, які утворилися на малих 
водозборах з порушенням природ-
них комплексів під впливом антропо-
генних і природних чинників. Цьому 

 

Давня карстова лійка діаметром понад 5 м і 
глибиною до 2–2,5 м (фото Р. Гнатюка) 
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сприяло посилення руйнівної і транспортної здатності тимчасових 
поверхневих водотоків або послаблення захисного впливу рослинного 
покриву [75]. Яри врізаються у відклади, виробляють відмінний від 
профілю схилу поздовжній профіль, мають круті оголені схили і добре 
виражені брівки. 

Яри приурочені до стрімких (крутизна до 40º) берегів (схилів)  
довжиною від 300 до 800 м древніх форм лінійної ерозії або річок. 
Глибина ярів коливається від 2 до 15 м і більше, а ширина від 2 до 20–30 м. 
Вони характеризуються порівняно невеликою водозбірною площею 
(0,011–0,113 км2). Такі яри І. Ковальчук класифікує як берегові [48]. 

Яркові форми як результат взаємодії багатьох природних та антропо-
генних чинників є дуже динамічними. Вони характеризуються порівняно 
короткою тривалістю стадії активного розвитку, великою морфологічною 
різноманітністю, інтенсивним ростом у довжину й глибину на початкових 
стадіях існування та сповільненим на фінальних. Обов’язковим елементом 
ярів, які ростуть вершинами, є вершинні перепади. Для другої стадії 
розвитку ярів характерні переважання процесів глибинної ерозії, розвиток 
обвальних та осипних процесів, симетричні оголені схили, чітко виражена 
брівка, іноді простежуються висячі гирла, їхні водозбори виражені у 
рельєфі. Побудовані поздовжні і поперечні профілі ярів свідчать, що дані 
ерозійні форми перебувають на стадії врізання висячого яру вершиною і 
стадії вироблення профілю рівноваги. Це друга і третя стадії розвитку 
ярів за С. Соболевим (1948). 

Компоненти й чинники ландшафту – клімат, рельєф, геологічна 
будова, гідрографія, ґрунтовий та рослинний покрив є чинниками розвитку 
ерозійних процесів, а для кожного типу ландшафту взаємодія між цими 
компонентами визначає певний темп розвитку ерозії та форми її прояву. 
Як вважає С. Соболев (1948), рельєф керує долею ерозійних процесів. 
Завдяки перепаду висот атмосферні опади, які випадають на земну 
поверхню, отримують потенційну енергію, яка перетворюється у розми-
вальну силу водних потоків. Такі 
потоки відривають і транспорту-
ють дрібні частинки породи, ви-
робляють русла, трансформують 
рельєф. Тому рельєф земної по-
верхні є одним з головних чинників 
процесу ерозії ґрунтів. Він впливає 
на об’єм й швидкість схилового 
стоку, вологість й водопроникність 
ґрунтів, тепловий баланс поверхні, 
що визначає енергію та ерозійну 
здатність потоків [27]. 

Ерозійна енергія рельєфу 
водозбору залежить від його площі 

 

Знеліснена площа закинутого кар’єру   
будівельної сировини (фото Є. Іванова) 
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і глибини базису ерозії. Глибина місцевого базису ерозії на досліджу-
ваному об’єкті змінюється від 67 до 100 м. Можна стверджувати, що зі 
збільшенням глибини базису ерозії роль водозбірної площі у розвитку 
ерозійних процесів значно посилюється. 

Більшість вчених (Б. Ф. Косов, Б. П. Любимов, М. Н. Заславський, 
А. Г. Рожков, М. Д. Волощук, А. Микалаускас) вважають, що найбільший 
вплив на формування поверхневого стоку мають довжина, стрімкість та 
експозиція схилів. Вони разом з показниками місцевих базисів ерозії 
комплексно впливають на прояв лінійної ерозії ґрунтів. 

На нашу думку, на інтенсивність розвитку ерозійних процесів значно 
впливає форма схилу. На досліджуваній території переважають схили з 
випуклим профілем, які характеризуються наростанням стрімкості до 
підніжжя: в привододільних ділянках вона мінімальна, а в нижній частині 
схилу – значна (див. рис. 6.1–6.9). Змив і лінійний розмив на цих схилах 
посилюється у напрямку до підніжжя. 

Крім того, під час аналізу небезпеки розвитку лінійної ерозії варто 
враховувати експозицію схилів. Сніговий покрив значно швидше руйну-
ється на схилах південної експозиції. На пологих схилах cнігу нагро-
маджується більше, ніж на крутих. Стрімкі схили промерзають на більшу 
глибину й весною не здатні вбирати талі води, тому часто на них можна 
спостерігати активний розмив верхнього шару ґрунту. Стік талих вод 
залежить від запасів води у сніговому покриві, інтенсивності сніготанення 
і різниці у промерзанні ґрунту на схилах північної та південної експозицій. 
Експозиція схилу суттєво змінює попадання сонячної радіації і тепла на 
поверхню ґрунту. Південні і північні схили відносно дії сонячної радіації 
відрізняються на 25–30 %, тому інтенсивніший стік простежується на 
схилах південної експозиції [94]. 

На досліджуваній території яри розвиваються, головно, на схилах 
південної, південно-східної та західної експозиції. Їхня довжина зміню-
ється від 0,07 до 0,32 км, а довжина ярів, які розміщені на схилах північної 
експозиції, коливається від 0,03 до 0,2 км. 

Безпосереднім кліматичним чинником ерозії є опади, загальна 
кількість яких коливається від 450 до 778 мм за рік. Протягом кожного 
десятиріччя простежуються три-чотири максимуми і три-чотири мінімуми 
у режимі опадів. Найбільша кількість опадів припадає на травень-липень. 
Головна кількість опадів випадає у вигляді дощу і злив у теплий період 
року. Стаціонарні і напівстаціонарні спостереження показали, що шар 
опадів більше ніж 5 мм при слабкій захищеності схилу рослинністю 
формує поверхневий стік, а майже кожен дощ шаром 10 мм і більше 
викликає змив ґрунту. У 1980 р. опади шаром 5 мм і більше на 
досліджуваній території випадали більше 100 разів на рік, у 1990 р. – 
55 разів. У районі досліджень протягом року в середньому випадає від 
один-два дощі з шаром 30 мм опадів. Під час зливових дощів вода не 
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встигає просочитися, значна її частина 
збігає по поверхні схилу, змиваючи і 
розмиваючи ґрунт. Надмірні опади, 
особливо катастрофічні зливи (1955, 
1957, 1997, 2001), під час яких за одну 
зливу зареєстровано понад 50 мм, у 
разі випадання на незахищену рослин-
ністю поверхню можуть за кілька хвилин 
змити зі схилів такий об’єм ґрунту, 
який під час сніготанення зноситься за 
кілька років, або призвести до ліній-
ного росту ярів на кілька метрів. 

Інтенсивність злив, потужність 
снігового покриву і глибина промер-
зання ґрунту зумовлюють сезонність 
руйнування ґрунтів. Можна виділити 
два періоди з переважаючим розвитком 
ерозійних процесів: 1) період танення 
снігу (березень-квітень); 2) період ви-
падання зливових опадів (травень-
липень). 

Ерозійна стійкість ґрунтів і геологічних порід значною мірою зале-
жить від їхніх властивостей, зокрема, гранулометричного складу і 
структури. Оскільки гранулометричний склад ґрунту визначається наяв-
ністю частинок різної величини, то чим дрібніші частинки, тим інтен-
сивніше і при невеликих швидкостях поверхневого стоку відбувається 
розмив. Тому суглинисті і глинисті ґрунти, які погано пропускають воду, 
сприяють активному стіканню дощових вод та розмиванню ними ґрунтів 
та ґрунтоутворювальних відкладів [96]. 

Зазначимо, що задернований ґрунт просочується на 60 % опадів 
більше, ніж у ґрунти розорані. У разі руйнування природного покриву 
починається розмив та утворення ерозійних борозен. Польові напів-
стаціонарні спостереження свідчать, що в період зародження початкових 
форм лінійної ерозії їхній розвиток відбувається повільно, бо поверхневий 
шар ґрунту закріплений корінням рослин. Під час досягнення борозною 
глибини більше 0,5 м ріст її помітно прискорюється, і ця форма пере-
творюється в яр. 

Господарська діяльність людини є одним із важливих чинників, що 
визначає розвиток яркової ерозії в околицях села Стільсько. Серед 
головних видів господарської діяльності переважають добування корисних 
копалин, будівництво житлових і господарських об’єктів, прокладання 
ЛЕП, шосейних і ґрунтових доріг тощо. Поблизу населених пунктів 
ландшафти отримують додаткове антропогенне навантаження. Дерновий 

 

Ерозійне руйнування оборонного 
валу Стільського городища  

(фото Р. Гнатюка) 
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покрив пошкоджується машинами, тракторами чи іншою сільськогоспо-
дарською технікою. Концентрований поверхневий стік, потрапляючи на 
такі ділянки, легко їх розмиває, утворюючи вимоїни та ерозійні борозни, 
які з часом переростають у яри. 

Для сучасних ерозійних форм характерний свіжий розмив днища і 
схилів, що свідчить про їхній швидкий розвиток, зокрема, ріст у довжину, 
ширину і глибину, а це значно впливає на збереження історико-архітек-
турного об’єкта. Тому здійснено розрахунок потенціалу лінійного росту ярів, 
які безпосередньо можуть впливати на Стільське городище (див. вкладку ХХ). 

Прогноз максимально можливої довжини ярів, тобто розрахований 
математичним способом потенціал, дає відхилення від реальної ситуації 
ураження ярами схилів долинно-балкової мережі. Це пов’язано з тим, що 
на рівні конкретного дослідження доводиться абстрагуватися від цілої 
низки умов, які визначають більшою чи меншою мірою можливості. Тому 
навіть у таких випадках, коли природні умови забезпечують можливість, 
до моменту реалізації вона залишається тільки можливістю, бо існують 
чинники, які можуть не дати їй повністю реалізуватися [31]. 

На потенціал лінійного росту ярів впливають такі параметри: 
1) глибина базису ерозії, довжина і крутизна схилу, площа водозбору; 
2) протиерозійна стійкість відкладів, яку оцінюють швидкістю поверхне-

вого стоку, за якої починається розмивання; 
3) опади, інтенсивність їхнього випадання, витрата стоку і швидкість 

схилових потоків. 
Розрахунок потенціалу росту ярів у межах пам’ятки природи ”Стіль-

ська” ураження території ярами виконувався на підставі аналізу топо-
графічних карт масштабу 1 : 10 000 (див. вкладку ХХІ). 

Як об’єкт прогнозування виступали яри довжиною більше 25 м, які 
виникли й розвиваються в межах виражених водозборів. Потенціал 
лінійного росту розраховано на прикладі восьми ярів і двох яркових 

систем, де кожен відросток можна 
вважати окремим самостійним яром. 
Тому потенціал лінійного росту 
розраховано для 17 ерозійних 
форм, які значною мірою впли-
вають на сучасний стан схилів та 
об’єкти історичного середовища 
Стільського городища. Залежно 
від глибини вертикального роз-
членування, довжини і крутизни 
схилів, типу пухких відкладів, 
характеру рослинного покриву, виду 
природокористування, типу ярів і 
стадії їхнього розвитку, потенціал 

 

Пластичний зсув з напівзадернованою стінкою 
відриву – типова форма зсувного рельєфу на 

території городища (фото Р. Гнатюка) 
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лінійного росту ерозійних форм змінюються від 152 до 300 м. Аналіз 
морфології схилів і ярів, розрахованого потенціалу їхнього лінійного росту 
дає підстави стверджувати: всі досліджувані лінійні ерозійні форми 
перебувають на різній часовій віддалі від стадії вироблення профілю 
рівноваги. Яри довжиною 80–260 м на довгих (330–600 м і більше) схилах, 
де потенціал лінійного росту значно перевищує 150 м, а середні показники 
становлять 235 м, дуже насторожують. Такі яри можуть мати велику 
активність лінійного росту і в разі сприятливого поєднання природних та 
антропогенних чинників створюють небезпеку для руйнування історико-
археологічних об’єктів. 

Найбільший потенціал лінійного росту ярів (300 м) отриманий для 
яру № 3, який розміщений на схилі південної експозиції на віддалі 
близько 200 м на схід від Стільська. Потенціал лінійного росту яру № 13, 
розміщеного у верхів’ї струмка Затінок, становить лише 198 м, але в 
майбутньому ця ерозійна форма може прорізати вододіл. Така ж ситуація 
простежується на ярах № 11, 12 і 16. 

Польові дослідження підтвердили, що форми лінійної ерозії продов-
жують як лінійний ріст, так і зміну повздовжніх і поперечних профілів. 
Найчастіше яри, які ростуть, приурочені до околиць населених пунктів, 
кар’єрів, польових доріг і ділянок, де відбувається вирубування і трелю-
вання лісу. 

Крім безпосереднього впливу на городище ІX–XI ст., унаслідок 
розвитку процесів лінійної ерозії та збільшення довжини і площі ярів, 
відбувається виведення з активного використання значних площ земель-
них угідь, що прилягають до яружно-балкових систем. Зокрема, через 
надмірне дренування та розвиток площинної та яркової ерозії погіршується 
якість земель; частину земель відводять під прияружні ґрунтозахисні 
лісові та трав’янисті смуги; зростають матеріальні затрати на ведення 
лісового господарства на прияружних землях. 

 
6.3.3. Тенденції, масштаби та інтенсивність змін структури 

ярково-долинних систем. У структурі річкової системи Колодниці є значна 
кількість складних ярково-долинних систем. Серед ярково-долинних 
систем верхньої частини басейну Колодниці безпосередню загрозу для 
збереження цінних історичних об’єктів природної пам’ятки “Стільська” 
мають системи струмків Затінок і Химина Долина. 

Днища цих струмків складені сірими піскуватими мергелями луквин-
ської світи. Значна частина схилів й середні частини ярів у водозборах 
струмків складаються з щільних пісковиків, а також вапняків, які загальмо-
вують розвиток ярів у ширину, запобігають виположенню схилів і 
сприяють, водночас, їхньому інтенсивному ростові в довжину. 

Про можливу реалізацію потенційної небезпеки для об’єктів 
пам’ятки природи можна робити певні висновки з огляду на виявлені 
тенденції розвитку ярково-долинних систем. 
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Горизонтальне розчленування 
рельєфу у басейні струмка Затінок 
коливається від 0,1 до 0,8 км / 0,04 км2. 
Максимальний показник горизонталь-
ного розчленування характерний для 
ярів № 4, 6 та 6а. Вертикальне роз-
членування рельєфу змінюється від 
20 до 68 м / 0,04 км2, досягаючи макси-
мальних значень в долинах ярів № 3, 
4, 6 і 6а. 

Загальна кількість ярів у басейні 
струмка Затінок за досліджуваний період 
не змінилася (шість ярів), хоч структура 
системи зазнала перебудови, оскільки 
замість одного яру (№ 1), який при-
пинив свій розвиток завдяки активному 
лінійному росту яру № 2, виник новий 
(№ 6а), який навпаки, характеризу-
ється особливо активним розвитком. 
Яр № 6а має північне простягання і 
станом на 1968 р. вже мав довжину 
понад 300 м. Сьогодні його верхня 

частина продовжує рости, наближаючись у бік городища, тим самим 
створюючи безпосередню загрозу для його історичних об’єктів. 

Іншим яром, який, виростаючи у довжину та розгалужуючись, 
створює загрозу валам городища, є яр № 6. За 50 років його довжина 
збільшилася з 150 до 300 м.  

Загальна довжина ярково-долинної системи струмка Затінок збіль-
шилася з 2,6 км до 3,2 км. Довжина долини головного русла струмка 
зросла з 1,40 до 1,45 км. 

Іншою ярково-долинною системою, розвиток якої загрожує збере-
женню городища, є струмок Химина Долина. Густота горизонтального 
розчленування у його басейні становить 0,2–0,5 км / 0,04 км2, досягаючи 
максимальних показників в долині ярів 1а, 2, 4 і 5. Вертикальне 
розчленування тут змінюється від 20 до 64 м / 0,04 км2 з максимумом в 
долинах ярів 1а, 2 і 4. 

Долина струмка збільшилася в довжину з 1,60 км до 1,65 км. Незва-
жаючи на те, що загальна кількість активних ярів зменшилася за 50 років 
із семи до шести, загальна довжина ярково-долинної системи збільшилася 
за цей період з 2,75 до 3,44 км. 

Безпосередню загрозу для городища створює тут яр 1а, який виник 
тут за досліджуваний період і до 1968 р. досяг довжини 350 м, а також яр 
№ 2, який збільшив за цей період свою довжину з 150 до 250 м. 

 

Фізичне і біологічне вивітрювання 
літотамнієвих вапняків у стінках ярів 

(фото Є. Іванова) 
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Результати виконаного аналізу дають змогу стверджувати, що яр 
№ 6 (водозбір струмка Затінок) та яри № 1а і 2 (водозбір струмка Химина 
Долина) є найбільш небезпечними для історико-археологічних об’єктів 
Стільського городища, оскільки темп їхнього розвитку є досить високим. 

Карстово-суфозійні процеси. Інтенсивність розвитку карстово-
суфозійного процесу визначає загальну стійкість рельєфу тієї чи іншої 
території. Її оцінюють, зазвичай, за кількістю новоутворених поверхневих 
форм карсту, які виникають на певній території за одиницю часу. Отри-
мання кількісної оцінки цього показника супроводжується певними трудно-
щами, які пов’язані з необхідністю ведення режимних спостережень за 
їхньою динамікою. Враховуючи те, що проведені у рамках проекту 
дослідження характеризують лише певний часовий зріз, то на їхньому 
підґрунті можна отримати лише якісну характеристику інтенсивності 
розвитку цього процесу. Для такої оцінки ми використали не лише 
новоутворені поверхневі форми карсту, а загальна кількість цих форм, 
зафіксованих на досліджуваній території. Також враховували результати 
вивчення морфології форм карстового рельєфу та показники їхньої 
активності (ступінь задернованості, характер рослинного покриву, наяв-
ність активних понорів тощо). 

Аналіз отриманих даних показує, що ступінь ураження території 
карстовими формами є неоднаковим, тобто інтенсивність розвитку процесу 
на різних ділянках суттєво відрізняється. Найвища інтенсивність розвитку 
процесів простежується у верхів’ях струмка Затінок та Химина Долина 
(див. вкладки XVI, XVII). Ці ділянки характеризуються найвищим ступенем 
загрози руйнування об’єктів історичного та природного середовища. 

Зсувні процеси. Оцінку інтенсивності зсувних процесів виконують 
за ступенем ураження території зсувами, який обчислюють відношенням 
числа зсувів до площі досліджуваної ділянки. Цей показник значною 
мірою залежить від морфології рельєфу, геолого-гідрогеологічних умов, 
темпів розвитку ерозійних процесів та діяльності людини. 

Майже усі виявлені на території пам’ятки зсуви приурочені до 
бортових частин ярів. Найбільша їхня кількість відзначається на ділянках, 
де у геологічному розрізі зафіксовано досить потужну товщу палео-
генових глин, розкритих ярковою ерозією. По поверхні глин відбувається 
зміщення мас гірських порід. На цьому рівні накопичуються також підземні 
води, які є активним чинником розвитку процесу. Головну роль у розвитку 
процесів відіграє ерозійна діяльність тимчасових водних потоків, які 
“підрізають” схили та сприяють втраті ними стійкості. 

Найвищим рівнем інтенсивності зсувних процесів характеризується 
верхів’я струмка Химина Долина, дещо меншою – верхня частина долини 
струмка Затінок (див. вкладки XVI, XVII). 

Обвально-осипні процеси. Інтенсивність обвально-осипних процесів 
тісно корелює з інтенсивністю розвитку яркової ерозії. Оскільки процеси 



РОЗДІЛ 6 

172 

цього типу розвиваються винятково у межах ярів, то інтенсивність їхнього 
розвитку можна умовно оцінювати через швидкість руйнування (від-
ступання) його брівок від осі яркової форми. ЇЇ кількісна оцінка потребує 
спеціальних стаціонарних досліджень, які у рамках цього проекту не 
проводили. Якісну оцінку швидкості розвитку цих процесів ми наводимо 
на підставі аналізу об’ємів уламкового матеріалу, накопиченого у днищах 
ярів, кількість якого пропорційна інтенсивності розвитку процесу. За цією 
ознакою у межах пам’ятки природи виділяють два типи ділянок: високої і 
низької інтенсивності обвально-осипних процесів. Ділянки високої інтен-
сивності тяжіють до верхів’їв ярів, низької – до їхніх задернованих середніх 
та нижніх частин (див. вкладки XVI, XVII). Найактивнішими ці процеси є в 
долині струмка Затінок та на схилах його допливів. 

 
6.4.  Наслідки розвитку небезпечних 

геоморфологічних процесів 
Розвиток на території пам’ятки природи екзогенних та ендогенних 

процесів супроводжується широким спектром негативних наслідків. Їх можна 
об’єднати за такими критеріями:  

1) ступенем охоплення (ураження) об’єктів природно-історичного сере-
довища пам’ятки; 

2) активністю розвитку; 
3) потенціалом розвитку; 
4) рівнем небезпеки, яку вони створюють для об’єктів історичного 

середовища; 
5) піддатливістю до зарегулювання. 

За ступенем ураження території пам’ятки природи морфо-
динамічні процеси утворюють ряд, в якому значення (роль) кожного 
наступного виду процесу є меншим порівняно з попереднім: процеси 
яркової ерозії → карстово-суфозійні процеси → зсувно-опливинні процеси → 
площинна ерозія → обвальні процеси → заболочування → антропогенна 
дигресія. 

Як показано у наведених даних, найбільшу загрозу для природного 
середовища та історичних об’єктів пам’ятки за цим критерієм становлять 
яркова ерозія, утворення нових карстових форм та активізація існуючих і 
зсувно-опливні явища. 

За активністю розвитку морфодинамічні процеси розташову-
ються у такій послідовності: карстово-суфозійні → лінійна (яркова) ерозія → 
зсувні, опливні та обвально-осипні процеси. Найбільш активними і дина-
мічними формами рельєфу є яри у басейнах струмків Затінок та Химина 
Долина, зсуви на їхніх схилах та карстові форми у прибортових частинах 
долин і ярів і біля другого ряду валів. 
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З аналізу цього аспекту прояву процесів можна дійти висновку про 
доцільність розроблення комплексу заходів, спрямованих на регулювання 
розвитку карстових, ерозійних і зсувних процесів. 

За потенціалом розвитку також виокремлюють три види процесів: 
лінійна ерозія (потенціал лінійного рості ярів сягає 152–300 м); зсувні та 
опливні процеси (вони супроводжують зміни стану ярів – їхній ріст у 
довжину, глибину та ширину); карстово-суфозійні процеси (вони найбільш 
активно розвиваються у створених природою або людиною сприятливих 
умовах – смугах вздовж ярів, валів з ровами, місцях розташування древніх 
жител тощо). Ці дані також свідчать про доцільність продовження спосте-
режень, створення мережі об’єктів стаціонарних і напівстаціонарних 
досліджень темпу розвитку екзогенних процесів та верифікації отриманої 
різними методами інформації про потенціал й активність розвитку морфо-
динамічних процесів. 

За рівнем небезпеки, створюваної морфодинамічними процесами 
для природних та історичних об’єктів пам’ятки, їх розташовують у такій 
послідовності: процеси яркової ерозії (ріст ярів у довжину, глибину і 
ширину, утворення нових форм лінійної ерозії, активізація гравітаційних 
процесів на схилах ярів і прилеглих до них територіях) → карстові і 
суфозійні процеси (особливо у місцях розташування валів, ровів, жител, 
древньої людини, поблизу ярів тощо) → активний прояв зсувних, опливних 
та обвально-осипних процесів (на схилах ярково-долинних форм, уступах 
горбів тощо), які переміщають великі маси гірських порід до днищ і 
тальвегів ярів та струмків. 

З аналізу цього ряду процесів можна дійти висновку про доцільність 
додаткового вивчення саме цих трьох видів процесів шляхом закладання 
реперів та періодичного відстежування змін, що відбуваються у формах 
рельєфу, які створювані під впливом розвитку ерозійних, зсувних і карсто-
вих процесів. 

За рівнем небезпеки, створюваної сучасними морфодинамічними 
процесами для об’єктів історичного середовища, перше місце посідають 
ерозійні, друге – карстові, третє – зсувні процеси. У випадку активного 
лісокористування є загроза катастрофічної активізації площинної та лінійної 
ерозії, а також зсувних процесів. 

За критерієм піддатливості до зарегулювання на першому 
місці є процеси площинної ерозії, на другому – лінійної, на третьому – 
зсувні і на четвертому – карстово-суфозійні. 

Зазначимо, що для виконання комплексу процесорегулювальних 
заходів необхідно виконати відповідний обсяг проектно-вишукувальних 
досліджень та забезпечити реалізацію рекомендацій, виділивши необхідні 
матеріально-технічні і фінансові ресурси. 
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РОЗДІЛ  7 

 
7.1.  Система заходів, спрямованих на збереження 

природно-історичного середовища 
7.1.1. Протияркові заходи. Результатом дослідження поширення, 

активності та інтенсивності розвитку, наслідків впливу екзогенних процесів 
на природно-історичне середовище дали змогу обґрунтувати диферен-
ційовану за видами процесів систему захисних заходів. Cхарактеризуємо 
головних з них. 

Оскільки більшість із досліджуваних ярів розвиваються на лісових 
угіддях, то для їхнього захисту від яркової ерозії ми рекомендуємо: 

1) зберігати наявні лісові насадження на стрімкосхилових землях 
пам’ятки природи і на прилеглих до неї схилах, оптимізовувати їхню 
структуру, оскільки вони не допускають катастрофічної активізації площин-
ної і лінійної ерозії, адже тут існує таке поєднання чинників рельєфо-
утворення, яке сприяє інтенсивному розвитку денудаційних процесів; 

2) штучно вкоротити довжину ліній стоку, спорудивши водозатриму-
ючі вали біля вершин ярів та долин стоку, завдяки чому помітно 
знизиться потенціал розвитку яркової ерозії; 

3) схили і днища ярів надійно закріпити рослинністю. Для цього варто 
використати деревні і чагарникові породи, які мають добрі меліоративні 
властивості (дуб, береза, в’яз дрібнолистий, акація біла, тополя, модрина 
європейська, сосна звичайна, клен гостролистий, груша лісова, яблуня 
лісова). Серед чагарників добрий протиерозійний ефект забезпечують бузина, 
смородина золотиста, горобина чорноплідна тощо; 

4) на ділянках найактивнішого розвитку ярів (див. вкладку ХХІІ) доцільно 
побудувати протиерозійні гідротехнічні споруди, які є останньою ланкою 
у загальній системі протиерозійних заходів. 

Протиерозійні гідротехнічні споруди застосовують для ярів, які активно 
розвиваються в тих випадках, коли ефективність агротехнічних і лісо-
меліоративних заходів була низькою і не дала бажаних результатів. Водо-
відвідні споруди або насипні вали-канави створюють для відводу стоку від 
вершин ярів та інших ділянок, що розмиваються, до безпечного місця 
стоку. До категорії водовідвідних споруд належать розсіювачі стоку. Їх 

ЗАСАДИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРИРОДНО-ІСТОРИЧНОГО 
СЕРЕДОВИЩА ПАМ’ЯТКИ ПРИРОДИ “СТІЛЬСЬКА” 
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доцільно створювати для роззосередження небезпечних водних потоків, 
які концентруються перед валами. Ці споруди порівняно недорогі та мають 
достатньо високий протиерозійний ефект. Іншою категорією є довго-
термінові споруди із бетону, каміння та дерева. Їх застосовують тоді, 
коли треба запобігти природному процесу поверхневого стоку, особливо 
в ерозійно-небезпечні періоди, і закріпити яр земельними спорудами не 
вдається. Процеси лінійної ерозії у таких випадках відбуваються особливо 
активно, тому виникає необхідність в додаткових донних спорудах, до 
яких належать лотки-швидкотоки, ступінчаті лотки, консолі і водоскиди. 
Вони призначені для безпечного відведення потоку на дно ярів, їх 
споруджують у тих випадках, коли ростучі яри можуть зруйнувати будови, 
населені пункти або шосейні дороги. Дія гідротехнічних протиерозійних 
споруд полягає у зарегульовувані в потрібному напрямку поверхневого 
стоку, який поступає до вершин ярів. Використовуючи гідротехнічні споруди, 
можна затримати поверхневий стік, відвести на прилягаючі схили або 
скинути в безпечне місце на дно яру. Такими діями можна зупинити ріст 
яру. Для забезпечення високої ефективності протиерозійних гідротехніч-
них споруд потрібно постійно спостерігати за їхнім станом і вчасно 
ремонтувати виявлені пошкодження. 

З метою загальмування подальшого росту яру 6 (водозбір струмка 
Затінок) та ярів 1а і 2 (водозбір струмка Химина долина) необхідно перед-
усім надійно закріпити їхні верхівки і схили деревними породами й чагар-
никами з добре розвинутою, глибоко проникаючою у ґрунт, кореневою 
системою. У водозборах цих ярів лісництву потрібно якомога збільшити 
частку вічнозелених хвойних порід, які володіють високою опадозатри-
муючою здатністю. У разі недостатності цих заходів у верхів’ях ярів 1а і 
6а доцільно спорудити стоковідвідні споруди. 

 
7.1.2. Карсторегулювальні заходи. Вибір протикарстових заходів 

проводять залежно від конкретних особливостей умов розвитку карсту, його 
типу, глибини залягання водорозчинних порід, ступеня їхньої закарстова-
ності та обводнення. 

На ділянці дослідження вапняки, що карстуються, залягають у без-
посередній близькості від поверхні, по суті не перекриті водотривкими 
породами. Завдяки цьому дощові й талі води легко проникають у товщу 
вапняків. У прибортових частинах ярів вони розбиті досить густою мережею 
субпаралельних тріщин бокового відпору, у які легко потрапляють дощові 
й талі води і забезпечують висока швидкість водообміну і розвитку 
суфозійно-карстового процесу. 

Значна кількість давніх і свіжих суфозійно-карстових лійок, які пере-
бувають у таких геоморфологічних умовах, ускладнює ситуацію. Наявні 
форми є локальними водозборами, де концентрується атмосферний стік. 
Таку саму функцію виконують і місця розташування давніх жител, які 
часто приурочені до прибрівкових ділянок ярів. 
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З урахуванням конкретних природних умов розвитку суфозійно 
карстових процесів оптимальним способом протикарстового захисту є 
регулювання поверхневого стоку. Його потрібно здійснювати шляхом 
тампонування глиною тріщин бокового відпору, засипанням провалів, лійок 
та інших від’ємних форм мікрорельєфу. Водночас потрібно спорудити 
нагірні канави й водостоки, які будуть забезпечувати надійне відведення 
дощових і талих вод. 

Виявлені на території досліджень небезпечні геоморфологічні про-
цеси з огляду на особливості геологічної будови, гідрогеологічних умов та 
рельєфу парагенетично пов’язані між собою. Тому для боротьби з ними 
варто виконувати подібний комплекс заходів (див. вкладку ХХІІ). 

Важливим чинником, який визначає змогу та інтенсивність розвитку 
зсувів і лінійної ерозії за конкретних геологічних умов, також є поверхне-
вий стік. Тому його регулювання є найнадійнішим заходом боротьби з 
розвитком процесів. 

 
7.1.3. Збереження та охорона ґрунтів. З метою стабілізації 

екологічного стану ґрунтів пам’ятки та запобігання розвитку процесів 
їхнього руйнування доцільним є проведення комплексу інженерно-
технічних, лісомеліоративних та організаційно-господарських заходів. 

Серед інженерно-технічних заходів найактуальнішими, на нашу 
думку, є укріплення бортів та верхів’їв активних ярів, створення водо-
відвідних лотків тощо. Найбільш ефективними для попередження розвитку 
та консервування вже наявних ярів є заходи з лісомеліорації та збалансу-
вання лісокористування. Особливу увагу слід приділяти формуванню 
різновікових природно-антропогенних фітоценозів через запобігання виру-
буванню середньовікових деревостанів та забезпечення умов розвитку під-
росту, чагарникового і трав’яного ярусів. Організаційно-господарські заходи 
в межах пам’ятки мають бути спрямовані на обмеження та регулювання 
антропогенного навантаження на екосистеми, що можна досягнути лише 
за умови реального втілення охоронного зонування з виділенням 
охоронного ядра – природно-історичний комплекс городища, зони з обме-
женим доступом та буферної зони регульованого доступу. Однак втілення 
охоронного зонування суттєво ускладнюється як статусом пам’ятки природи, 
для якої не передбачено обмеження доступу, так і безпосереднім сусід-
ством з великим населеним пунктом, мешканці якого і є головними носіями 
рекреаційного навантаження на ґрунтовий покрив пам’ятки. 

Поряд з розв’язанням проблем раціонального використання та 
відновлення господарського потенціалу ґрунтів, особливої актуальності 
набула проблема збереження генофонду ґрунтів та ґрунтових комбінацій, 
які є носіями інформації про структуру та екологічні функції як сучасних, 
так і доісторичних ландшафтів. Концепція підтримання ґрунтового 
різноманіття повинна базуватися на необхідності збереження ґрунту як 
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компоненту екосистеми. Тому основним завданням охорони ґрунтів має 
стати збереження якомога ширшого кола природних біогеоценозів, до 
складу яких входять еталонні варіанти цінних, рідкісних і типових ґрунтів. 

У мережі існуючих заповідних територій досі немає таких, які 
репрезентували б модальні відміни сірих лісових ґрунтів у  типових  для 
Львівщини біогеоценозах. Тому деякі з досліджуваних ґрунтових відмін 
(розрізи С-1 і С-2), можуть бути використані як модальні для внесення до 
списку типових еталонних ґрунтів. Їхня охорона в межах пам’ятки природи 
“Стільська” започаткує збереження едафотопів як природних носіїв 
інформації про еволюційно вироблену структуру та функції зникаючих 
таксонів педосфери. 

 
7.1.4. Охорона рослинності. Унаслідок специфіки геоморфологіч-

них та гідрологічних умов низку едафотопів репрезентовано на незначних 
площах. Ведення лісового господарства на ділянках рідкісних едафотопів 
має проблематичний характер, особливо коли це стосується відтворення 
корінних деревостанів, відновлення яких можна проводити за аналогами. 
Тому створення штучних лісокультур за таких умов та застосування 
доглядових вирубувань потрібно практикувати з великою обережністю. 
Варто також враховувати тенденції природного відновлення деревних порід 
за таких умов, особливості росту та розвитку поновлення. 

Ведення лісогосподарських заходів треба проводити з урахуванням 
стану популяцій типових, характерних й рідкісних піднаметових рослин, 
особливо тих, що занесені до Червоної книги України. Тому формування 
молодих і середньовікових деревостанів повинно передбачати максимальне 
їхнє збереження, а також штучне введення у відповідних типах лісу з 
метою відтворення природних лісових угруповань. 

Ведення лісового господарства в межах територій пам’ятки природи 
“Стільська” потребує перепрофілювання у напрямі забезпечення як природо-
охоронних завдань – запровадження диференційованого охоронного режиму, 
який би вирішував як питання відновлення й збереження природних 
екосистем, так і давав би змогу рекреаційного використання, яке може бути 
джерелом додаткових коштів для розширення природоохоронних заходів. 

Задоволення запитів населення щодо здійснення дидактичних 
екскурсій та культурно-масових заходів має стати важливою складовою 
частиною діяльності таких природоохоронних об’єктів, й, відповідно, 
важливою статтею їхніх доходів. 

 
7.1.5. Збереження фауни. Покращення стану охорони тваринного 

світу комплексної природної пам’ятки “Стільська” можливе за умов: 
1) встановлення аншлагів по периметру пам’ятки природи; 
2) посилення контролю з боку лісової охорони за браконьєрським 

виловом тварин; 
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3) обмеження до мінімуму рекреаційного навантаження на лісові масиви 
пам’ятки природи у період розмноження тварин (березень-червень); 

4) повної заборони випасання сільськогосподарських тварин у межах 
пам’ятки природи. 

 
7.1.6. Удосконалення ГІС пам’ятки. У випадку продовження 

досліджень та реалізації системи спеціалізованого моніторингу пам’ятки 
природи “Стільська” з історичним городищем потрібно виконати такі 
операції: 

1) деталізувати масштаби вихідної інформації для створення моде-
лей на окремі ключові ділянки в межах Стільського городища. Для цього 
треба визначити місце розташування і площі таких ділянок, що пред-
ставляють найбільший інтерес як в історико-культурному, так і природничо-
географічному плані; 

2) виконати детальніше геодезичне знімання як самого Стільського 
городища, так й прилеглої до нього території. Масштаб такого геодезич-
ного знімання має бути не меншим, ніж 1 : 2 000 – 1 : 5 000; 

3) ширше використовувати радіометричні, електромагнітні, геофізичні 
методи досліджень під час реалізації системи моніторингу стану пам’ятки 
природи і процесів, що відбуваються на її території. 

Зокрема, необхідність таких досліджень випливає з того, що під час 
польових досліджень проводили вимірювання потужності гамма-випро-
мінювання. Було виявлено, що гамма-фон у межах городища не пере-
вищує 0,08–0,09 мкР/год, тобто перебуває в межах природного фону цієї 
території. Водночас виявлені значні підняття й коливання потужності гамма-
випромінювання в межах і поряд з валами городища (до 0,18–0,20 мкР/год), 
що пов’язано з надлишковою кількістю органічної речовини. Використання 
радіометричного знімання може дати змогу виявляти нові перспективні 
райони для проведення археологічних пошуків. 

 
7.2.  Структура і послідовність реалізації 

екостабілізаційних заходів 
Ґрунтуючись на виявлених у процесі досліджень закономірностях 

поширення, активності та інтенсивності розвитку небезпечних геоморфо-
логічних процесів, ми розробили систему заходів з їхньої стабілізації. 

В основу обґрунтування цієї системи покладено такі принципи: а) перед-
бачувані заходи мають бути спрямовані передусім на попередження процесів, 
а не боротьбу з її наслідками; б) захист об’єктів історичного й природного 
середовища має бути комплексним; в) заходи повинні бути високоефектив-
ними і недорогими; г) реалізація заходів повинна забезпечити збереження 
природного середовища. 

Пропонований для виконання комплекс охоплює такі види: 
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1) водо- та стокорегулювальні (облаштування водозатримуючих та 
водовідвідних валів і канав, споруд розсіювання стоку); 

2) гідротехнічні споруди (лотки-швидкотоки у днищах ярів, фашинні та 
кам’яні загати, дренажні споруди); 

3) фітомеліоративні (посадки дерев і чагарників, залуження ерозійно-
небезпечних схилів травами); 

4) спеціальні (засипання поверхневих форм карсту, тампонаж тріщин 
розвантаження, понорів, зсувних заколів, закріплення ділянок активного 
розмиву геосітками, розчистка русел річок та струмків). 

Пропоновані заходи стабілізації небезпечних процесів винесено на 
спеціальну карту (див. вкладку ХХІІ). З урахуванням значного за обсягами і 
вартістю комплексу передбачуваних заходів, їхню реалізацію потрібно 
здійснювати у певній послідовності. 

Передусім потрібно виконати невідкладні заходи, спрямовані на 
локалізацію і припинення розвитку процесів, які руйнують найбільш цінні в 
історичному аспекті об’єкти пам’ятки природи у межах дитинця. У від-
даленій перспективі здійснюють заходи у місцях найбільш активного 
розвитку небезпечних процесів, які завдають шкоди біотичним та 
абіотичним складовим природного середовища й руйнують другу і третю 
лінії оборонних валів, розташованих у верхів’ях долин струмків Химина 
Долина і Затінок. В останню чергу виконують роботи в межах активних 
вогнищ розвитку процесів, які потенційно небезпечні для історичного 
середовища. 

 
7.3.  Оцінка туристичного потенціалу та 

можливих загроз 
7.3.1. Вибір привабливих туристичних об’єктів. Сьогодні пам’ятка 

природи “Стільська” з городищем ІХ–ХІ ст. й прилегла до неї територія не 
належать до об’єктів, які мають значну популярність серед туристів. 
Причиною слабкого туристичного освоєння цього природничо-історичного 
об’єкта є необлаштованість території для туристичного руху, непідготов-
леність до експонування та огляду основних археологічних та природ-
ничих об’єктів, а також недостатнє інформаційне забезпечення цього 
перспективного освітнього туристичного продукту. Нині цю територію 
відвідують лише спеціалізовані групи у вигляді наукових та освітніх турів 
(маршрутів). 

Основна туристична атракційність комплексної пам’ятки природи “Стіль-
ська” пов’язана з наявністю добре збереженого городища ІХ–ХІ с т. [49]. 
На Львівщині такого рівня городища збереглися у Плісненську (Бродів-
щина) та Которині (Жидачівщина). Значно посилила туристичний імідж 
Стільського городища його популяризація у науковій та освітній літературі 
як столиці племен білих хорватів [97], які населяли цю територію Перед-
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карпаття у ІХ–Х ст. З іноземних туристів саме групи з Хорватії найчастіше 
є відвідувачами цього унікального археологічного комплексу. 

Наявність цінного історико-археологічного об’єкта Стільського городища 
у поєднанні зі збереженими типовими опільськими лісовими ландшафтами 
дали змогу на початку 90-х років ХХ ст. утворити природоохоронну тери-
торію – Стільський реґіональний ландшафтний парк. У кінці 90-х років ХХ ст. 
з організаційно-господарських причин Стільський парк реорганізовано (зі 
зменшенням охоронної площі) у комплексну пам’ятку природи “Стільська”. 
Її науково-освітню та природоохоронну цінність, як уже було зазначено, 
становлять вологі дубово-грабові бучини, широкий спектр екзогенних форм 
рельєфу та достатньо добре збережені об’єкти городища ІХ–ХІ ст. Для 
потреб організації наукових, освітніх та краєзнавчих маршрутів (турів) на 
території комплексної пам’ятки природи “Стільська” найбільшу привабли-
вість та інформативність мають такі об’єкти: 

 залишки валів й ровів, курганів та інших поховань, які належать до 
комплексу городища ІХ–ХІ ст.; 

 ярусність природних комплексів заліснених розчленованих горбо-
гір’їв: від заболочених долин через мішані ліси крутосхилів до широко-
листяних лісів платоподібних ділянок та інтродукованих хвойних лісів; 

 сучасні і давні форми рельєфу, пов’язані з діяльністю карстових 
(лійки, блюдця і понори), гравітаційних (зсуви та опливини) й ерозійних 
(яркові утворення) процесів; 

 відслонення різних за віком і літологією неогенових (вапняки, піско-
вики, піски) та четвертинних відкладів. 

Вибір цінних археологічних і природничих об’єктів для потреб 
організації екотуристичних маршрутів виконаний на підставі результатів 
археологічних, геолого-геоморфологічних та ландшафтних досліджень, у 
тім числі проведених у рамках цього проекту, а також власних інвентари-
заційно-оціночних туристичних обстежень на місцевості. Зокрема, комплексом 
досліджень визначено добру збереженість і придатність для демонстрації 
відвідувачам низки валів і ровів у західній частині городища. Також 
унаслідок розкопок давніх поховань отримано багатий спектр артефактів. 
Водночас не придатними для показу відвідувачам об’єктами потрібно вва-
жати вали, які перебувають під загрозою знищення у зв’язку з розвитком 
сучасних карстових, зсувних та ерозійних процесів. Для спеціалізованих 
наукових груп особливу привабливість може мати огляд всієї оборонної 
структури городища, яка добре вписана в наявний природний горбисто-
розчленований лісовий комплекс. Такі вдалі поєднання збережених природ-
них й культурних (з краєзнавчих поглядів) утворень отримали у сусідній 
Польщі природоохоронний статус у вигляді природно-краєзнавчих комплек-
сів [137]. 

Варто зазначити, що Стільське городище належить до об’єктів з 
ускладненою доступністю. За умовами рельєфу низка елементів цього 
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археологічного комплексу розташована на вершинних поверхнях плато, 
перевищення яких над днищем долини є досить значними (становлять 
70–80 м), а інша частина валів розміщена у стрімкосхилових місцевостях. 
За умовами рельєфу найбільш сприятливими є траси, які ведуть до об’єктів 
городища вздовж балкових форм (одна з яких виходить біля церкви у с. 
Стільсько) або через поєднання долинного ходу (вздовж широтних долин, 
що облямовують Стільське підняття) з косогірним (стрімкі й привершинні 
схили підняття). У другому випадку шлях до основних археологічних об’єктів 
видовжується у кілька разів. Найкоротшим, але важкодоступним й екологічно 
неприйнятним для огляду валів, є маршрут від центру с. Стільсько по 
стрімкому схилу, ускладненому зсувним тілом. 

Іншим чинником, який визначає доступність для відвідування архео-
логічних об’єктів, є комунікаційна мережа (дороги, в тім числі лісові 
стежки та просіки). У межах пам’ятки природи “Стільська” та на прилеглій 
території для організації туристичного руху найбільш сприятливими є: 

 ґрунтова дорога, яка розпочинається від церкви с. Стільсько і пере-
тинає в широтному напрямку основні елементи археологічного комплексу; 

 дві косогірні ґрунтові дороги, які розпочинаються на околиці 
с. Стільсько (Ілівський напрямок) й ведуть на плато до центральної частини 
археологічного комплексу – дитинця та ешелонованої системи валів; 

 дві обхідні траси, що поєднують ґрунтові дороги у долинах, які 
облямовують Стільське підняття, та косогірні лісові стежки, що ведуть вздовж 
ярково-балкових форм до ешелонованої системи валів у західній частині 
городища. 

Більшість наявних просік є непридатними для просування туристич-
них груп. До чинників, які знижують атракційність археологічного комплексу, 
належить значна розчленованість ярковими формами та майже суцільна 
залісненість території. Проведення поперечних і повздовжніх трас через 
яркові форми ускладнене значною їхньою крутістю й перепадами висот, а 
також їхньою активною морфодинамікою. Значна залісненість території 
не дає змоги оглядати археологічний комплекс та його елементи на 
значних відстанях, а їхній огляд доступний лише зблизька. З позицій 
оглядовості, через значну залісненість, Стільський археологічний комплекс 
поступається відомому на Львівщині археологічному комплексу Плісненсько. 
Щодо природничих об’єктів, то їх вибір за науково-освітніми критеріями 
для потреб екотуристичних маршрутів дав змогу скласти такий перелік: 

 місця з природними грабово-буковими деревостанами (вершинна 
поверхня Стільського підняття); 

 ділянки з можливостями демонстрації ярусності природних комп-
лексів − лучні утворення у днищі → мішані ліси на крутосхилах → широко-
листяні ліси на привододільних схилах. Цю ярусність добре демонстру-
вати на північних схилах Стільського підняття; 
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 місця прояву різноманітних типів процесів – карстових та карстово-
суфозійних з репрезентацією діючих й давніх лійок, колодязів і щілин; 
гравітаційних – зсувно-опливинних з відображенням стінок відриву, тіл 
зсувів, уступів опливання, опливний мікрорельєф; ерозійних та ерозійно-
гравітаційних з показом ярково-балкових форм (стабілізовані та активізо-
вані, виїмки, гравітаційно-ерозійні котли). Найбільший спектр карстових форм 
за результатами картування процесів простежується на привододільних 
схилах з близьким заляганням неогенових (нараївських) вапняків. Зсувні 
та опливинні форми концентруються на контакті піщаних неогенових і 
глинистих палеогенових порід. Одну з найбільш яскравих форм зсувного 
типу спостерігаємо на східній окраїні підняття. Оригінальності досліджу-
ваній території надають глибоковрізані ярково-балкові форми з активними 
опливинно-зсувними процесами на їхніх схилах, які концентруються на 
крутосхилах (схилові різновиди) та у верхів’ях облямовуючих долин 
(донні різновиди); 

 природні й штучні відслонення корінних порід, які дають змогу вивчати 
геологічну будову пластових височин і представлені на території пам’ятки 
природи “Стільська” такими утвореннями: відслонення неогенових пісків і 
пісковиків (миколаївські верстви) на східних схилах підняття; 

 відслонення неогенових вапняків (нараївські верстви) в яркових 
формах та карстових лійках. 

Одним з варіантів поліпшення атракційності археологічного комплексу 
може бути пов’язаний з розробленням і реалізацією проектів натурного 
експонування археологічних артефактів (жител, поховань, комунікаційної 
мережі тощо). Функціонування таких археологічних експозицій повинно супро-
воджуватися певними архітектурними заходами: створенням служби охорони 
та обслуговування експозиційних об’єктів, екскурсійного супроводу. 

Певний інтерес для організації краєзнавчих маршрутів на досліджу-
ваній території мають культові й сакральні об’єкти, розміщені поблизу межі 
пам’ятки – церква ХІХ ст., пам’ятний хрест з ХІХ ст. та сільське кладовище. 

 
7.3.2. Туристичне облаштування пам’ятки. З огляду на природо-

охоронний статус території пам’ятки та її значну історико-археологічну 
цінність важливо забезпечити доступ до неї відвідувачів. Туристичне 
облаштування цієї території повинно охоплювати: вибір та облаштування 
наукових, освітніх і краєзнавчих стежок, створення інформаційно-освітньої 
та нічліжно-гастрономічної інфраструктури з обслуговування туристичних 
потоків. 

Проведений комплекс досліджень природного та історико-культур-
ного середовища, а також вимоги щодо туристичного освоєння мало-
площинних природоохоронних об’єктів дають змогу запропонувати для 
комплексної пам’ятки такі типи маршрутів (див. вкладку ХХІІІ). 

1. Тематичний науковий (історико-археологічний) з метою ознайом-
лення з основними елементами Стільського городища та результатами 
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археологічних обстежень. Цей маршрут розрахований на фахівців у галузі 
історії та археології і передбачає супровід кваліфікованого екскурсовода. 
Його оптимальний шлях містить відвідування таких об’єктів:  

1) долини р. Дубрівки (південні околиці с. Стільсько) з репрезентацією 
місця розміщення загат, що утворювали водну перешкоду для Стільського 
городища;  

2) ознайомлення з облямовуючими валами на крутосхилах з обох 
сторін долини – лівобічного притоку р. Дубрівки вздовж ґрунтової дороги 
на с. Ілів; 

3) маршрут вздовж правого борта верхів’я долини по лісовій стежці, 
що проходить біля валу з огляданням імовірних “засідок”; 

4) вихід лісовою стежкою до фронтальної (вхідної) частини городища 
з ешелонованою системою оборонних валів, яка розміщена у найбільш 
звуженому місці вершинної поверхні. На цій ділянці тематичного маршруту 
є змога ознайомитися з результатами археологічних досліджень давніх 
поховань. Водночас тут можна показати наявні загрози для археологічних 
об’єктів, пов’язані з активізацією карстових, гравітаційно-ерозійних процесів; 

5) перехід ґрунтовою дорогою до центральної частини городища – 
дитинця – з огляданням “Золотих Воріт”, внутрішнього і зовнішнього валу 
та облямовуючих ровів; 

6) завершення тематичного маршруту огляданням системи малих обо-
ронних валів вздовж балки, що виходить до церкви у с. Стільсько. Загальна 
довжина цього тематичного маршруту становить близько 3,5–4,0 км, він 
характеризується середнім рівнем складності. Цей тематичний маршрут 
може стати складовою частиною багатоденного археолого-історичного туру 
Придністер’ям з відвідуванням городищ в Ілеві, Которині і Жидачеві та 
печер біля Миколаєва і Роздолу. 

2. Навчальна (дидактична) природничо-історична стежка перед-
бачає освітній маршрут для ознайомлення з цікавими природними та 
історико-культурними об’єктами пам’ятки природи “Стільська”. Вона роз-
рахована на учнівські й студенські групи, а також любителів культуро-
логічних й екотуристичних мандрівок. Пропонуємо розпочати її із відвіду-
вання широтної долини, що облямовує Стільське підняття з півночі та дає 
змогу показати ярусність компонентів і природних комплексів Опільської 
височини (інформаційний пункт стежки № 1). Наступним природничим 
об’єктом для детальних спостережень пропонуємо визначний зсувний 
комплекс на західному схилі Стільського підняття (інформаційний пункт № 2). 
На цьому пункті стежки освітнім групам можна репрезентувати основні 
елементи зсувного комплексу – стінки відриву й зсувне (опливинне) тіло, 
а також схарактеризувати головні механізми утворення зсувних тіл. Подаль-
ший природничий об’єкт стежки також локалізовано на західному схилі 
Стільського підняття й пов’язаний зі штучним відслоненням неогенових 
пісковиків і пісків (миколаївські верстви), що активно використовували у 
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Придністер’ї для облаштовування печер на різних історичних етапах 
(інформаційний пункт № 3). Наступна зупинка (інформаційний пункт № 4) 
на дидактичній стежці має комплексний характер, локалізована у ярково-
балковій формі, що облямована системою бічних валів. Окрім подання 
відповідної природничої та історичної інформації про зазначені об’єкти, 
ця точка дає змогу показати, як у давніх поселеннях враховували і вико-
ристовували особливості будови рельєфу. 

Заключна частина навчальної стежки пов’язана з ознайомленням зі 
структурою і результатами досліджень Стільського городища – ймовірної 
столиці племенів хорватів. Спочатку стежкою через “Золоті Ворота” групи 
потрапляють у дитинець городища (інформаційний пункт № 5) з репрезенту-
ванням внутрішніх і зовнішніх валів та по лісовій ґрунтовій дорозі дохо-
дять до комплексної зупинки № 6, що представлена як історичними 
(ешелонована система валів), так і природничими (діючі та давні карстові 
форми, а також природні грабово-букові ліси – переважаючий тип дерево-
станів на Опіллі). Водночас буде продемонстровано, які загрози виникають 
для збереження археологічних об’єктів у зв’язку з активізацією сучасних 
процесів. 

Загальна протяжність пропонованої дидактичної (природничо-історич-
ної) стежки становить близько 3,5 км, вона характеризується середнім 
рівнем складності. Ця стежка може виступити складовою краєзнавчого 
маршруту Опіллям (Давидів – Старе Село – Вовків – Кугаєв – Підтемне – 
Раковець – Новосілки – Бродки – Красів – Тростянець – Стільсько). Від 
села Стільсько маршрут може розділятись на дві гілки – до природничо-
історичних об’єктів Іліва (городище, скельний комплекс, культові печери) 
та долиною р. Дубрівки (скельні феномени біля с. Дубрівка, печери біля 
Роздолу, давньослов’янські культові місця). 

Облаштування зазначених тематичної та дидактичної (природничо-
історичної) стежок передбачає їхнє маркування та інформаційне облашту-
вання [59]. Зовнішнє інформаційне забезпечення у вигляді щитів повинно 
охоплювати картосхеми тематичної й дидактичної стежок, описи при-
родних та історичних об’єктів. Цю інформаційну інфраструктуру на стежках 
потрібно доповнити інформаційними та освітніми об’єктами у с. Стільсько. 
Зокрема, для потреб туристичного забезпечення важливо облаштувати у 
селі тематичний музей, присвячений археології Стільського городища. 
Для потреб туристів треба розвивати мережу агроосель з наданням послуг 
нічлігу й харчування, а також об’єкти малої гастрономії (кафе, бари) та 
реґіональної кухні (корчма). 

Водночас з урахуванням пейзажного характеру цієї частини місце-
вості, необхідним є облаштування оглядових місць на Стільському піднятті 
і прилеглій території. 

7.3.3. Оцінка загроз при її туристичному освоєнні пам’ятки. Як 
уже було зазначено, на сучасному етапі туристичне навантаження на 
природоохоронний об’єкт є незначним.  Як  свідчать безпосередні спосте- 
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Панорама Стільського городища ІХ–ХІ ст. (вид із заходу) 

 
реження та опитування, серед відвідувачів переважають малі групи, які 
проходять маршрут у супроводі екскурсовода або організовують самостійний 
пішо-пізнавальний похід. Відсутність ознакування трас, вказівників та 
інформаційних щитів зумовлює неорганізований рух відвідувачів пам’ятки, 
які часто виконують пошук археологічних об’єктів, не знаючи про їхнє місце-
розташування. На території з’являються стихійні стежки й місця неоргані-
зованого відпочинку із значним засміченням. Найнебезпечнішими з еко-
логічного погляду є стихійні стежки, які трасуються через крутосхили 
підняття, де незначною є опірність ґрунтово-рослинного покриву до рекреа-
ційного навантаження. Особливо небезпеку для збереження археологіч-
них об’єктів (валів, ровів й курганів) становлять стихійні стежки, які трасу-
ються через об’єкти, а також розкопки, пов’язані з діяльністю “чорних” 
археологів (див. вкладку ХХІІІ). 

Невпорядковане рекреаційне навантаження, стихійні розкопки разом 
з проявами сучасних морфодинамічних процесів (зсуви, карст) становлять 
найбільшу небезпеку для об’єктів археологічного комплексу. Також варто 
наголосити на впорядкуванні підходів до природничих об’єктів – пунктів 
огляду на дидактичній стежці. Це стосується передусім місць огляду зсувного 
тіла та кар’єру з відслоненням піщано-пісковикових порід. Варто не допускати 
ведення самовільних розкопів на зсувному тілі та подальшої експлуатації 
кар’єру будівельної сировини. 

Особливу увагу потрібно приділяти стану ґрунтових доріг (поперечної 
та обхідної) Стільського підняття, які у цій роботі запропоновано вико-
ристовувати для тематичної й дидактичної стежок. Уздовж цих доріг 
зафіксовано розмиви дорожного полотна та опливання бокових відкосів. 
Такий стан основних туристичних шляхів знижує естетичність траси та 
вимагає спеціальних заходів з їхнього впорядкування. 

Для природоохоронних об’єктів важливим є розрахунок допустимої 
ємності (осіб/м2) панівних природних комплексів пам’ятки природи “Стіль-
ська”, а також туристичного навантаження на пропоновані стежки. Ці 
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нормативні оцінки туристичного навантаження повинні стати складовою 
частиною під час розроблення плану організації охорони території 
пам’ятки та її туристичного використання [56]. 

Певну загрозу для пам’ятки становлять інші види природокористу-
вання – лісокористування та випасання худоби. Під час проведення 
санітарних вирубувань та транспортування деревини виникають загрози 
пошкодження археологічних об’єктів (оборонних і поховальних) унаслідок 
викорчовування кореневої системи та впливу кінно-механічних засобів. У 
випадку випасання поголів’я худоби існує небезпека перетворення і 
деградації незаліснених фрагментів валів у зв’язку з формуванням “тварин-
ницьких” терас. Значного перетворення внаслідок проходження поголів’я 
худоби зазнають схилові і вододільні ділянки ґрунтових доріг. 

Для зменшення негативного впливу туристичного та інших видів 
природокористування на стан культурної та природної спадщини пам’ятки 
природи “Стільська” пропонуємо заходи організаційно-природоохоронного, 
комунікаційного, інженерного та освітнього плану. 

 
7.4.  Пропозиції щодо продовження досліджень 

пам’ятки 
Підтримуючи пропозицію Верховної Ради України та Кабінету Міністрів 

України, пропонуємо невідкладно розпочати реалізацію комплексу заходів, 
спрямованих на збереження та раціональне використання унікальної 
пам’ятки природи та історії. Для цього вважаємо за необхідне: 

1) клопотати перед місцевими органами влади про необхідність першо-
чергового проведення невідкладних археологічних робіт рятівного характеру 
на ділянках пам’ятки природи, яким загрожує неминуче знищення і 
виділення для цього цільового фінансування з місцевих бюджетів, а 
також з інших (доброчинних) джерел; 

2) розпочати підготовку належно обґрунтованої науково-технічної доку-
ментації щодо створення історико-культурного заповідника (реґіонального 
ландшафтного парку) з центром у с. Стільсько та подати її у встановле-
ному порядку до Кабінету Міністрів України для прийняття відповідного 
рішення; 

3) розробити науково-обґрунтовану комплексну програму заходів, спря-
мовану на організацію туристичного маршруту та забезпечення його 
належною інфраструктурою. Програмою треба передбачити: 

 розширення території пам’ятки природи на тих ділянках, де вона 
збігатиметься з пам’ятками історії та культури у селах Ілів і Дуброва; 

 проведення музеєфікації окремих добре відомих історико-архео-
логічних об’єктів у натурі в межах території пам’ятки природи “Стільська”, 
а також створення належної експозиції (сільського музею). Ці об’єкти 
стануть важливими і невід’ємними складовими туристичного маршруту; 
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 створення у с. Стільсько бази для проведення студентських 
практик та залучення талановитої молоді до активної краєзнавчої роботи; 

 створення умов для відпочинку туристів і місцевих мешканців; 
 оголошення конкурсів на кращі студентські магістерські, дипломні 

та курсові проекти з розбудови інфраструктури туристично-рекреаційного 
комплексу. 

Пропозиції щодо оптимізації статусу і функцій пам’ятки. Нині 
природоохоронний статус, який має досліджувана територія, не повністю 
відповідає наявному природному та історико-архітектурному її потен-
ціалу. Відсутність у вітчизняному природоохоронному законодавстві 
комплексних категорій природничо-історичного типу на зразок польських 
природничо-історичних комплексів потребує пошуку адекватних за змістом 
і формою охоронних рішень. Тут можливі два підходи. Якщо вважати, що 
найціннішим (унікальним) утворенням пам’ятки “Стільська” виступає 
збережений археологічний комплекс ІХ–ХІ ст., то ця територія має усі 
підстави належать до охоронних об’єктів історико-культурного плану. За 
науковою та освітньою цінністю цей археологічний комплекс може 
претендувати на історико-культурний заповідник місцевого чи реґіо-
нального значення. Прикладом таких об’єктів на Львівщині є заповідні 
об’єкти Тустань та Пліснисько. Виконані у нашому проекті природничо-
історичні дослідження дають змогу стверджувати, що оптимальною 
формою охорони для цього природничо-історичного комплексу може бути 
категорія реґіональних ландшафтних парків, яка забезпечує поєднання 
охорони цінних природничих та історичних об’єктів з туристичним 
використанням та освітньою функцією. 

Усі давні городища, знайдені на території Верхнього Придністров’я, 
перебувають під охороною як археологічні пам’ятки. Безпосередньо 
охоронний статус мають залишки елементів городищ, зрідка в заповідну 
територію вводять цілісні форми рельєфу й природні комплекси, до яких 
приурочені городища. Це призводить до певних втрат: по-перше, 
городища не сприймають як цілісні антропогенно-природні утворення; по-
друге, охоронні зони археологічних об’єктів не узгоджені з природними 
межами рельєфу й природних комплексів – місць локалізації. 

Більш комплексно вирішують питання охорони давніх городищ з 
урахуванням природної ситуації у таких заповідних категоріях, як 
заказники та ландшафтні реґіональні парки. Зокрема, остання природо-
охоронна категорія передбачає охорону (як цінних) природних та історико-
культурних об’єктів для розвитку різних форм рекреації (природничої, 
культурологічної). Ландшафтні реґіональні парки виступають як великі за 
площею, багатофункціональні природоохоронні об’єкти, де поєднуються 
охоронні, рекреаційні, еко- й культуро-освітні функції. На Львівщині 
археологічні об’єкти, у тім числі давньоруські городища, введено до 
складу ландшафтного парку “Знесіння” і пам’ятки природи “Стільська” у 
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Верхньому Придністров’ї. Стільський реґіональний парк створений у 1993 р. 
на площі 150 га, а тепер він реорганізований у комплексну пам’ятку 
природи. Є потреба відновити цю ефективну форму охорони природних 
та історичних об’єктів. Цей парк повинен охоплювати гігантське Стільське 
городище-поліс (археологічний об’єкт) та цінний ландшафтний комплекс 
лісистого Стільського горбогір’я. У цьому парку можливо реалізувати ідею 
комплексної охорони як археологічного об’єкта, так і його природного 
середовища. 

Геоморфологічний комплекс цього парку репрезентовано круто-
схиловим долинно-пасмовим рельєфом. Його елементами виступає 
долина р. Колодниці, платоподібні узгір’я й V-подібні ярково-балкові 
форми. Урізноманітнюють ці форми карстові й суфозійні пониження, скелі 
та скельні стінки у вапнякових породах. Стільське городище за 
місцерозташуванням зачисляють до комплексного плато-долинного типу. 
Основний масив поселення із системою валів займає вододільну (плато) 
частину узгір’я та його привододільні схили. Круті схили лівобережжя 
Колодниці, ярково-балкові форми утворювали природний захист цього 
поселення. У ярково-балкових формах влаштовували пункти-засідки. Це 
свідчить про давній час утворення яркових форм Стільського горбогір’я. 
Водночас вони виступали місцем локалізації святилищ. У руслі Колодниці 
віднайдено систему дамб, яка, ймовірно, використовували як важливий 
елемент для забезпечення гідрооборони. 

Цей специфічний геоморфологічний комплекс доповнює різно-
манітна лісова (буково-грабова) і лучна рослинність. У ґрунтовому покриві 
переважають сірі опідзолені, дерново-карбонатні (на схилах і вододільних 
поверхнях) та лучні ґрунти у днищі р. Колодниці. Функціональним 
зонуванням парку передбачено виділення кількох зон: заповідної, рекреа-
ційної обмеженого користування та рекреаційно-господарської. У заповідну 
зону безпосередньо ввійдуть: комплекс Стільського городища та охоронні 
зони його основних елементів. Ці території лісопокриті з розвинутими 
буково-грабовими деревостанами. 

До рекреаційної зони варто зачислити привододільні схили узгір’я й 
ярково-балкові форми. Саме за цими формами передбачено трасувати 
дидактичні (історико-природні) стежки в межах усього парку. Також 
придолинну частину р. Колодниці з комплексом скельних святилищ 
потрібно ввести у рекреаційну зону. Тут, крім історико-культурно-пізна-
вальних маршрутів, повинні розвиватись такі форми відпочинку, як 
відпочинок біля води й піший туризм. 
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Проведене різнопланове (конструктивно-географічне, геофізичне, 

археологічне тощо) вивчення стану комплексної пам’ятки природи “Стільська” 
з використанням сучасних геоінформаційних технологій дає змогу дійти 
таких висновків: 

1. Пам’ятка природи “Стільська”, до складу якої належить городище 
ІХ–ХІ ст., розташована у південно-західній частині Подільської височини, 
на території Бібрсько-Миколаївського Опілля, на межиріччі річок Колод-
ниця й Суходолка (лівобережні допливи Дністра). Район характеризу-
ється платоподібним, сильнорозчленованим балками та ярами рельєфом, 
строкатим ґрунтовим покривом, у складі якого переважають сірі і темно-
сірі опідзолені ґрунти з грабово-буковими лісами. Він належить до давно 
освоєних й щільно заселених територій. 

Важливою складовою комплексної пам’ятки природи є унікальне 
добре збережене городище ІХ–ХІ ст. До нього належать: укріплений 
валами і ровами дитинець загальною площею 15  га, прилеглі до нього 
передмістя площею понад 230 га, захищені валами і ровами довжиною 
майже 10 км. 

Археологічні дослідження засвідчили високу історичну та культурну 
цінність цієї пам’ятки та необхідність її збереження і поглибленого 
вивчення як вітчизняними, так й зарубіжними фахівцями, потребу форму-
вання відповідної інфраструктури та залучення її потенціалу у систему 
патріотичного, естетичного й екологічного виховання, розвитку крає-
знавства і туризму. 

2. На тлі достатньо доброї збереженості природного та історичного 
середовища пам’ятки природи проведеними дослідженнями виявлено 
низку проблемних ситуацій, спричинених активізацією сучасних морфо-
динамічних процесів під впливом природних (активні сучасні рухи земної 
кори, велика кількість та інтенсивність опадів) та господарських (лісо-
господарська та інші види діяльності людини) чинників. У спектрі цих 
процесів найнебезпечнішими для природного та історичного середовища 
є яркова ерозія, зсувні та карстово-суфозійні явища. Побудовані за 
результатами польових досліджень картографічні моделі умов й чинників 
розвитку та особливостей поширення екзогенних процесів дали змогу 
виявити такі закономірності: 

а) природно-географічні та геолого-тектонічні особливості пам’ятки 
природи зумовили тісний зв’язок між будовою рельєфу, поширенням та 
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активністю певних наборів процесів – їхніх парагенетичних комплексів. У 
складі цих комплексів процесів панівними є процеси лінійної ерозії, які 
активізують зсувні та обвально-осипні, а також карстово-суфозійні явища; 

б) найбільш ураженими цими процесами є ділянки, розташовані у 
верхів’ях долин струмків Затінок і Химина Долина, а також поверхні 
схилів, приурочені до передмість давнього городища (між першою і другою 
лініями оборонних валів) (див. карту сучасних процесів); 

в) на момент досліджень найбільш активно розвивається яркова 
ерозія, зсувні й карстово-суфозійні процеси. Польовим картографуванням 
виявлено 97 форм поверхневого карсту, з яких 44 перебувають в активній 
стадії розвитку. Закартовано близько 30 активних зсувних вогнищ, відсте-
жено активний прояв яркової ерозії (майже 60 точок росту ярів) як у 
верхів’ях струмків, так і на схилових поверхнях (вздовж стежок і доріг). 
Визначено, що чинником активізації яркової ерозії є як природні чинники 
(високий ерозійний потенціал рельєфу, значна кількість опадів (до 770 мм/рік) 
і висока інтенсивність (до 2,7 мм/хв) дощів), так і господарська діяльність 
людини (у тім числі й давньоісторична). Сьогодні на яркову ерозію активно 
впливають оборонні споруди городища (земляні рови та вали), які зумов-
люють перерозподіл та концентрацію поверхневого стоку і розмив їхніх 
днищ. 

3. Виконані геофізичні дослідження підтвердили високі можливості 
комплексу електророзвідки, термометрії та магнітометрії для виявлення 
потенціалу карстових процесів і можливих загроз для збереження 
історико-культурної спадщини пам’ятки природи “Стільська”. Аномальні 
зони, які свідчать про можливий прояв карстово-суфозійних процесів, були 
виявлені під час застосування трьох різних методів, що підтверджує 
високу ймовірність реалізації потенціалу цих процесів. Тому застосування 
цих методів дає підстави з високою ймовірністю виявляти ділянки з 
активними карстово-суфозійними процесами. До числа найнебезпечніших 
в екзодинамічному аспекті досліджених об’єктів на території пам’ятки 
природи, за геофізичними даними, варто зачислити ділянки А і D в її 
східній частині. Детальніші висновки про карстову небезпеку для пам’ятки 
природи можна буде зробити після здійснення ширших геофізичних 
досліджень на мережі профілів для всієї території Стільського горбогір’я. 

4. Активний розвиток охарактеризованих процесів створює загрози 
та вже призвів до руйнування об’єктів історичного середовища, насамперед, 
земляних валів, ровів, давніх жител та доріг. Оскільки потенціал росту 
ярів й становить від 152 до 300 м, то ризик руйнування об’єктів історич-
ного середовища як лінійною ерозією, так і зсувами та карстом, є дуже 
високим. 

5. Під впливом ерозійних та зсувних процесів руйнуються не лише 
об’єкти історичного середовища, а й абіотичні й біотичні компоненти 
ландшафту: активізуються вітровальні явища, які призводять до поси-
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лення площинної ерозії та карстово-суфозійних процесів та є причиною 
ураження насаджень шкідниками та хворобами, що знижує естетичну цін-
ність та погіршує екологічний стан пам’ятки. 

З урахуванням незадовільного стану та наявні загрози для збере-
ження природної та історичної пам’ятки природи “Стільська” вважаємо за 
доцільне доручити спеціалізованій проектній організації (наприклад, 
Інституту землевпорядження, інституту “Львівдіпроводгосп”, ВАТ “Гірхім-
пром”) розробити “Проект захисту об’єктів пам’ятки від небезпечних 
геоморфологічних процесів”. 

6. Отримані у процесі комплексних досліджень стану пам’ятки при-
роди дані про особливості будови рельєфу, риси й властивості ґрунтів, 
рослинного покриву, поверхневих і підземних вод, ландшафтів, стан 
об’єктів історичного городища дали змогу обґрунтувати систему заходів, 
спрямованих на стабілізацію ситуації, зарегулювання та уповільнення 
розвитку небезпечних процесів, ліквідацію чи зниження ступеня загроз 
для об’єктів комплексної пам’ятки природи, історії і культури “Стільська”. 
Ця система охоплює: 

а) протиерозійні й стокорегулювальні заходи (фітомеліоративні, 
організаційні, гідротехнічні), які передусім повинні охопити ділянки, на 
яких відбувається руйнування валів дитинця та другого поясу валів і 
ровів, а також найбільші та найактивніші яри у верхів’ях струмків Затінок 
та Химина Долина. До головних заходів належать: створення фашинних і 
камененакидних загат у днищах ярів; будівництво стокорегулювальних та 
водовідвідних споруд (валів, лотків-швидкотоків), заліснення й залуження 
ерозійно-небезпечних ділянок; використання накидних сіток для змен-
шення інтенсивності ерозії на схилах ярів і балок тощо; 

б) протизсувні заходи (фітомеліоративні, дренажні, інженерно-технічні 
тощо). Їх потрібно виконуватися у комплексі з протиерозійними й охоплю-
вати відведення надлишку ґрунтових і поверхневих вод від тіла зсуву, 
закріплення тіла зсуву та опливин шляхом насадження чагарників і дерев 
з потужною кореневою системою, закріплення основи зсуву і недопущення 
її підмивання тощо. Комплекс цих заходів рекомендують реалізувати, 
насамперед, з метою стабілізації найнебезпечніших зсувів; 

в) карсторегулювальні заходи. Вони охоплюють кілька видів робіт: 
тампонування невеликих, але найактивніших форм карстового рельєфу 
(понорів, тріщин, лійок); відведення поверхневого стоку від активних форм 
карсту; підвищення рівня закріпленості рослинним покривом карстових 
форм рельєфу. 

7. Реалізацію пропонованих заходів доцільно провести у три етапи. 
Першочергового виконання потребують заходи зі стабілізації небезпечних 
процесів, які руйнують найціннішу в історичному сенсі частину городища – 
його дитинець. Наступним етапом є реалізація заходів на ділянках розта-
шування оборонних валів другої і третьої ліній у верхів’ях долин струмків 
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Химина Долина і Затінок. В останню чергу варто проводити роботи у 
межах активних вогнищ розвитку процесів, потенційно небезпечних для 
історичного та природного середовищ. 

8. Важливим напрямом подальших науково-прикладних досліджень 
пам’ятки природи є розроблення й впровадження системи моніторингу 
(спостереження, контролю та управління станом) за небезпечними екзо-
генними процесами та станом і змінами об’єктів історичного середовища. 
Виконане великомасштабне картографування екзогенних процесів та ство-
рених ними форм рельєфу, поєднане з вивченням особливостей їхнього 
поширення, чинників та механізмів розвитку, створило необхідні перед-
умови для постановки моніторингових досліджень. Сьогодні актуальним є 
реалізація напівстаціонарних посезонних спостережень за розвитком ярів, 
карстово-суфозійних форм, зсувів, опливин, вітровальних явищ, заболочу-
вання, а також деградації ґрунтів під впливом рекреації, зміни морфології 
і стану валів, ровів, штучних терас, курганів, залишків жител та госпо-
дарських будівель давньої людини. Такі спостереження необхідні для 
уточнення даних про інтенсивність розвитку цих процесів, прогнозування 
стану досліджуваних ерозійних, карстових і зсувних форм рельєфу з 
різною завчасністю (1, 3, 5, 10 і більше років), обґрунтування комплексу 
процесорегулювальних та середовищезахисних заходів. 

9. Для активнішого використання пам’ятки у наукових, освітніх і 
краєзнавчих маршрутах запропоновано виконати облаштування пунктів 
для огляду низки об’єктів археологічної (дитинець, оборонні вали, ворота, 
давні комунікації, поховання) та природничої (ярусність природних комп-
лексів, грабово-букові ліси, зсуви, яри, корінні породи) спадщини. Ці 
об’єкти пропонуємо ввести до двох типів маршрутів – наукового (вздовж 
тематичної стежки історико-архітектурного плану) та пізнавального (вздовж 
дидактичної природничо-історичної стежки). Ці стежки повинні бути про-
марковані та облаштовані інформаційними щитами. Доступ до основних 
привабливих об’єктів пам’ятки будуть здійснювати наявними ґрунтовими 
дорогами. Доповненням до мережі туристичних об’єктів та стежок повинно 
стати облаштування інформаційно-експозиційного (музеального) об’єкта 
про Стільське городище та науково-освітнього археологічного центру у 
с. Стільсько. Пам’ятка природи повинна стати об’єктом культурологічного 
та екологічного туризму. 

10. Сьогодні природоохоронний статус досліджуваної території не 
повністю відповідає її наявному природному та історико-архітектурному 
потенціалові. Якщо враховувати, що найціннішим (унікальним) утворен-
ням пам’ятки “Стільська” виступає збережений археологічний комплекс 
ІХ–ХІ ст., то ця територія має всі підстави належати до охоронних об’єктів 
природничо-історико-культурного плану. За науковою та освітньою цінністю 
цей археологічний комплекс заслуговує на статус державного історико-
культурного заповідника, під охороною якого перебуватимуть природні, 
історичні та культурні об’єкти загальнонаціонального значення. 
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Виконані у нашій роботі природничо-історичні дослідження дають 
змогу стверджувати, що оптимальною формою охорони для цього 
природничо-історичного комплексу може бути категорія реґіональних 
ландшафтних парків, яка забезпечує поєднання охорони цінних природ-
ничих та історичних об’єктів з туристичним використанням та освітньою 
функцією. Ландшафтні реґіональні парки передбачають охорону природних 
та історико-культурних об’єктів у поєднанні з розвитком різних форм 
рекреації (природничої, культурологічної). Ландшафтні реґіональні парки 
виступають як великі за площею, багатофункціональні природоохоронні 
об’єкти, де поєднуються охоронні, рекреаційні, еко- й культуро-освітні 
функції. Є потреба відновити цю ефективну форму охорони природних та 
історичних об’єктів. Цей парк повинен охоплювати Стільське городище-
поліс (археологічний об’єкт) та цінний ландшафтний комплекс лісистого 
Стільського горбогір’я. У ньому буде реалізована ідея комплексної 
охорони як археологічного об’єкта, так і його природного середовища. 
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Diverse research (constructive-geographical, geophysical, archeological 

etc.) of complex “Stil’ska” nature monument using modern geoinformational 
technologies suggests making following conclusions: 

1. Nature monument “Stil’ska” that contain settlement of IX–XI centuries, 
located in the south-west of Podilla elevation, on the territory of Bibrka-Mykolayiv 
Opilla, in the valleys of Kolodnytsia and Sukhodolka rivers (Dnister left tributaries). 
Region is characterized as strongly partitioned by ravine and gully plateau relief, 
diverse soil cover with predominating dark grey podzolized soils with hornbeam 
and beech forests. It belongs to long ago mastered and densely populated 
territories. 

An important part of the complex nature monument a unique and well 
preserved settlement of the IX–XI centuries. It includes: a rampart and ditch 
fortified settlement central part with the total area of 15 ha and adjacent to its 
suburb with total area of 230 ha fortified by 10 km long rampart and ditch. 

Archeological researches testified high historical and cultural values of 
this monument and necessity of his preservation and advanced study by 
domestic and foreign specialists, forming an infrastructure and involvement of 
its potential in patriotic, esthetic and ecologic education and develop of local 
history studies and tourism. 

2. On background of good preservation of nature monument nature and 
historical environment by research discovered a lot problem situations, that 
caused by modern morphological processes activation under natural (current 
active crust movement, large and intensity rainfalls) and economic (forest 
economic and other human activities) factors. On spectrum of these processes 
most dangerous for nature and historic environment are ravine erosion, landslide 
and karst-piping phenomena. Based on results of field studies were created 
cartographic models of conditions and factors of exogenous processes features 
of distribution and development give a possibility to discover the following 
regularities: 

a) natural-geographic and geologic and tectonic features of the nature 
monument caused close connection between relief structure, distribution and 
activation of a certain set of processes – their paragenetic complexes. Pre-
vailing in these processes complexes are processes of linear which activating 
landslide, landslide-grow hoarse and karst-piping phenomena; 

b) most affected by these processes are places located on upper parts 
of Zatinok and Khymyna Dolyna stream valleys, and slopes surfaces within 
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the settlement suburbs (between the first and second defensive ramparts) 
(contemporary processes map); 

c) on researches moment most actively developing processes of ravine 
erosion, landslide and karst-piping. By field mapping found 97 forms of ground 
karst, 44 of them are in active stage of development. About 30 active landslide 
territories, detected active ravine erosion (about 60 points of ravine growth) on 
upper parts of streams and slope surfaces (along footpaths and roads) was 
mapped. Main factor of ravine erosion activation are nature factors (high relief 
erosive potential, considerable amount of precipitation (till 770 mm/year) and 
high rain intensity (till 2,7 mm/min)), and economic activity (including aged histo-
rical). Today on ravine erosion active influence has settlement fortifications (land 
ditches and ramparts) that cause surface runoff redistribution and concentration 
and bottom erosion. 

3. Geophysical researches confirm high possibilities of electrical exploration 
complex, thermometry and magnetometry for revelation of karst processes 
potential and possible threats for preserving historic-cultural heritage nature 
monument “Stilska”. Anomalous zones that testify a possible display of karst-
piping processes was expose during applying of three different methods that 
confirm high probability of processes potential realization. Applying this metods 
gives grounds with high probability of active karst-piping processes places 
detection. To number of most dangerous in exodynamic aspect investigated 
objects, based on geophysical data, worth noting places A and D in its west 
part. Detailed conclusions about nature monument karst danger can be done 
after deepest geophysical researches on profile network for entire territory. 

4. Active development of characterized processes makes a threat and 
already led to destroying historical environment objects, first of all, land ramparts, 
ditches, ancient habitation and roads. Since a potential of ravine development 
make up from 152 to 300 m, destroy risk of historical environment objects by 
linear erosion, landslides and karst is very high. 

5. Under influence of erosion and landslide processes destroying not only 
an historical environment objects, but also abiotic and biotic landscape compo-
nents: activating windfall phenomenon, that causing to intensification surface 
erosion and karst piping processes and are reason pests and disease affections 
that lowing esthetic value and degrade of monument ecological estate. 

Considering the poor state and threats for preserving nature and historic 
nature monument “Stilska” we considering it appropriate to specialized project 
organization (for example, Institute of land management “Lvivdiprovodgosp”, 
“Girkhimprom” SA) to make a “Project to preserve a monument objects from 
dangerous geomorphologic processes”. 

6. In complex researches process of nature monument estate obtained 
data about features of relief structure, soil and vegetation, surface and ground 
waters, landscapes, historical objects estate in settlement features gave a 
possibility to ground measures system directed to situation stabilization, 
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regulation and deceleration of dangerous processes development, elimination 
or reducing threats degree for complex nature, history and culture monument 
“Stilska”. This system contains: 

a) erosion preventive and flow regulation measures (vegetation melio-
ration, organizational, hydrotechnical), that first of all must cover areas with 
destruction of settlement ramparts and second belt of ramparts and ditches 
while bigger and most active ravines on upper part of Zatinok and Khymyna 
Dolyna streams. To main measures among: fascine and rock winded dam 
construction on ravine bottom; flow regulation and flow deferent constructions 
(banks, trays), reforestation and meadow creation on erosive dangerous places; 
walls using for erosion intensity reduction on ravine slopes etc. 

b) landslide preventive measures (phyto-meliorative, drainage, technical-
engineering etc).They must realized in complex with erosion preventive and 
cover soil and surface water surplus withdrawal, landslide body fixing by force 
of bushes and trees with powerful roots system. Realization of that measures 
complex is recommended first of all with purpose of most danger landslides 
stabilization; 

c) karst regulating measures. They cover several work kinds: plugging 
small but most active karst relief forms (ponors, cracks, funnels); surface 
water flow withdrawal from active karst forms; increase a fixing by vegetation 
cover of karst relief forms. 

7. Realization of those measures is suggested to apply by three stages. 
In the first place are measures of danger processes stabilization that destroy-
ing most valuable in historical sense settlement part – center. Next stage is 
measures realization on territories where located second and third line 
defensive ramparts on upper parts of Khymyna Dolyna and Zatinok streams 
valleys. At least should be made measures within seat active processes 
development, potentially dangerous for historic and nature environment. 

8. Next important direction of science-practical researches of nature 
monument is development and implementation monitoring system (observation, 
control and estate management) of danger exogenous processes, historic 
environment objects estate and changes. Performed large scale mapping of 
relief forms created by exogenous processes, combined with distribution studies, 
development factors and mechanism, create necessary prerequisites of monito-
ring researches organization. Actual by today is realization of semiportable 
seasonal observations of morphology and estate development of ravine, karst-
piping, landslides, wind phenomenon, swamping and soil degradation under 
recreation influence, ramparts, ditches artificial terraces, barrows, remains of 
houses and farm buildings. Those observations are necessary for data 
specification about process development intensity, prediction estate of research-
ing erosion; karst and landslide relief forms with different iterations (1, 3, 5, 10 and 
more years), grounding process regulating and environment protecting measures 
complex. 
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9. For more active using of monument in science, educational and local 
history tracks proponing to provision of the necessary facilities to watching of 
archeological (central part, defensive ramparts, gates, old communications, 
burial) and natural (nature complexes tiers, hornbeam and beech forests, land-
slides, ravines, basement rocks) objects of heritage. That objects we proponing 
to include to two tracks types – scientific (along thematic trail of historic-
architectural plane) and educational (along didactic nature-historic trail). The 
tracks must be marked and equipped by information boards. By available soil 
roads will realize access to main attractive objects of monument. An addition 
to touristic objects network and tracks must be creation of information-exposition 
(museum) object about settlement Stilske and scientific-educational centre in 
Stilske wil. Nature monument should be an object of cultural and ecological 
tourism. 

10. Today nature protecting status of researched territory not completely 
suitable with her contemporary nature and historic-architectural potential. 
Considering that most valuable (unique) formation of monument “Stilska” is 
archeological complex of IX–XI century than this area may belong to nature-
historic plan protected objects. For scientific and educational values that 
archeological complex deserves of national historic-cultural reserve status, 
under protection of which will be nature, historical and cultural objects of 
nationwide importance. 

Accomplished nature-historic researches realized by us give a possibility 
to confirm that optimal protection form for this nature-historic complex can be 
in regional landscape park category, which provides combination of valuables 
nature and historic objects with touristic using and educational function. 
Landscape Regional Park provides protection of nature and historic-cultural 
objects with combination of different recreation form development (natural, 
culturological). Landscape Regional Park is a big by area, multifunctional nature 
protecting objects, where combining protection, recreation, eco- and culture-
educational functions. There is a necessary to restore that effective form of 
nature and historic objects protection. That park must contain settlement Stilske 
(archeological object) and valuable landscape complex of Stilske wooded 
hump-hilly. In that park will be realized idea of archeological object and his 
nature environment complex protection. 
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	2.1.1. Електромагнітні дослідження. У комплексі діагностики та вивчення морфодинамічних процесів приповерхневої частини земної кори електрометричні методи відіграють значну роль. Причиною тому є суттєва різниця між електроопорами гірських порід втягну...
	2.2.1. Геологічні й гідрогеологічні методи. Отримання інформації про геологічну будову та гідрогеологічні умови пам’ятки природи здійсню-вали шляхом виконання польових маршрутних спостережень, а також аналізу фондових геологічних матеріалів [13; 28; 98].
	Маршрути орієнтовані, головно, вздовж ярів, у бортах яких розміщено найбільше відслонень. Декілька маршрутів прокладено вздовж брівок ярів, де відзначають значну кількість поверхневих форм карсту, а також розви-ваються зсуви.
	У процесі їхнього виконання проводили опис властивостей гірських порід у відслоненнях. При цьому вивчали послідовність нашарувань, літологічний склад порід, структуру й текстуру, ступінь тріщинуватості, орієнтацію тріщин, їхні розкриття, характер напо...
	Для виявлення зон тріщинуватості, а також визначення просторового положення тріщин розвантаження використовували біолокаційний метод.
	З метою вивчення геологічного розрізу, встановлення глибини заля-гання підземних вод на вододілі, де немає відслонень, пробурено дві свердловини глибиною по 6 м.
	У процесі виконання польових спостережень виявляли місця роз-вантаження підземних вод (джерела), визначали літологічний склад порід, над якими вони формуються, їхній дебіт.
	2.2.2. Методи дослідження рельєфу і процесів рельєфоутво-рення. Головними методами дослідження рельєфу пам’ятки природи були: 1) аналіз топографічних карт масштабу 1 : 10 000 і 1 : 25 000; 2) побудова серії морфометричних карт цього ж масштабу (на під...
	Застосування широкого спектра взаємодоповнюваних і взаємо-контрольованих методів дало змогу отримати об’єктивну інформацію щодо поширення, тенденцій розвитку, ступеня активності усього спектра сучасних екзогенних та ендогенних процесів рельєфоутворенн...
	Методи вивчення інтенсивності розвитку ярково-долинних систем. У дослідженнях геоморфологічних процесів, які становлять особливу загрозу для збереження історичних об’єктів природної пам’ятки “Стільська”, важливе місце належить вивченню тенденцій, масш...
	Такі дослідження доцільно проводити з використанням різночасових великомасштабних карт, планів, аеро- й космознімків. Для дослідження просторово-часової динаміки ярково-долинної мережі у районі природної пам’ятки “Стільська” ми використали топографічн...
	У процесі аналізу змін в ярково-долинних системах використову-вали порівняльно-картографічний метод, суть якого полягає у зіставленні (накладанні) різночасових одномасштабних топографічних карт.
	Для оцінки структури ярково-долинної мережі використано метод картометричного аналізу. Кількісні параметри структури ярково-долинних систем визначали методами картометричного і статистичного аналізів. Зокрема, розраховували середню довжину ярів, серед...
	Дослідження стану поверхневих вод здійснювали з метою виявлення їхніх кількісних параметрів, оцінки впливу на поширення та інтенсивність розвитку схилових й руслових ерозійно-акумулятивних процесів, карсту і суфозії, а також зсувів, опливин та надмірн...
	Головними методами гідрологічних досліджень виступали: 1) польове обстеження гідрографічних об’єктів; 2) збір та аналіз фондових даних про модулі поверхневого стоку води, витрати води у р. Колодниця та її допливах, кількість опадів та режим їхнього ви...
	Під час розрахунків може бути два випадки максимальних витрат: 1) наявність даних стаціонарних спостережень за більш-менш тривалий час; 2) відсутність даних спостережень. Для визначення максимальних витрат води дощових паводків застосовано допоміжні м...
	а) редукційна формула СниП 2.01.14-83:
	Qp% = qp% a           F  (м3/сек),  (2.4)
	де qp% a – модуль максимальної миттєвої витрати води ріки-аналогу роз-рахункової ймовірності перевищення; δ і δа – коефіцієнти, які враховують зниження максимальних витрат проточними озерами, відповідно, для дослідної ріки і ріки-аналога; δ2 і δ2а – к...
	б) формула П. Ф. Вишневського:
	Qр% = 1,67   F   hm   φ   n   r   r1   k1   λ (м3/с),   (2.5)
	де F – площа водозбору до розрахункового створу, км2; hm – максимальна водовіддача зливового стоку, мм/10 хв.; φ – коефіцієнт редукції модуля максимального стоку; n – коефіцієнт для врахування впливу на макси-мальну витрату залісненості і заболоченост...
	в) формула граничної інтенсивності:
	Qр% = А1%   φ   Н1%   δ   λр%   F (м3/сек),   (2.6)
	де А1% – максимальний модуль стоку щорічної ймовірності перевищення Р%; φ – збірний коефіцієнт стоку; Н1% – максимальний добовий шар опадів ймовірністю перевищення Р%; δ – коефіцієнт впливу на максимальні витрати проточних озер; λр%  – перехідний коеф...
	Зазначимо, що результати гідрологічних досліджень басейну річки Колодниця та її допливів Затінок і Химина Долина є важливими для оцінювання ролі цього чинника у розвитку ерозійно-акумулятивних, карстово-суфозійних та опливних процесів, а також для виз...
	Для оцінки еколого-структурного стану ґрунтового покриву пам’ятки природи використано експедиційний порівняльно-географічний, морфолого-генетичний методи ґрунтових досліджень [17].
	У дослідженнях застосовували класичні геоботанічні, фітоценологічні та лісівничі методи. Асоціації виділялись за принципами еколого-фіто-ценотичної класифікації [22; 23]. Їхня ідентифікація у класифікаційній сітці типів лісорослинних умов П. С. Погреб...
	Для аналізу структури лісового фонду району дослідження на ландшафтно-географічній основі використано матеріали його поділянкового обліку в межах територій підприємств Державного комітету лісового господарства станом на 1 січня 2001 р. Аналіз представ...
	Аналіз зібраних матеріалів здійснювали через побудову узагаль-нених таблиць, що характеризують певний набір рослинних угруповань. У цих таблицях подано усереднену характеристику фітоценозу та складових ценопопуляцій за ярусами (деревостан, підріст, ча...
	Ссавців обліковували методом маршрутних обліків слідів, нір, кормових столиків, погримів (фіксація на 1 км маршруту).
	Під час укладання контурів урочищ на великомасштабних картах наголошують на вододільних і водозбірних елементах ландшафтної структури. Це пояснюють тим, що вододільні елементи репрезентовані поверхнями зрілого рельєфу зі стабілізованими природними пер...
	Метод картографування на території комплексу пам’яток засто-совували для створення графічної реконструкції та нанесення на карту рельєфу решток давніх укріплень, які репрезентовані земляними насипами валів, ровами та штучними терасами. У цьому контекс...
	За допомогою топографічного знімання археологічні об’єкти отримували прив’язку до висотних відміток рельєфу. При цьому форму-валося загальне уявлення про розташування археологічного комплексу на досліджуваній території. Отже, цей ефективний метод досл...

	РОЗДІЛ_3
	У структурно-тектонічному відношенні ділянка досліджень розташо-вана на південно-східній околиці Західноєвропейської платформи у межах її Рава-Руського блоку, який займає найбільш піднесену частину Львів-ського плато та Опілля.
	У геологічній будові рельєфу ділянки беруть участь відклади верхньої крейди, неогену та четвертинної системи (див. вкладку V). В основі гео-логічного розрізу лежить товща відкладів, що відіграє важливу рельєфо-твірну роль. Тут залягають відклади верхн...
	У долині р. Колодниця та у глибоких ярах, які розтинають лівий стрімкий берег річки, відклади верхньої крейди залягають під четвертин-ними породами, а у бортах ярів виходять безпосередньо на денну поверхню. Верхня частина світи складена сірими, ясно-с...
	жовтувато-сірою, твердою, зазви-чай, щільною, карбонатною мерге-листою глиною. У верхній частині глина характеризується пеліто-морфною структурою.
	У нижній частині шару вона вміщує значну кількість невеликих (0,3–1,0 см), сильнозвітрілих уламків мергелю. Потужність шару мерге-листих глин коливається у широких межах – від 0,1 до 2,0–5,0 м. Завдя-ки високій дисперсності та значній щільності глини ...
	Поверхня відкладів верхньої крейди нерівна. У долині Колодниці її фіксують на абсолютній позначці 300 м. У днищі яру, який з південного та південно-східного боку обмежує Стільське городище, вона зафіксована на абсолютній позначці 325 м.
	На розмитій поверхні верхньокрейдових відкладів залягає мало-потужна (3–5 м) пачка яскраво-зелених, піскуватих олігоценових глин палеогену (Р3). Глини цього віку не мають суцільного поширення. Вони трапляються у вигляді окремих невеликих плям-останців...
	Важливу роль у геологічному розрізі території городища відіграють накопичення баденського ярусу. Вони майже суцільним плащем потуж-ністю до 90 м покривають відклади верхньої крейди та палеогену. Товща порід неогену містить три різні за літологією комп...
	Миколаївські верстви зі стратиграфічним неузгодженням залягають на відкладах верхньої крейди та палеогену. Вони складені різно-зернистими пісковиками й пісками. Часто збагачені глауконітом, вміщують органогенний детритус, скупчення моховаток, брахіопо...
	Над миколаївськими верствами залягає досить потужний нараїв-ський горизонт. Він складений багрянковими (літотамнієвими) вапняками і вапнистими пісковиками з багрянками. На окремих ділянках, окрім жовнових вапняків, трапляються їхні масивні відміни, по...
	вими переходами. Розміри жовен коливаються від 3–5 до 10 см у діаметрі. Часто вапняки вміщують значні за об’ємом домішки піща-ного матеріалу у вигляді цементу з пісковика, переважно кварцового з невеликою кількістю глауконіту й детриту. Співвідношення...
	Нараївські верстви перекриваються малопотужною (до 3–5 м) пачкою глин косівської світи. Глини залягають у вигляді невеликих за площею ізольованих тіл, що займають панівні висоти у рельєфі. Вони мають жовте, жовтувато-сіре із зеленуватим відтінком заба...
	Над відкладами баденію і верхньої крейди залягає майже суцільний шар накопичень четвертинного віку. Це переважно елювіально-делю-віальні нагромадження, репрезентовані середніми і важкими суглинками тугопластичної консистенції. Суглинки досить щільні, ...
	У місцях близького від поверхні залягання пісковиків під сучасними ґрунтами міститься малопотужний шар різнозернистих кварцових і кварц-глауконітових пісків потужністю до 2,0 м.
	Сучасний ґрунтово-рослинний покрив, який сформувався на елю-віальних суглинках, репрезентований головно темно-сірими, опідзоле-ними відмінами ґрунтів. Їхньою характерною особливістю є сильне поверхневе оглеєння, зумовлене поганою дренованістю й близьк...
	Окрім природних порід, у межах самого городища поширені техно-генні ґрунти (культурний шар). Вони являють собою переміщені людиною природні ґрунти з домішками слідів її діяльності. Породами цього типу складені вали та вимощені дороги. Крім того, вони ...
	Високий ступінь розчленованості ділянки ярковими системами зумовив утворення у вапняках і пісковиках вздовж ярів системи тріщин бокового відпору з розкриттям до 10–20 см. Їхня наявність створює сприятливі передумови для поглинання поверхневого стоку т...
	Отже, геологічна будова досліджуваної території виступає як важливий чинник розвитку спектра сучасних екзодинамічних процесів та створює сприятливі передумови для їхнього негативного впливу на природно-історичне середовище комплексної пам’ятки природи...
	Досліджувана територія розташована у межах Подільського гідро-геологічного району, який належить до Волино-Подільського артезіан-ського басейну [89]. У її межах виділяють три водоносні горизонти: верхньокрейдовий, неогеновий і четвертинний.
	Водоносний горизонт у відкладах верхньої крейди є найбільш поширеним і найбільш водозбагаченим. Підземні води належать до тріщинного типу. Він пов’язаний з мергелями львівської світи. Ступінь водозбагачення порід залежить від тріщинуватості мергелів, ...
	Неогеновий водоносний горизонт у межах городища є першим від поверхні. Він сформувався на глинах палеогену, а у місцях їхньої відсутності – на мергелистих глинах верхньої крейди. Водовмісними поро-дами є нижня частина товщі миколаївських пісковиків та...
	Поширення вод четвертинного водоносного горизонту має чітку геоморфологічну локалізацію. Вони трапляються лише у межах заплавної тераси Колодниці та днищах ярів. Водовмісними породами є заплавний алювій та пролювіальні відклади ярів. Глибина залягання...
	На вододільній поверхні і привододільних схилах у водозбагачені періоди року безпосередньо під ґрунтово-рослинним шаром та над косівськими глинами формується тимчасовий водоносний горизонт типу верховодки. Завдяки його формуванню простежується періоди...
	Поблизу городища, у долині Колодниці, розвідане родовище під-земних питних вод, приурочене до пісковиків і вапняків раннього баденію. Затверджені запаси вод (протокол УТКЗ № 4876м від 13 лютого 1990 р.) за категоріями В і С становить   4,8 тис. м3/доб...
	3.5.1. Природні умови басейну р. Колодниця. Об’єктами гідро-логічного дослідження є річка Колодниця, струмки Затінок і Химина Долина. Відповідні розрахункові створи № 1, 2, 3 на усіх водотоках розташовані у районі с. Стільське. Гідрографічну схему з в...
	Річка Колодниця та її лівобережні допливи належать до басейну р. Дністер. Басейн розташований у межах Опілля. Загальна довжина річки становить 21,5 км, площа водозбору – 65,4 км2, залісеність – 66,0 %, а заболоченість – 0,3 %. За витік річки прийнята ...
	Річка не має допливів з довжиною понад 10 км. Загальне падіння річки 119 м, а середньозважений похил 3,2 м/км. Норма стоку у гирлі річки становить 8,26 млн м3, стік маловодних років забезпеченістю 75 % і 95 %, відповідно, становить 6,02 і 4,13 млн м3....
	Струмок Затінок та струмок Химина долина є лівобережними допли-вами річки Колодниці. Основні гідрографічні параметри зазначених струмків та головної річки Колодниця наведені до розрахункових створів у табл. 3.1. Поздовжні профілі відображено на рис. 3...
	Таблиця 3.1
	Фізико-географічні і морфометричні характеристики гідромережі
	Рис. 3.1. Поздовжній профіль по р. Колодниця
	Клімат басейну помірно-континентальний з порівняно м’якою зимою й вологим помірно-теплим літом. Зареєстровані максимальна і мінімальна температури повітря становлять, відповідно, +37 оС і –33 оС. Кількість посушливих днів (вологість повітря менше ніж ...
	Рис. 3.2. Поздовжній профіль по потоку Затінок
	Рис. 3.3. Поздовжній профіль по потоку Химина Долина
	Спостережений добовий максимум опадів становить 120 мм. Сніговий покрив у басейні спостерігають у 76 % зим. Середня висота снігового покриву становить 19 см, максимальна – 90 см. Середня величина випаровування з водної поверхні становить 520 мм.
	Таблиця 3.2
	Основні кліматичні характеристики (для метеостанції Миколаїв)
	Орографія басейну є різноманітною на окремих його ділянках й поєднує в собі рівнинний й горбистий рельєфи. Найпоширенішими формами є пагорби, що утворюють пасма, які простягаються з північного заходу на південний схід й мають плоскі вершини та спадист...
	Долина річки має багато дрібних допливів з розгалуженими систе-мами балок, що загалом утворює значну густоту долинно-балкової мережі і розчленованість поверхні. Широкі днища долин у поєднані з крутими, але задернованими і залісненими схилами надають р...
	За густотою горизонтального розчленування рельєфу (віддаленістю ліній вододілів від тальвегів ерозійних форм) басейн річки відносять до середньорозчленованого (див. вкладку ХVIII). За глибиною вертикального розчленування горбистих рівнин (50–100 м) до...
	У літологічній будові території з поверхні беруть участь еолово-делювіальні та алювіальні суглинки, супіски, піски, які слабо- та середньо-стійкі до розмиву. В межах басейну еродовано до 20 % орних земель. Ступінь прояву водної ерозії класифікують як ...
	У межах басейну виділяються водоносні горизонти у четвертинних, неогенових та верхньокрейдових відкладах. Підземні води, які містяться в породах різного віку, часто гідравлічно зв’язані між собою й утворюють загальні сполучені водоносні комплекси. Жив...
	Рівень освоєння басейну р. Колодниця є невисоким. У його межах розміщено сім невеликих сіл Миколаївського району. В них мешкає лише 3,64 тис. осіб. Сільськогосподарське освоєння басейну теж невисоке. У сільському господарстві використовують 1,06 тис. ...
	На території басейну р. Колодниця розміщена пам’ятка природи “Стільська” разом з городищем ІХ–ХІ ст. площею 515 га. Пам’яткою природи місцевого значення є розріз тортонських відкладів вздовж ґрунтової дороги Тростянець–Стільське. Джерел лікувальних мі...
	Сучасний водний і водогоспо-дарський баланс басейну, складе-ний з урахуванням необхідності у воді, загалом позитивний. У межах басейну спостерігають надлишки водних ресурсів у середній й мало-водні роки. Загалом дефіциту вод-них ресурсів не простежуєт...
	Стан окремих чинників при-родного середовища й направле-ність діючих в ньому процесів зумовлюють загалом не сприятливу екологічну ситуацію у басейні Колод-ниці. Інтенсивне використання природних ресурсів призводить до значних порушень у режимі природн...
	Відмінність форм рельєфу в різних частинах басейну Колодниці, чергування горбистих та рівнинних територій, зумовлюють розвиток різних екзогенних процесів. На території басейну площею понад 55 км2 розви-нута площинна ерозія. Причиною її розвитку є наса...
	До заболочення приводить наявність замкнутих понижень, рівнин-ність території, стікання поверхневих вод з прилеглих схилів, вилив води з річища та її застій у прилеглих пониженнях. Як наслідок, у заплаві простежуються застійні явища, зменшується актив...
	Майже у всіх населених пунктах відбувається забруднення річища побутовим сміттям. У багатьох місцях воно захаращене підмитими кущами та деревами. Будівлі та городи підходять до самого річища, стік від господарств попадає безпосередньо в річку. Головні...
	Джерел виснаження підзем-них вод у басейні річки немає. Джерел забруднення поверхневих та підземних вод, окрім побуто-вого забруднення, також немає. Нижня частина басейну р. Колод-ниця потрапляє до контура зміша-ного забруднення від Роздільського ДГХП...
	Територія досліджуваного реґіону належить до зони інтенсивної зливової діяльності. Максимальні витрати води дощових паводків тут значно переважають аналогічні витрати весняної повені. Аналіз результатів розрахунків максимальних витрат води з урахуванн...
	Таблиця 3.3
	Максимальні витрати води дощових
	паводків у досліджуваних водотоках
	Витрати води у річці коливаються з року у рік навколо певного середнього значення із відхиленнями від нього в окремі роки на значні величини. Середньоарифметична величина із ряду величин річного стоку за тривалий період – це середній багаторічний стік...
	Таблиця 3.5
	Норма і річний стік різної забезпеченості
	у досліджуваних водотоках

	Для підтримання нормальних біологічних й санітарних умов життя водотоків, повинен залишатися санітарний мінімум, який приймають у розмірі мінімальної середньомісячної витрати води 95 % забезпеченості. Отже, санітарні витрати води у р. Колодниця та на ...
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	3.6.1. Різноманітність та особливості поширення ґрунтів. Зональні лісостепові ґрунти Стільського горбогір’я утворились на лесових відкладах внаслідок накладання двох основних процесів ґрунтоутворення – підзолистого й дернового, різний ступінь прояву я...
	Залежно від сукупної дії чинників ґрунтоутворення, а саме, підсти-лаючих порід, особливостей орографії, гідрологічного режиму і типу антропо-генного використання, ґрунтовий покрив пам’ятки утворюють п’ять основних типів ґрунтів. Панівними є сірі та яс...
	Сірі лісові ґрунти на лесоподібних суглинках з близьким заляганням щільних карбонатних порід під буково-грабовими лісами з розвиненим трав’яним ярусом на пологих схилах різної експозиції. Тип водного режиму є періодично промивним. У сірих лісових ґрун...
	Розріз С-1. Пам’ятка природи “Стільська” Роздільського лісниц-тва Стрийського держлісгоспу, квартал 15. Вирівняна ділянка на вершині пагорба під буково-грабовим світлим лісом, у трав’яному покриві – папо-роть, копитняк. Тип ґрунту: сірий лісовий на ле...
	Сірі лісові ґрунти на важких суглинках в умовах періодичного перезволоження та утрудненого дренажу набувають ознак оглеєння. Оглеєні різновиди сірих лісових ґрунтів на території пам’ятки природи виявлені на найвищих вододільних ділянках під буково-гра...
	Розріз С-2. Пам’ятка природи “Стільська” Роздільського лісниц-тва Стрийського держлісгоспу. Схил північно-західної експозиції по обидва боки від пасовища. Пониження на схилі у вигляді зарослого яру. Рослин-не угруповання: дубово-вільховий ліс, в чагар...
	Поверхня цих ґрунтів добре закріплена чагарниковим та густим трав’яним ярусами, тому не несе ерозійної небезпеки. Чергування періодів перезволоження і просихання обумовлює розвиток тут специфічних закисно-окисних процесів, ознаки яких чітко відслідков...
	Для сірих лісових ґрунтів поряд з чіткою елювіально-ілювіальною диференціацією характерний від легко- до середньосуглинкового грануло-метричний склад, що зумовлює їхню піддатливість до ерозійного руйну-вання. На території пам’ятки природи описано слаб...
	Для з’ясування інтенсивності площинного ерозійного змиву верхніх гумусово-елювіальних горизонтів сірих лісових ґрунтів під буково-грабо-вим лісом проаналізовано катену вздовж схилу від його вододільної до прияркової частини перпендикулярно до тальвегу...
	Катена складалась з чотирьох дослідних ділянок – контрольної на вододілі та схилових, умовно об’єднаних за ступенем змитості ґрунту. На дослідній ділянці проводили заміри потужностей лісової підстилки та верхнього гумусово-елювійованого (НЕ) горизонту...
	Зіставивши потужності верхніх горизонтів “еталонного” ґрунту та його змитих аналогів, отримали дані про інтенсивність та спрямованість ерозійних процесів. Зокрема, у межах центральної привододільної частини схилу рівномірно руйнується як підстилка (зм...
	Рис. 3.4. Інтенсивність площинного ерозійного змиву сірих
	лісових ґрунтів за профілем схилу яру
	Зазначимо, що в межах дослідженого схилу сформувався молодий буково-грабовий деревостан, вік якого не перевищує 30–40 років, тоді як по обидві сторони брівки яру збереглися 80-річні буки. Ці старі дерева з добре розвиненою кореневою системою не лише у...
	Отже, активізація лінійних ерозійних процесів на території пам’ятки спричинена легко- та середньосуглинковим гранулометричним складом ґрунтів й ґрунтотворних порід, близьким підстиланням делювієм карбо-натних порід та неправомірними і згубними для ґру...
	Ґрунти території, яка обмежена мережею оборонних валів і яку визначають як “дитинець городища”, мають складне природно-антропо-генне походження. Це ґрунти, які зазнали тривалого безлісого періоду розвитку і на даний момент розвиваються під шпильковим ...
	Розріз С-3. Пам’ятка природи “Стільська” Роздільського лісниц-тва Стрийського держлісгоспу, городище ІХ–Х ст., дитинець. Схил північно-західної експозиції під смерековим лісом, у чагарниковому покриві переважає ожина. Тип ґрунту: сірий реградований на...
	Дерново-карбонатні ґрунти пам’ятки природи приурочені до стрімких схилів з виходами окарбоначених ґрунтотвірних порід. Ці ґрунти вирізня-ються коротким, слабодиференційованим ґрунтовим профілем і формуються під специфічними трав’янистими угрупованнями...
	Розріз С-4. Пам’ятка природи “Стільська” Роздільського лісниц-тва Стрийського держлісгоспу. Верхня частину схилу північно-західної експозиції. Тип ґрунту: дерново-карбонатний слаборозвинений.
	3.6.2. Антропогенна трансформація ґрунтового покриву. Основ-ними типами антропогенної трансформації ґрунтового покриву пам’ятки природи “Стільська” є: сліди давніх оборонно-фортифікаційних споруд, давні каменярні, інтенсивне сільськогосподарське (випа...
	Давнє городище залишило після себе розгалужену систему оборон-них валів та канав, які суттєво змінили геоморфолого-гідрологічні особливості ґрунтоутворення і спровокували розвиток негативних процесів (заболочення, карст, лінійну ерозію). Дослідивши по...
	Розріз С-5. Пам’ятка природи “Стільська” Роздільського лісництва Стрийського держлісгоспу, квартал 11. Відслонення охоронного валу в буково-грабовому лісі з домішками вільхи й берези. Тип ґрунту: світло-сірий лісовий антропогенізований на похованому с...
	Описаний вище горизонт [HE] – це верхній горизонт ґрунту, який був перемішаний, а потім й похований понад тисячу років тому під час будівництва системи оборонних споруд городища. Незважаючи на тривалий період поховання він зберіг структуру і грануломе...
	На вододільних ділянках колишнього городища, де оборонні вали утворюють замкнені контури, формуються перезволожені ареали з болотними ґрунтами та застійним водним режимом. Ґрунтовий профіль болотних ґрунтів складається з двох горизонтів Нgl (0–17 см),...
	Безпосереднє сусідство пам’ятки з населеним пунктом робить її дуже вразливою до різноманітних господарських заходів та неконтрольо-ваної рекреації. Традиції співіснування місцевого населення та лісових масивів, на основі яких утворена пам’ятка природи...
	У місцях активного відвідування буково-грабових лісів рекреантами щільність будови сірого лісового ґрунту зростає на 60–65 % порівняно з непорушеним ґрунтом, що викликає суттєве погіршання його водно-повітряних властивостей. Незважаючи на зменшення по...
	Рис. 3.5. Зміна водно-фізичних параметрів горизонту НЕ сірих
	лісових ґрунтів під впливом антропогенного навантаження
	Тривале та різнопланове втручання людини у функціонування строкатого ґрунтового покриву пам’ятки супроводжується втратою цінного гумусового матеріалу, яка перевищує хаотичне надходження до ґрунту первинної органіки, порушенням режиму перебігу не тільк...
	Антропогенна трансформація рослинного покриву призвела до значного скорочення, а в окремих районах й до зникнення первинної лісової рослинності, формування на її місці численних вторинних угруповань з нестабільною структурою, низькими запасами органіч...
	Законом України “Про загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000–2015 рр.” передбачено, що структура мережі заповідних об’єктів повинна забезпечити збереження природних або частково змінених ландшафтів та їхнє ...
	Природна пам’ятка “Стільська” розташована в межах Стільського горбогір’я – території з типовою пасмово-горбистою поверхнею й глибо-кою балково-долинною сіткою. Горби мають плоскі вершини, скла-дені мергелями та пісковиками, на яких залягають неогенові...
	Серед букових лісів найпоширеніші асоціації Fagetum caricosum (pilosae), F. aegopodiosum, F. asperulosum (odorati). У деревному ярусі постійно Carpinus betulus, Quercus robur, Tilia cordata, ярус підліску з Corylus avellana, Swida sanguynea, Euonymus ...
	Грабово-дубові ліси репрезентовані асоціаціями Carpineto-Quercetum caricosum (pilosae), C.-Q. aegopodiosum, C.-Q. asperulosum. У деревостанах доволі часто трапляється Fraxinus excelsior, Tilia cordata, Acer platanoides, Cerasus avium, Pyrus communis, ...
	Дубово-грабові ліси пов’язані з ясно-сірими та сірими опідзоле-ними ґрунтами. Деревостани мають характерну двоярусну структуру.
	Найпоширеніші асоціації Querceto-Carpinetum caricosum (pilosae), Q.-C. aegopodiosum, Q.-C. stellariosum (holostea).
	Комплексна пам’ятка природи місцевого значення “Стільська” (515,0 га) репрезентує типові лісо-ві природні комплекси природного району Стільське горбогір’я.
	Лісовою рослинністю вкрито 98 % площі заповідного об’єкта. Найпоширеніші деревостани з перевагою бука лісового (77,8 %). Шпильково-листяні деревостани займають близько однієї десятої від покритої лісом площі. На решті території ростуть дубові, грабові...
	Цінними в природоохоронному аспекті є деревостани віком 80–100 років з перевагою бука, дуба і клена-явора (19,8 % території). Варті уваги й середньовікові, переважно букові деревостани з грабом, дубом, вільхою і явором, які займають 17,3 % площі. Решт...
	Незначні площі (2,5 %) займають цінні старовікові (100–180 років) букові ліси з домішкою явора, граба та ясена звичайного. Перспектив-ними для збереження є угруповання з перевагою дуба, віком 60–90 років (22 га). Варті уваги й чисті яворові деревостан...
	Окрім того, на території пам’ятки є штучного походження сосняки (28 га) та смеречники (31 га) віком менше ніж 60 років, з участю вільхи, граба, дуба звичайного, клена-явора, сосново-ялинові з домішкою вільхи, вільхово-соснові і вільхово-ялинові угрупо...
	Рослинний покрив значно змінений господарською діяльністю, тому першочергові заходи повинні бути спрямовані на відновлення природно-історичного середовища – реконструкцію первинної рослинності шляхом формування змішаних деревостанів за прототипом авто...
	На території комплексної пам’ятки природи “Стільська” охороною охоплені частково типові, більшою мірою близькі до типових лісові комплекси – угруповання та ділянки з перевагою бука лісового, меншою
	мірою – дуба звичайного й вільхи чорної, а також малопоширені у регіоні чисті яворові угруповання. Такі угруповання становлять особи-ву цінність як еталони природного біологічного різноманіття на ланд-шафтному, ценотичному й видо-вому рівнях.
	Необхідні заходи щодо форму-вання дубових і чорновільхових лісів. Очевидно, що наявність у їхньому складі видів в’яза, ясена звичайного, черешні відповідає складу природних лісів в умовах сирих сугрудів й грудів. Отже, природна тенденція формування мо...
	Унаслідок інтенсивного господарського використання цих земель природні лісові угруповання майже повністю знищені, у зв’язку з чим немає достатньо фактичного матеріалу для об’єктивного виділення тут відповідних типів лісових природних комплексів. Насам...
	Орнітофауна природної пам’ятки місцевого значення “Стільська” налічує 38 гніздових видів загальною щільністю населення 372,4 пари/км2 (табл. 3.9). Населення охоплює 34 види. Домінує зяблик, субдомі-нує вільшанка. Дуже численним є один вид – зяблик, чи...
	Серед виявлених птахів є три види, які занесені до Чер-воної  книги  України  –  підорлик
	малий, голуб-синяк, дятел біло-спин-ний. Тридцять п’ять видів підлягають охороні згідно з Бернською конвенцією з охорони дикої флори і фауни, 12 видів – згідно з Боннською конвен-цією про охорону мігруючих видів тварин і чотири види згідно з Вашингтон...
	У річці Колодниця, яка огинає городище, водиться видра – вид, занесений до Червоної книги України. У межах пам’ятки виявлена нічниця велика – кажан, занесений до червоних списків МСОП, Європи та України. До останнього видання Червоної книги України вн...
	Загалом фауна природ-ної пам’ятки налічує 38 видів птахів й 22 види ссавців. Пред-ставники класу птахів суттєво не різняться ні за складом, ні за щільністю від мешканців подіб-них лісостанів решти Бібрсько-Стільського горбогір’я, Роз-точчя чи Воронякі...
	Таблиця 3.9
	Орнітофауна лісостанів
	Примітка: Чу – Червона книга України, Бе – Бернська конвенція, Бо – Боннська конвенція, Ва – Вашингтонська конвенція.
	Таблиця 3.10
	Фауна ссавців лісостанів
	Примітка: МСОП – Червона книга Міжнародного союзу охорони природи, Єс – Європейський червоний список, Чу – Червона книга України, Бе – Бернська конвенція, Бо – Боннська конвенція, Ва – Вашингтонська конвенція.
	невелику площу, а її статус не має суттєвого позитивного впливу на стан охорони фауни хребетних тварин у реґіоні. Причиною ж невисокої чисель-ності окремих ссавців на досліджуваній території (кабан, козуля, лисиця, заєць-русак) є браконьєрська діяльні...
	Прийшла сотня Грузинова
	Люба матусе
	Проте попри все це жителі не втратили віри у себе, своє майбутнє. Вони зберігають давні традиції, виховують дітей, внуків та правнуків, працюють, колядують, святкують іменини, на яких обов’язково звучить пісня Анастасії Тітко:

	Прийшла сотня Грузинова
	Надибала москалоту
	Б’ються хлопці за Вкраїну
	Люба матусе, я все про тебе


	РОЗДІЛ_4
	Узагальнений геоелектричний розріз ділянки геофізичних досліджень ґрунтується на результатах вертикальних електричних зондувань (ВЕЗ) та зондувань становленням електричного поля (ЗСБ), виконаних під час дослідно-методичних робіт на території Стільсько...

	РОЗДІЛ_5
	АРХЕОЛОГІЧНІ КОМПЛЕКСИ ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА ПАМ’ЯТКИ ПРИРОДИ ТА ІСТОРІЇ

	РОЗДІЛ_6
	СУЧАСНА МОРФОДИНАМІКА ПРОЦЕСІВ                              У ДОСЛІДЖУВАНОМУ РЕҐІОНІ
	Розвиток на території пам’ятки природи екзогенних та ендогенних процесів супроводжується широким спектром негативних наслідків. Їх можна об’єднати за такими критеріями:
	1) ступенем охоплення (ураження) об’єктів природно-історичного сере-довища пам’ятки;
	2) активністю розвитку;
	3) потенціалом розвитку;
	4) рівнем небезпеки, яку вони створюють для об’єктів історичного середовища;
	5) піддатливістю до зарегулювання.

	РОЗДІЛ_7
	ЗАСАДИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРИРОДНО-ІСТОРИЧНОГО СЕРЕДОВИЩА ПАМ’ЯТКИ ПРИРОДИ “СТІЛЬСЬКА”
	7.1.1. Протияркові заходи. Результатом дослідження поширення, активності та інтенсивності розвитку, наслідків впливу екзогенних процесів на природно-історичне середовище дали змогу обґрунтувати диферен-ційовану за видами процесів систему захисних захо...
	Протиерозійні гідротехнічні споруди застосовують для ярів, які активно розвиваються в тих випадках, коли ефективність агротехнічних і лісо-меліоративних заходів була низькою і не дала бажаних результатів. Водо-відвідні споруди або насипні вали-канави ...
	З метою загальмування подальшого росту яру 6 (водозбір струмка Затінок) та ярів 1а і 2 (водозбір струмка Химина долина) необхідно перед-усім надійно закріпити їхні верхівки і схили деревними породами й чагар-никами з добре розвинутою, глибоко проникаю...
	7.1.2. Карсторегулювальні заходи. Вибір протикарстових заходів проводять залежно від конкретних особливостей умов розвитку карсту, його типу, глибини залягання водорозчинних порід, ступеня їхньої закарстова-ності та обводнення.
	На ділянці дослідження вапняки, що карстуються, залягають у без-посередній близькості від поверхні, по суті не перекриті водотривкими породами. Завдяки цьому дощові й талі води легко проникають у товщу вапняків. У прибортових частинах ярів вони розбит...
	Значна кількість давніх і свіжих суфозійно-карстових лійок, які пере-бувають у таких геоморфологічних умовах, ускладнює ситуацію. Наявні форми є локальними водозборами, де концентрується атмосферний стік. Таку саму функцію виконують і місця розташуван...
	З урахуванням конкретних природних умов розвитку суфозійно карстових процесів оптимальним способом протикарстового захисту є регулювання поверхневого стоку. Його потрібно здійснювати шляхом тампонування глиною тріщин бокового відпору, засипанням прова...
	Виявлені на території досліджень небезпечні геоморфологічні про-цеси з огляду на особливості геологічної будови, гідрогеологічних умов та рельєфу парагенетично пов’язані між собою. Тому для боротьби з ними варто виконувати подібний комплекс заходів (д...
	Важливим чинником, який визначає змогу та інтенсивність розвитку зсувів і лінійної ерозії за конкретних геологічних умов, також є поверхне-вий стік. Тому його регулювання є найнадійнішим заходом боротьби з розвитком процесів.
	7.1.3. Збереження та охорона ґрунтів. З метою стабілізації екологічного стану ґрунтів пам’ятки та запобігання розвитку процесів їхнього руйнування доцільним є проведення комплексу інженерно-технічних, лісомеліоративних та організаційно-господарських з...
	Серед інженерно-технічних заходів найактуальнішими, на нашу думку, є укріплення бортів та верхів’їв активних ярів, створення водо-відвідних лотків тощо. Найбільш ефективними для попередження розвитку та консервування вже наявних ярів є заходи з лісоме...
	У мережі існуючих заповідних територій досі немає таких, які репрезентували б модальні відміни сірих лісових ґрунтів у типових для Львівщини біогеоценозах. Тому деякі з досліджуваних ґрунтових відмін (розрізи С-1 і С-2), можуть бути використані як мод...
	7.1.4. Охорона рослинності. Унаслідок специфіки геоморфологіч-них та гідрологічних умов низку едафотопів репрезентовано на незначних площах. Ведення лісового господарства на ділянках рідкісних едафотопів має проблематичний характер, особливо коли це с...
	Ведення лісогосподарських заходів треба проводити з урахуванням стану популяцій типових, характерних й рідкісних піднаметових рослин, особливо тих, що занесені до Червоної книги України. Тому формування молодих і середньовікових деревостанів повинно п...
	Ведення лісового господарства в межах територій пам’ятки природи “Стільська” потребує перепрофілювання у напрямі забезпечення як природо-охоронних завдань – запровадження диференційованого охоронного режиму, який би вирішував як питання відновлення й ...
	Задоволення запитів населення щодо здійснення дидактичних екскурсій та культурно-масових заходів має стати важливою складовою частиною діяльності таких природоохоронних об’єктів, й, відповідно, важливою статтею їхніх доходів.
	7.1.5. Збереження фауни. Покращення стану охорони тваринного світу комплексної природної пам’ятки “Стільська” можливе за умов:
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