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Івану Платоновичу Ковальчуку – 70! 

Іван Ковальчук – відомий український геоморфолог, географ, заслужений 

професор Львівського національного університету імені Івана Франка, упродовж 
1987–1990 рр. завідувач кафедри геоморфології 

географічного факультету Львівського 

національного університету імені Івана Франка, 
нині – завідувач кафедри геодезії та картографії 
Національного університету біоресурсів і 

природокористування України. 
Іван Ковальчук народився у мальовничому 

поліському селі Золотолин, що розкинулось на 

берегах Горині у Рівненській області. 
Незважаючи на те, що дуже швидко довелось 

залишити рідне село й поїхати здобувати вищу 

освіту до Львова, в його серці назавжди  

залишилась велика любов до Полісся, рідного 

села і Батьків. Уже відомий професор, Іван 

Ковальчук, приїжджаючи у рідну домівку, у 

всьому допомагав Матері – Ковальчук Уляні 
Сергіївні – непересічній Жінці, яка заклала 

синові найважливіші людські риси – справедливість, чуйність, доброзичливість, 

любов і повагу до людей, власної Родини й України.   
 Іван Ковальчук 1974 р. закінчив географічний факультет ЛДУ імені Івана 

Франка, спеціалізувався на кафедрі геоморфології. Упродовж 1974–1977 рр. 

працював лаборантом, згодом – завідувачем музею землезнавства на географічному 

факультеті цього університету. Важливим етапом у формуванні молодого 

дослідника стало навчання в аспірантурі МДУ ім. М. В. Ломоносова (1977–1980), де 

на той час розвинулась одна з найсильніших геоморфологічних шкіл із досліджень 

ерозійних і руслових процесів, яку очолював М. Макавєєв, а згодом Р.  Чалов. У цей 

період головним об’єктом наукових досліджень ученого є ерозійні процеси. Зокрема, 
кандидатську дисертацію “Динаміка ерозійних процесів Західного Поділля” Іван 

Ковальчук захистив 1981р. 
Після навчання в аспірантурі Іван Ковальчук повернувся на кафедру 

геоморфології ЛДУ ім. І. Франка. Звання доцента кафедри геоморфології йому 

присвоєно 1985 року, а 1987 р. призначений завідувачем цієї кафедри. Проте Івана 

Ковальчука передусім приваблювала наукова робота і зростання як науковця – 
фахівця-геоморфолога. Отож 1990 року він вступив у докторантуру МДУ 

ім. М. В. Ломоносова, яку успішно закінчив 1993 року, захистом докторської 

дисертації на тему “Еколого-геоморфологічний аналіз флювіальних систем регіону” 
за спеціальністю 11.00.04 – геоморфологія та еволюційна географія.  

Після захисту докторської дисертації Іван Ковальчук повернувся до ЛДУ 

ім. Івана Франка і працював на кафедрі геоморфології географічного факультету. 
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Вчене звання професора по цій кафедрі йому присвоїли  1995 р. Після повернення до 

Львівського університету Іван Ковальчук сформував наукову школу екологічної 

геоморфології, що розвивалась на кафедрі геоморфології, а згодом – на кафедрі 

конструктивної географії і картографії, яку він створив 2000 року.  Іван Ковальчук 
завідував кафедрою конструктивної географії і картографії до переїзду у Київ  

(вересень 2007). Звання “Заслужений професор Львівського університету” ювіляру 

присвоєно  2005 р. 
На запрошення ректора Національного аграрного університету (нині НУБіП 

України) у м. Києві Іван Ковальчук перейшов на посаду професора кафедри геодезії 

та картографії. З лютого 2008 р. і донині є завідувачем цієї кафедри. Власне завдяки 
зусиллям ювіляра зазначена кафедра з “обслуговуючої” стала “випусковою”, 
відкрито аспірантуру, створено навчально-наукову лабораторію Картографічного 

моделювання проблем природокористування. Протягом 2008–2011 рр. Іван 

Ковальчук працював директором НДІ землекористування та правового регулювання 

майнових і земельних відносин, а з 2015 р. – заступником декана з наукової роботи 

факультету землевпорядкування НУБіП України.  
Складно переоцінити науковий доробок ювіляра. Іван Ковальчук опублікував 

понад 1 200 наукових праць, у тім числі 77 монографій (14 із них написано 

польською та англійською мовами в країнах ЄС); 19 праць опубліковано у виданнях, 

індексованих у базах “Scopus” і “Web of Science”. Ювіляр, як уже зазначено вище, є 

засновником наукової школи екологічної геоморфології, яка за час роботи в НУБіП 

України розширилась у наукову школу екологічної та інженерної геоморфології, 

конструктивної географії та картографії, відому як в українському науковому 
просторі, так і в європейському.   

Під керівництвом Івана Платоновича підготовлено 4 доктори географічних наук, 

25 кандидатів наук, у 2012 р. йому присвоєно почесне звання “Заслужений діяч 

науки і техніки України”. Ювіляр є членом низки спеціалізованих учених рад із 

захисту кандидатських і докторських дисертацій, експертом ДАК МОН України, 

академіком Української екологічної академії наук, дійсним членом НТШ, почесним 

членом Українського географічного товариства; був співкерівником низки 
міжнародних наукових проектів від України.   

 Педагогічна діяльність – також важлива складова доробку Івана Ковальчука. Він 

є автором і співавтором 4-х підручників та 46-ти навчальних посібників (14 з них із 

грифом МОН України), розробив низку навчально-методичних комплексів та 

електронних навчальних посібників, є академіком ВГО “Національна академія наук 

вищої освіти України”, нагороджений знаком “Відмінник освіти України” 
Міністерства освіти України. Ювіляра відзначено великою кількістю нагород, у тім 

числі: “Знак Пошани” від Київського міського голови, “Знак Пошани” ДУ “Інститут 

охорони ґрунтів України”, Грамота Верховної Ради України,  Нагрудним знаком 

МОН України “Василь Сухомлинський”; медалями ВГО “АНВО України” “За 

успіхи в науці”, “Ярослав Мудрий” і “Володимир Великий”. 
Лідія Дубіс  
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THE GEOLOGICAL AND GEOMORPHOLOGICAL MONUMENTS OF 
UKRAINE AND THEY SIGNIFICANCE FOR THE DEVELOPMENT OF 
NATURAL-COGNITIVE TOURISM 
Sergii Bortnyk1,2, Volodymyr Grytsenko3, Olena Ivanik4, Tetiana Lavruk5, 
Volodymyr Stetsiuk6   
1Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography Faculty, Kyiv, Ukraine, 
2Jan Kochanovsky University in Kielce, Poland, https://orcid.org/0000-0003-0886-
5861, sergii.bortnyk@knu.ua; 
3National Museum of Natural History of the National Academy of Sciences of Ukraine, 
Kyiv, Ukraine, https://orcid.org/0000-0003-2904-4851, favosites@ukr.net; 
4Taras Shevchenko National University of Kyiv, Institute of Geology, Kyiv, Ukraine, 
http://orcid.org/0000-0002-8782-4883, om.ivanik@gmail.com; 
5Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography Faculty, Kyiv, Ukraine, 
https://orcid.org/0000-0001-9031-9071, tetiana.lavruk@knu.ua; 
 6Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography Faculty, Kyiv, Ukraine, 
https://orcid.org/0000 -0001-9593-0419, geomorphology@ukr.net 

 
Abstract. The article reviews publications devoted to geological and geomorphological 

monuments of Ukraine highlights specific features of their formation in different regions and 
reveals their importance for the development of nature-cognitive tourism as a basis for the 
formation of the tourism industry. The methodological unity of the concepts "geological 
monuments" and "geomorphological monuments", which characterize the original course of 
natural processes and their results and therefore have great scientific and cognitive value are 
considered. Emphasis is placed on the important participation of geomorphological processes in 
the formation of natural monuments, which show different geological monuments on the earth's 
surface and reflect not only the features of geological factors but also the diversity of relief 
processes, their dynamics, which determines the status of most monuments as "geological and 
geomorphological". 

Important for establishing the protection status of geological and geomorphological 
monuments are the developed criteria for assessing the aesthetics of the relief of Ukraine, its 
uniqueness, the presence of features "architecture-composition", combination with other 
elements of the landscape, stability or mobility, imagery – photogenicity, visual effect, 
emotional perception, attractiveness, etc. It is noted that the category of natural phenomena 
"geological and geomorphological monuments" is characterized by significant conservatism 
compared to other components of the natural environment. Such monuments are carriers of 
paleogeographic and ethnocultural content, which, in addition to scientific significance, gives 
them the status of interesting tourist attractions. This creates an opportunity for the development 
of nature-cognitive tourism, which can be both independent and successfully complements all 
other known types of tourism. 

Geological and geomorphological monuments influence the nature of recreational 
activities. The specificity and sequence of recreational functions of the relief of Ukraine 
according to the special properties of endogenous, exogenous, and anthropogenic genetic 
varieties of recreational geological and geomorphological monuments have been established. 

Key words: geotourism; nature-cognitive tourism; geological-geomorphological 
monuments; geoheritage of Ukraine. 
____________________________________________________________________________ 
©Bortnyk Sergii, Grytsenko Volodymyr, Ivanik Olena, Lavruk Tetiana, Stetsiuk Volodymyr, 
2021.  
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УДК 502.1(477) 
ГЕОЛОГІЧНІ ТА ГЕОМОРФОЛОГІЧНІ ПАМ’ЯТКИ УКРАЇНИ  
ТА ЇХНЄ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ РОЗВИТКУ ПРИРОДОПІЗНАВАЛЬНОГО 

ТУРИЗМУ 
Сергій Бортник
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3
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4
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5-6
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факультет 

 
Анотація. Проаналізовано публікації, присвячені геолого-геоморфологічним 

пам’яткам України. На конкретних прикладах висвітлено особливості їхнього 
формування в різних регіонах та розкрито їхнє значення для розвитку 

природопізнавального туризму як основи для формування туристичної галузі загалом. 
Розглянуто методологічну єдність понять “геологічні пам’ятки” та “геоморфологічні 

пам’ятки”, які характеризують споконвічний хід природних процесів та їхні результати і 

тому мають велике науково-пізнавальне значення. Наголошено на важливій участі 

геоморфологічних процесів у формуванні пам’яток природи, які експонують різні 

геологічні пам’ятки на земній поверхні та відображають не тільки особливості 

геологічних чинників, але й різноманіття  рельєфоутворюючих процесів, їхню динаміку, 

що визначає статус переважної більшості пам'яток як геолого-геоморфологічні. 

Важливим для встановлення природоохоронного статусу геолого-геоморфологічних 

пам’яток є розроблені критерії оцінки естетики рельєфу України, його унікальності, 

наявності особливостей “архітектоніка–композиція”, поєднання з іншими елементами 

ландшафту, стійкість чи мобільність, образність, фотогенічність, візуальний ефект, 
емоційне сприйняття, привабливість тощо. Зазначено, що категорія природних явищ 

“геологічні та геоморфологічні пам’ятки” характеризується значним консерватизмом, 
порівняно з іншими компонентами природного середовища. Такі пам’ятки є носіями 

палеогеографічного та етнокультурного змісту, що, крім наукового значення, наділяє їх 
статусом цікавих туристичних об’єктів. Це уможливлює розвиток природопізнавального 

туризму, який може бути як самостійним, так і вдало доповнювати інші відомі види 

туризму. Геологічні та геоморфологічні пам’ятки впливають на характер рекреаційної 

діяльності. Встановлено специфіку та послідовність рекреаційних функцій рельєфу 

України за особливими властивостями ендогенних, екзогенних та антропогенних 

генетичних різновидів рекреаційних геологічних та геоморфологічних пам’яток. 
Ключові слова: геотуризм; природопізнавальний туризм; геолого-геоморфологічні 

пам’ятки; геоспадщина України.  
  

Introduction 
All over the world, nature tourism is realized in various forms and primarily 

through the development of geotourism, which is gaining popularity. 
Geological and geomorphological monuments are characterized among other 

natural sites by much conservatism, which is always of great interest to science, not 
only because of the phenomenal form and content but also due to human interest in the 
development of Earth's nature in the past. Therefore, the tourist attractivity of such 
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objects is valued by those who want to look "deep into the ages" while being on 
vacation, as almost all these monuments have distinct paleogeographical features. 

The role of geological and geomorphological monuments in the formation of the 
ethnocultural environment of certain areas is also significant, as the development of 
civilization, as proved by numerous examples, is closely related to such important 
components of the natural environment as the earth's surface and geological structure 
of the upper crust. Comfortable places of the earth's surface, stable dynamic 
geomorphological processes, availability the sufficient surface water together with soil, 
mineral, and biological resources determined at all stages of human evolution the 
location of the main centers of civilization, giving localities their unique ethnic and 
cultural characteristics. 

Current tourism trends in developed countries are increasingly leaning towards 
environmental knowledge, along with historical aspects, as well as the knowledge of 
the natural processes which shaped the relief of the territory, where the educational role 
of geomorphology becomes visible. Thus, along with traditional types of tourism, 
today there is a tendency to the formation of natural-science tourism, among the 
objects of which a prominent place belongs to the knowledge of geological and 
geomorphological monuments. 

The composition of "geological-geomorphological" does not indicate the leading or 
secondary role of any of these monuments’ features. It is rather a tribute to the previous 

traditions of the development of geological knowledge, which in the early stages of 
civilization provided the human community with important mineral resources.  In fact, 
in the context of interest in geological and geomorphological monuments, a vacationer 
needs to create an aura of fascination with the external landscape features of 
monuments, and then immerse himself in explaining their formation, both 
geomorphological and geological content. 

Attractive geological and geomorphological monuments can serve not only for 
scientific purposes, but also to contribute to the sustainable development of the regions 
and local communities, acting as a quality tourist product.  

The purpose of the article is to highlight the peculiarities of the formation of 
geological and geomorphological monuments in different regions of Ukraine and to 
reveal their significance for the development of nature-соgnitive tourism as a basis for 
the formation of the tourism industry. 

The materials and methods 
Materials for the article were previous Ukrainian publications as a basis for the 

formation of natural knowledge about geological and geomorphological monuments 
(Fig. 1): Geological monuments of Ukraine, edited by Kalinin V. I. and Gursky D. S., 
in four volumes (2006–2011); Natural and ethnocultural phenomena of Ukraine 
(2004), Quaternary geology (2019), Natural and ethnocultural heritage of Ukraine, 
Relief of Ukraine (2012), Geological and geomorphological monuments of Ukraine 
(2020), as well as research by the authors of these objects: Stetsiuk, V. (2012), 
Stetsiuk, V., Rudko, G., Tkachenko, T. (2012), Grytsenko, V., Rudenko, K., 
Stetsyuk, V. (2012), Bortnyk, S. et al. (2019), Lavruk, T., Makarenko, V., Stetsiuk, V. 
(2019), Bortnyk, S. et al. (2020),. 

Data on geological and geomorphological attractions of the Ukrainian Carpathians 
region and their tourist attractiveness have been collected by many well-known 
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Ukrainian researchers: Zinko, Yu., (2004); Kravchuk, Ya, (2006); Monchak, L., 
Stelmakh, O., Khomyn V., (2010); Bayrak, G., Teodorovych, L., (2020) and others. 

Important for the development of nature cognitive tourism in some regions of 
Ukraine are publications: Denysyk, G., Strashevs'ka, L., Korinnyj, V. (2014); 
Brusak, V., Moskaliuk, K. (2015); Manyuk, V. (2016), Bortnyk, S. et al. (2021). 

 

  

 

 
     Relief of Ukraine 

 
Geological and geomorpho- 

logical monuments of Ukraine 

Fig. 1. Ukrainian publications as a base for the formation of natural knowledge of 
geological and geomorphological monuments 

Methodological bases of scientific substantiation of selection of monuments and 
their interpretation are stated in articles: Bortnyk, S., Stetsyuk, V., (2019), Bortnyk et 
al., (2019). Science approaches and methods of research geological and 
geomorphological monuments were covered in detail by scientists of the Department 
of Earth Sciences and Geomorphology of the Taras Shevchenko National University of 
Kyiv at the conference Geoinformatics 2020. The organization of the database of 
geological heritage objects is considered in the work: Samoilenko, L.V. (2019).  
      European experience in the protection, preservation and use of geosites is valuable 
for study. These are publications: Reimold, W. (2001); Page, K. (2004), Coratza P., 
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Giusti, C. (2005); Pereira, P., Pereira, D. (2010); Dowling, R. (2011); Wimbledon, 
W.A.P., & Smith-Meyer, S. (2013); Migoń, P., 2017); Gordon, J.E. (2018), Pál, M., 
Albert, G. (2021) аnd many others.  

Results and discussion 
 Features of location and properties of geological-geomorphological 

monuments of Ukraine  
The territory of Ukraine is located within the tectonic structures of the earth's crust, 

which are characterized by different ages and rates of its dynamics reflected in the 
relief of the earth's surface in the form of general (denudation and accumulative plains, 
mountain structures), and partial features of the relief, and exposed to long-term 
denudation activity of a wide age range. The geological structure here is also 
characterized by considerable complexity, and there are many problematic phenomena, 
which makes further scientific and applied research relevant. Among the numerous 
methods, an important role has the exploration of geological and geomorphological 
monuments, which allows revealing the important stages of development of the natural 
environment of Ukraine, and on the other hand, has a high touristic and educational 
potential as well. 

The complexity of the crust structure in the plain regions of Ukraine, the presence 
of numerous and varied tectonic structures, the complex structure of the crystalline 
foundation, which is often exposed on the surface and the diversity of the sedimentary 
cover, as well as the long and complex character of the crust's development, relief and 
the landscapes (that is, the complex and still unexplored paleogeographic situation), 
caused the existence of numerous geological and geomorphological sites. 

An important approach to establishing the methodological basis for the legitimacy 
of the concept of "geological and geomorphological monuments" is to focus on the 
main properties of the factors of the formation of such objects. Among these, there are 
tectonic movements, magmatism, geological structure, composition and properties of 
rocks and their age, which altogether manifest themselves on the one hand in various 
landforms, and the morphology of the topographic features, their genesis, age, and 
ancient and modern dynamics on the other. 

The morphological, genetic, age, and dynamic spectrum of geological and 
geomorphological monuments of the plain part of Ukraine, despite the apparent 
uniformity of the plain-like terrain, is very diverse. However, in such a variety, not to 
say variegation, it is possible to trace certain if not regularities, then a clear correlation 
between the nature of monuments and features of orohydrography, tectonics, 
geological structure, features of relief, and other components of the environment. 
Certainly, such a significant number of factors involved in the formation of geological 
and geomorphological monuments, each of which represents a subject of different 
approaches with own interpretation, classification, and systematization, does not allow 
to solve such issues today. 

It is also worthwhile to begin the search for such dependencies from the most 
general ideas about the conformity of large landforms to certain tectonic structures 
that, however, in the process of their development, could change the direction of 
vertical movements. Thus, the starting point on the search of influence of tectonic 
movements on the formation of orographic features is the morphological analysis of 
landforms such as first, upland, plateaus, ridges, as the consequences of constant 
tectonic uprise, and secondly, lowlands, as the consequences of tendencies to lower the 
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Earth's surface. Usually, such dependencies are inherent in direct morphostructures. 
The change in the sign of vertical tectonic movements over time causes the formation 
of inversional morphostructures. 

The establishment of the methodological basis of the concept of "geological and 
geomorphological monuments" in the mountainous regions of Ukraine is also based on 
the reflection in the landforms of the earth's surface of the main properties of these 
objects. 

These natural monuments are a reflection in the forms of the earth's surface of 
impressive exotic tectonic movements, in particular – paleoseismic dislocations, 
expressive and representative forms of magmatism. Mountain areas are characterized 
by much greater (than on the plains) openness of geological structure, diversity of 
composition and properties of rocks and the relative unambiguity of their age – on the 
one hand, and a wide range of quantitative and qualitative indicators of morphological 
and morphometric features of the earth's surface, by its sharply different genesis at 
close distances, which reliable indications of ancient and modern dynamics on the 
other hand. 

Geological and geomorphological monuments occupy a special place in this list as 
the geological structure visible on the surface is more complex, and tectonic is sharply 
different from the platform areas. There is much less power of the weathering rind and 
discrete distribution of sedimentary rocks (usually, the latter are significantly 
transformed by lithogenesis and catagenesis), and nearly the entire known spectrum of 
exogenous and endogenous geomorphological processes cause incomparably more 
monuments compared to plains. There are also the peculiarities of development of 
other natural phenomena controlled or determined by the peculiarities of the relief of 
the earth's surface (waterfalls, mudflows, avalanches, a complex of gravitational, slope, 
and in the Crimea – coastal processes, etc.). 

The diversity of geological and geomorphological monuments in the mountainous 
regions of Ukraine has its own features to developing nature-cognitive geotourism, 
connected with the knowledge of the geological structure and landforms of the earth's 
surface. 

First, the striking contrasts of the earth's surface heights, mostly unfamiliar to the 
population of the plains region; secondly – the greater exposure of rocks compared to 
the plains makes an impression and serves as an excellent testing ground for the 
development and geological-geomorphological monuments classification; thirdly, 
concerning the Carpathians – the neighborhood with the mountain structures of Europe 
is a reliable basis for developing methodological approaches to systematization and 
unification of knowledge about geological and geomorphological monuments; 
fourthly, the similarity of opportunities for the mountain of skiing is also dictated by 
the peculiarities of geological and geomorphological nature, and the infrastructure of 
ski resorts is suitable for the interest of recreants in the summer also.  

Numerous unique geological and geomorphological monuments have been formed 
in the Crimean region due to the unique combination of sea and mountains, mild 
climate, as well as well-known speleological phenomena, mud volcanism, etc. Of 
particular interest are the tourist attractions associated with ethnocultural and spiritual 
properties of landforms, which are found in the special location of fortresses, 
monasteries, cave settlements, mounds. The Tarkhankut Peninsula has excellent diving 
facilities. 
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The above general features of the formation of geological and geomorphological 
monuments, the nature of the relationship of geological structure and relief, the causes, 
and consequences of such relationships, certain ethnocultural features of the regions, 
the distribution of individual geological and geomorphological monuments require 
methodological study and systematization. 

The applied significance of such studies lies in the possibility of using their results 
in the tourism industry for the development of natural tourism. Important scientific 
tasks are also the search for locations, analysis of the origin, features of reflection on 
the earth's surface, the establishment of certain ethnocultural features of some 
geological and geomorphological monuments of Ukraine, and the development of 
methodological unity of the concept of "geological and geomorphological 
monuments". The topical issue is to ensure accessibility to these objects and to 
popularize knowledge about the origin and history of the part of the environment that 
is represented by geological and geomorphological monuments. 

In addition to the characteristics of numerous geological and geomorphological 
monuments, in establishing their status, the issue of their protection, as well as 
preservation geodiversity of Ukraine, considering European experience. 

It is important to establish the features of the dynamics of the environment to 
preserve geological and geomorphological monuments that are exposed to destructive 
natural and anthropogenic factors. 

 The development of information databases for monitoring geological and 
geomorphological monuments of Ukraine is urgent. 

The applied methods of studying geological and geomorphological monuments are 
primarily due to the need to use the results of research in the tourism industry and for 
the development of natural-cognitive tourism. To this end, the authors have designed a 
textbook "Geological and geomorphological monument of Ukraine", which provides 
an analysis of geological and geomorphological monuments of individual regions of 
Ukraine and the phenomena that led to their formation. In the monograph "Relief 
Ukrayiny", the analysis of geological and geomorphological monuments of certain 
regions of Ukraine for the purpose of the fullest, but concise representation of these 
phenomena is carried out. 

The first of them, the eastern – Donetsk region – contains an extremely large 
variety of geological and geomorphological monuments, due to the complex tectonic 
structure, an incredible combination of almost all genetic types of rocks, numerous 
contradictions in the history of geological development and landform, the richness of 
mineral resources, the presence of distinct morphological differences in relief caused 
by the spread of various denudation and accumulation processes, as well as intensive 
development of the economic activity. The combination of these features of the long-
term terrain development has led to a clear exposure of numerous geological and 
geomorphological monuments on the surface. Examples are the remains of a unique 
volcanic structure from the time of Hercynian orogeny (Fig. 2) or the consequences of 
powerful denudation (Fig. 3). 

Generations of scientists and specialists in the use of natural resources have broken 
spears here in search of the truth about the laws of natural development.  
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Fig. 2. Excavated dome of the Devonian volcano Maf-Haya, which is 
washed by the Stylivskii Reservoir (foto S. Pidmohylnyi) 

 

  

Fig. 3. Fragment of prepared exits of crystalline rocks – Fireplace Graves,  
Nazarivka village (foto S. Pidmohylnyi) 

The plain, located in the west of Ukraine – Podilsky Krai, is marked by an 
exceptional wealth of geological and geomorphological monuments on the background 
of other plains of Ukraine. Undoubtedly, this is due to its close location to such an 
important fragment of the Alpine-Himalayan geosynclinal belt as the Ukrainian 
Carpathians, where the long and complex history of crustal formation is characterized 
by exceptional diversity. A wide range of geomorphological processes, both 
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denudation, and accumulation, led to the active transformation or conservation of 
various petrographic and lithological differences of rocks, carried out general or 
selective denudation as the processes of leveling the earth's surface at different times. 
Almost all monuments of the region are characterized by outstanding properties of 
various aspects of geological and geomorphological nature, which gives confidence in 
the methodological unity of the still disparate geological and geomorphological 
monuments. Here are the various genetic categories of ancient and modern 
morphogenesis, the numerous consequences of which have created exceptional in 
origin, content, and expression in natural landscapes geological, and geomorphological 
monuments (Fig. 4, 5), which create a rich spectrum natural places of interests for the 
plains of Ukraine. Outstanding historical events of the region are often reflected in 
numerous ethnocultural monuments, and long ago established logistical conditions 
provide easy access of tourist and recreational community not only Ukraine but also 
neighboring European countries to various parts of Podillya.  

The Ukrainian Carpathians have long been a powerful region for various economic 
activities. Recreational, health and amateur tourism also account for a significant share. 
The Carpathians have always been known for their powerful therapeutic potential, and 
the cultural centers of the region (Lviv, Ivano-Frankivsk, Chernivtsi, Uzhhorod, 
Mukachevo, Drohobych, etc.) have repeatedly become centers of international 
political, economic, cultural, and educational, scientific meetings of the European elite. 
Also, mineral resources have always been extracted here. The powerful Ukrainian 
diaspora around the world has long been spreading information about the territory of 
the Carpathians, as waves of emigration to the West rolled mainly from this region of 
Ukraine. And today the largest share of scientific publications, methodological and 
applied developments in the field of international and domestic tourism in the 
Carpathian region belongs to Lviv, Ivano-Frankivsk, Chernivtsi and Transcarpathian 

  
Fig. 4. Nyrkiv Canyon and the waterfall on the Dzhuryn River and near it –  
a unique outcrop with the contact of Devonian and Cretaceous sediments  

(foto V. Grytsenko) 
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Fig. 5. Stratotype of the lower Mukshin subsyite of the Bahovytska syite near the 

Bahovytsia village (foto V. Grytsenko) 

scientists and educators. Geological and geomorphological monuments of the 
Carpathian region have played and continue to play an important role in growing 
interest in natural and ethnocultural features, especially during the independence of 
Ukraine and the intensification of its international relations. Thus, the relevance of 
obtaining new scientific information is obvious, and this section contributes to the 
further development of the nature-cognitive tourism (geotourism). 

Numerous geological and geomorphological monuments in this region are of 
ethnocultural significance, such as the Uritsky rocks (Fig. 6). 
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Fig. 6. Urytski rocks – fragments of modern appearance and architectural 

reconstruction of the ancient fortress (rocks – massives and stones of the Upper 
Paleocene) (igotoworld.com) 

The Crimean Peninsula, having a unique configuration of the coastline, washed 
by two seas, characterized by the presence in a relatively small area of different 
tectonic structures, experiencing complex events of alpine orogeny, transgression, and 
regression of the Azov–Black Sea basin, high land surface a wide range of exogenous 
geomorphological processes, has long been of strategic regional importance and the 
reputation of a unique climatic resort. Its complex political and economic history has 
always attracted the attention of various ethnic groups, which formed unique 
archaeological sites on the peninsula. Many of them are closely related to the 
geological structure and relief of the earth's surface, important paleogeographical ups 
and downs. Therefore, in the given list of geological and geomorphological 
monuments, there is a considerable share of the monuments closely connected with 
archeological aspects. A large list of genetic categories of geological and 
geomorphological monuments provides a variety of methodological and 
methodological approaches to the classification of monuments so that the Crimean 
Peninsula has always enjoyed the increased attention of naturalists. Most of the 
prominent geological and geomorphological monuments are available for study 
(Fig. 7) and are bright objects of geotourism. 

   

https://ua.igotoworld.com/ua/poi_object/2398_urych-rocks.htm
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Fig. 7. Three hundred meters denudation remnant tracts Cuesta-Buckle (Crimea) 

(solid mossy layer, over which lie nummulite limestone – Symferopil circle of 
middle Eocene) and fragments of natural and man-made landforms  

(foto E. Naumenko)    

Much publicity about the characteristics of the nature of the peninsula was due to 
the names of prominent figures of science and culture, who spent on the southern coast 
of Crimea for much of his life, treated here, creating poetic, literary, and artistic 
masterpieces.   

Conclusions 
The content of this article allows to draw the following conclusions. 
1. Today there are many definitions of “geological monument”, “geomorphological 

monument” and “geological-geomorphological monument”, but they are a complex of 
concepts about these unique objects of natural origin. For example, such concepts as 
"geological landmark" are disclosed, which calls it a unique object (a set of 
interconnected objects) of natural origin, or areas that most fully and clearly 
characterize the course of geological processes inherent in each area and their results, 
or those characterized by scientific value and availability for direct inspection and 
study. 

2. Geomorphological processes are manifested by various geological monuments 
on the earth's surface. Therefore, "geological and geomorphological monuments" are 
reflection in the forms of the earth's surface geological factors of their formation and 
the variety of influence of relief-forming processes, their dynamics, which determines 
the methodological status of most monuments as "geological - geomorphological". 

3. Analysis of numerous attempts to classify geological, geomorphological and 
geological-geomorphological monuments shows that the category of natural 
phenomena "geological-geomorphological monuments" is characterized by significant 
conservatism compared to other components of the environment and therefore is a 
carrier of paleogeographic, ethnocultural, natural features, which gives them the status 
of attractive tourist attractions and contributes (along with the growing development of 
sports and adventure tourism, caving, underground urban subculture, diving, rafting, 
recreational rafting, jumping, sport fishing) to the development of the tourism industry 
in general. 
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4. An important reason for establishing the conservation status of geological and 
geomorphological monuments is the presence of formulated criteria for assessing the 
aesthetics of relief in Ukraine, for example, the uniqueness relief on the following 
grounds: genesis, forms, combinations with other elements of landscape, stability or 
dynamism, "imagery – photogenicity", emotional perception, attractiveness, 
ethnocultural significance.   

5. Relief as a basic element of the natural complex and geological-
geomorphological monuments significantly affects the nature of recreational activities. 
The article establishes the specificity and sequence of recreational functions of the 
relief of Ukraine due to the peculiar properties of endogenous, exogenous, and 
anthropogenic genetic varieties of recreational geological and geomorphological 
objects. 

The spiritual function of geological and geomorphological features of the territory 
of Ukraine involves the consideration of a reflection of these features in folk art, in the 
works of painters, and the sacral function is determined by how religious buildings use 
the distinctive properties of geological structure and topography. They are built mainly 
on elevations, high plateaus with impregnable steep high slopes, or on sites in the 
upper reaches of the river basin surrounded by high and majestic slopes. 

6.  Ukrainian experience in the field of geoconservation of geological and 
geomorphological monuments is very modest, due attention is paid to these objects 
only in areas of varying degrees of protection, which indicates the need for more active 
work in this direction as industrial, educational, and scientific institutes and public 
organizations. Today there is some experience of paying due attention to geological 
and geomorphological monuments within natural and biosphere reserves, and the paper 
describes the characteristics of geological and geomorphological monuments as objects 
of the natural heritage of Ukraine. The professional community of the state should have 
closer contact with the public attention on similar issues and with the European 
Association for the Protection of Geological Monuments – (ProGEO). 

7.  The importance of preservation and protection of geological and 
geomorphological monuments is pointed out, which should establish the regularity and 
dynamics of the environment for forecasting the condition of monuments and 
developing the necessary measures to stabilize negative processes and possible 
restoration of objects. The role of natural factors of changes of geological and 
geomorphological monuments and features of anthropogenic influence on the state of 
geological and geomorphological monuments are studied. 

8.      Considerable attention is paid to the analysis of information bases of 
monitoring of geological and geomorphological monuments of Ukraine and 
conclusions are made, that creation and the subsequent functioning of geological and 
geomorphological monuments require obligatory monitoring of their condition. They 
also need scientific support that would provide systematic and regular supervision of 
natural monuments, assessment of their condition, modeling and forecasting of 
changes, as well as advisory and methodological support of all stages and types of 
work on their preservation. The main principles according to which the system of 
collection and analysis of monitoring information on geological and geomorphological 
monuments should be designed are continuity, stationarity, analytical, openness. The 
technological platform of the system of information and analytical support for the 
monitoring of geological and geomorphological monuments is based on an integrated 
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approach and includes the advantages of both database-oriented and GIS-oriented 
technological platforms.  The information and analytical system for monitoring 
geological and geomorphological monuments belong to the class of large systems with 
significant volumes of outgoing and internal data. Therefore, for storing such arrays of 
information, as well as organizing quick access to them, industrial database 
management systems (MS SQL Server, Oracle) are used. One of the main subsystems 
of the information-analytical system is a geoinformation system, which is a software-
information environment for input, storage, manipulation, modeling, analysis, display, 
and presentation of various cartographic, aerospace, and attributive data on the state of 
geological geomorphological monuments. 

Thus, this review of sources about the geological and geomorphological 
monuments of Ukraine, according to the authors, reflects the level of knowledge about 
the Geoheritage of the state and can serve as a basis for the introduction of nature-
cognitive tourism as a new scientific direction in the Earth sciences. 
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Анотація. Рельєф і геологічна будова Карпатського біосферного заповідника 

репрезентує особливості геолого-геоморфологічної будови чотирьох геоморфологічних 

областей Українських Карпат. У межах заповідника дуже добре охороняють брилове 

середньогір’я Полонинсько-Чорногірських Карпат (Чорногірський, Свидовецький, 

Угольсько-Широколужанський масиви) та склепінно-брилове середньогір’я 

Мармароського кристалічного масиву (Мармароський і Кузій-Трибушанський масиви). 
Аналіз морфоструктури і морфоскульптури заповідника виконано з урахуванням 

поздовжнього (ПнЗх–ПдСх) і поперечного поділів Українських Карпат. З поздовжнім 

поділом пов’язані морфоструктури вищих порядків – другий і третій, з поперечним – 
четвертий та п’ятий.  

Під час аналізу морфоскульптури заповідника виокремлено типи, характерні для всіх 

регіонів Флішових і Кристалічних Карпат. Усім гірським масивам і хребтам притаманна 

асиметрична будова – крутіші північно-східні схили та виположеніші південно-західні. 

Реліктова морфоскульптура представлена: 1) фрагментами різновікових денудаційних 

поверхонь – Полонинської, Підполонинської і прирічкової; 2) давньольодовиковими та 
екстрагляціальними формами рельєфу; 3) ділянками давніх поздовжніх долин. 

Успадкована морфоскульптура представлена річковими долинами з комплексом 

різновікових терас. 
Для сучасних морфодинамічних процесів характерна висотна (ярусна) диференціація. 

У ярусах сильно розчленованого середньогірного рельєфу важливе значення в його 

моделюванні посідають процеси площинного змиву, дефлюкційні, лінійного розмиву. З 
нижнім ярусом терасованих і нетерасованих днищ долин пов’язані процеси підмиву і 

розмиву та значне накопичення продуктів розмиву і селевих потоків. Серед 

гравітаційних процесів і блокових рухів найбільше зафіксовано стабілізованих і активних 

зсувів. 
Ключові слова: Карпатський біосферний заповідник; Українські Карпати; рельєф; 

морфоструктура; морфоскульптура. 
 

RELIEF AND GEOLOGICAL STRUCTURE OF CARPATHIAN BIOSPHERE 
RESERVE  
Yaroslav Kravchuk, Vitaliy Brusak 
Ivan Franko National University of Lviv  

 
Abstract. The relief and geological structure of Carpathian Biosphere Reserve represent the 

features of the geological and geomorphological structure of the four geomorphological regions 
of the Ukrainian Carpathians. The block mid-mountains of the Polonynsko-Chornohirsky 
Carpathians (Chornohora, Svydovets, and Uholsko-Shyrokoluzhansky massifs) and the folded 
mid-mountains of Marmarosy crystal massif (Marmarosy and Kuziy-Trybushansky massifs) are 
well protected within the reserve. 
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The analysis of the morphostructure and morphosculpture of the reserve is carried out 
taking into account the longitudinal (NW–SE) and transverse divisions of the Ukrainian 

The analysis of the morphostructure and morphosculpture of the reserve is carried out 
taking into account the longitudinal (NW–SE) and transverse divisions of the Ukrainian 
Carpathians. The longitudinal division is associated with morphostructures of higher orders, 
such as second and third. The transverse division is associated with the fourth and fifth orders 
of morphostructures. 

In the analysis of morphosculpture of the reserve, the types characterized for all regions of 
Flysch and Crystal Carpathians are allocated. All mountain massifs and ridges could be 
characterized by an asymmetrical structure, such as steep northeastern slopes and acclivous 
southwestern slopes. The relic morphosculpture is represented by: 1) fragments of denudation 
surfaces of different ages such as Polonynska, Pidpolonynska, and riparian; 2) ancient glacial 
and extra glacial landforms; 3) areas of ancient longitudinal valleys. River valleys with a 
complex of different age terraces represent inherited morphosculpture. 

Modern morphodynamic processes are represented by height (tier) differentiation. The 
processes of sheet erosion, deflation, and rill erosion play an important role in the relief 
modeling for the tiers of strongly dissected mid-mountain relief. The lower tier of the terraced 
and non-terraced bottoms of the valleys are associated with the processes of leaching and 
erosion as well as a significant accumulation of erosion products and mudflows. Stabilized and 
active displacements are the most recorded among the gravitational processes and block 
motions. 

Key words: Carpathian Biosphere Reserve; Ukrainian Carpathians; relief; morphostructure; 
morphosculpture. 

 
Вступ. Карпатський біосферний заповідник (КБЗ) складається з восьми 

територіально відокремлених ділянок і є найстарішою та найбільшою за площею 

природно-заповідною установою Українських Карпат. Карпатський заповідник 

створено 1968 р., з 1993 р. він став біосферним. Окрім КБЗ, на території 
Українських Карпат розташовано 13 природоохоронних установ загально-
державного значення: 12 національних природних парків (НПП) – Карпатський, 

“Синевир”, Вижницький, “Сколівські Бескиди”, Ужанський, “Гуцульщина”, 

Галицький, “Зачарований край”, “Синьогора”, Верховинський, Черемоський та 
“Бойківщина”, а також природний заповідник (ПЗ) “Горгани” (рис. 1). У 

листопаді 2020 року Указом Президента України оголошено створення НПП 

“Королівські Бескиди” (8 997 га) у Старосамбірському районі Львівщини, який 
перебуває у стані організаційного становлення.  

На заповідних територіях провадять різнопрофільні дослідження їхньої 

природи, серед яких левова частка припадає на роботи біологічного характеру 
(флористичні, геоботанічні, лісівничі, фауністичні). Важливим підсумком 

вивчення заповідних територій є монографії, які дають вичерпну уяву про 

особливості їхньої природи та комплекс виконуваних ними функцій 

(природоохоронних, науково-дослідних, рекреаційних, еколого-освітніх тощо). 
Сьогодні маємо монографії, присвячені Карпатському біосферному заповіднику 
(1982; 1997), ПЗ “Горгани” (2006; 2007; 2011), Карпатському НПП (1993; 2009), 
Вижницькому НПП (2005), Ужанському НПП (2008), НПП “Гуцульщина” (2011; 
2013), НПП “Сколівські Бекиди” (2004; 2006; 2020 та ін.) тощо.  

Частина монографій має комплексний характер, однак більшість публікацій 

присвячено результатам досліджень біоти заповідних територій. Зокрема, 
фахівцями Інституту ботаніки НАН України спільно з працівниками заповідних 
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установ опубліковано серію монографій, присвячених вивченню рослинного 

світу: “НПП “Сколівські Бескиди”. Рослинний світ” (2004); “ПЗ “Горгани”. 

Рослинний світ” (2006); “НПП “Гуцульщина”. Рослинний світ” (2011) та ін. 

Зазначимо, що навіть у комплексних монографіях тільки у загальних рисах 
розглянуто питання геологічної будови і рельєфу, ґрунтового покриву, 

ландшафтної структури природно-заповідних територій.  
Мета нашої розвідки – дослідити Карпатський біосферний заповідник, 

розташований у південно-східній частині Українських Карпат, зокрема, 

проаналізувати рельєф та геологічну будову як важливі компоненти природних 

комплексів, які, поряд з біотою, є об’єктами охорони природно-заповідних 
установ. 

Огляд літературних і фондових джерел. Аналіз стану вивченості рельєфу і 

геологічної будови КБЗ засвідчує різний рівень вивченості літогенної основи 

ландшафтних комплексів його окремих масивів. У монографії “Флора і 
рослинність Карпатського заповідника” (1982) тільки у загальних рисах 

охарактеризовано рельєф і геологічну будову під час розгляду природних умов 

Чорногірського та Угольсько-Широколужанського заповідних масивів. 
Зауважимо, що у характеристиці Чорногірського масиву значну увагу 

спрямовано на рельєф і геологічні відклади Говерлянського і Високогірного 

лісництв, які 1980 року увійшли у Карпатський НПП. Природні умови 

Чорногірського лісництва, яке залишилось у складі однойменного масиву КБЗ, 
розглянуто поверхнево.  

У монографії “Біорізноманіття Карпатського біосферного заповідника” (1997) 

подано дещо детальнішу інформацію щодо рельєфу і геологічної будови 
Чорногірського, Угольсько-Широколужанського і Хустського масивів, а також у 

загальних рисах охарактеризовано геолого-геоморфологічну будову нових 

ділянок КБЗ – Мармароського і Кузійського масивів, які увійшли до його складу 
1997 року. 

Площа Карпатського біосферного заповідника суттєво зросла 2010 року. 

Розширено територію Чорногірського і Кузійського масивів, створено 

Свидовецький масив, до складу заповідника увійшли ботанічні заказники “Чорна 
гора” і “Юлівська гора”. Частково інформацію щодо рельєфу і геологічної 
будови нових ділянок КБЗ можна почерпнути із монографій Я. Кравчука (2008), 
Я. Кравчука і Я. Хомина (2011), Я. Кравчука і В. Чалика (2015) та окремих 
регіональних праць (Кравчук, Іваник, 2008; Кравчук, Гнатюк, Іваник, 2016; 
Kłapyta, Dubis, Krzemień, Gorczyca, Krąż, 2020; Kłapyta, Zasadni, Dubis, Świąder, 

2021 та ін.).  
Зауважимо, що в окремих працях оцінено стан охорони цінних геоморфоло-

гічних об’єктів Українських Карпат (Зінько та ін., 2004) та здійснено рекреаційну 
оцінку рельєфу гірської і передгірних частин регіону на рівні геоморфологічних 
областей і підобластей (Кравчук та ін., 2006). Ці праці дають загальну уяву про 
наявність цінних геоморфологічних пам’яток у межах КБЗ, а також рекреаційний 
потенціал його рельєфу.  

Отже, видається актуальним детальне вивчення рельєфу і геологічної будови 
Карпатського біосферного заповідника. Наукове значення результатів 

дослідження полягає у поглибленні знань про рельєф і геологічну будову КБЗ, 
які можна використовувати у практичній діяльності для проведення наукових 
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досліджень за програмою “Літопису природи”, а також у природоохоронній, 

природно-пізнавальній, рекреаційній та еколого-освітній сферах діяльності.  
Методи дослідження. У процесі підготовки праці здійснено загальний 

геоморфологічний аналіз рельєфу КБЗ. Результати дослідження базуються на 

аналізі: польових обстежень окремих масивів заповідника, здобутих у процесі 
виконання госпдоговірних тем “Вивчення природних компонентів і комплексів 

Карпатського біосферного заповідника для розробки методичних основ ведення 

заповідної справи” (1992–1995), “Обґрунтування оптимального розміру та 

контурів території Карпатського біосферного заповідника та вивчення 
можливості створення системи природних коридорів з урахуванням специфіки 

природокористування в регіоні” (грант Міжнародного банку реконструкції і 

розвитку від Глобального екологічного фонду, 1995) та інших; даних, які 
наведені у монографіях І. Д. Гофштейна (1964, 1995), Г. І. Рудька і Я. С. Кравчука 

(2002), Я. С. Кравчука (2008), Я. С. Кравчука і Я. Б. Хомина (2011), Я. С. Крав-
чука і В. І. Чалика (2015), у працях “Флора і рослинність Карпатського 
заповідника” (1982), “Біорізноманіття Карпатського біосферного заповідника” 

(1997) й інших монографіях регіонального характеру; фондових матеріалах 
геологічних служб, зокрема, “Тектоника Украинских Карпат” (1986), Мацьків 

Б. В., Зобков О. В., Ковальов Ю. В. та ін. (1996), Мацьків Б. В. (2006), “Державна 
геологічна карта України масштабу 1:200 000, аркуш M-34-XXXVI (Xуст) (2009); 
реєстру-довідника “Геологічні пам’ятки України” (2006) та низки зазначених 
вище праць, а також інформації, отриманої під час консультацій з фахівцями 
Карпатського біосферного заповідника і наукових закладів м. Львова. 

Виклад основного матеріалу. Карпатський біосферний заповідник складає-
ться з територіально відокремлених масивів загальною площею 58 035,8 га, з 

яких 39 485,8 га (68 %) надано заповіднику у постійне користування та 18 550 га 
входить до його складу без вилучення у землекористувачів. Заповідник після 

розширення його території (1997 та 2010 рр.) має шість масивів у межах 

Рахівського, Тячівського, Хустського і Виноградівського районів Закарпатської 
області: Чорногірський (20 780,8 га), Угольсько-Широколужанський (15 580 га), 

Хустський або “Долина нарцисів” (257 га), Кузій-Трибушанський (4 925 га), 

Мармароський (8 990 га), Свидовецький (6 580 га) та ботанічні заказники “Чорна 
гора” (747 га) і “Юлівська гора” (176 га). Їх відображено на рис. 1. Адміністрація 

заповідника знаходиться у м. Рахів (вул. Красне Плесо, 77). 
Завдяки кластерній структурі території КБЗ репрезентує особливості геолого-

геоморфологічної будови чотирьох геоморфологічних областей Українських 
Карпат (табл. 1) та має найвищу регіональну геоморфологічну репрезен-
тативність серед природно-заповідних установ регіону. Рельєф трьох 

геоморфологічних областей представлений на території Карпатського НПП. 
Найкраще у межах заповідника охоплені охороною брилове середньогір’я 
Полонинсько-Чорногірських Карпат (Чорногірський, Свидовецький, Угольсько-
Широколужанський масиви) та склепінно-брилове середньогір’я Мармароського 
кристалічного масиву (Мармароський і Кузій-Трибушанський масиви). Меншою 
мірою охоплені охороною острівне вулканічне горбогір’я Закарпатської 

алювіальної рівнини (ботанічні заказники “Чорна гора” і “Юлівська гора”) та 

брилове низькогір’я на відпрепарованих юрських вапняках (Угольський масив).  



 
 
 
 

 

 

 
Рис. 1. Місцеположення заповідників та національних природних парків на карті геоморфологічного районування Українських Карпат 

Fig. 1. Location of reserves and national nature parks on the map of geomorphological zoning of the Ukrainian Carpathians 
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Умовні позначення до рис. 1: 
Природно-заповідні території: 1 – Природний заповідник “Горгани”; 2 – Карпатсь-

кий біосферний заповідник (масиви: 2.1 – Чорногірський; 2.2 – Угольсько-Широколужан-
ський; 2.3 – Хустський (“Долина нарцисів”); 2.4 – Мармароський; 2.5 – Свидовецький; 

2.6 – Кузій-Трибушанський; 2.7 – “Чорна гора”; 2.8 – “Юлівська гора”); 3 – Ужанський 
НПП, 4 – НПП “Бойківщина”; 5 – НПП “Сколівські Бескиди”; 6 – НПП “Зачарований 

край”; 7 – НПП “Синевир”; 8 – НПП “Синьогора”; 9 – Карпатський НПП; 10 – Верховин-
ський НПП; 11 – Черемоський НПП; 12 – Вижницький НПП; 13 – НПП “Гуцульщина”; 

14 – Галицький НПП. 

Геоморфологічне районування Українських Карпат (Рудько, Кравчук, 2002):  
І. Область Передкарпатської передгірної височини: І.1 – Прибескидсько-Передкарпат-

ська денудаційно-акумулятивна височина з льодовиковими і воднольодовиковими фор-
мами; І.2 – Приґорґансько-Передкарпатська денудаційно-акумулятивна височина; І.3 – 
Покутсько-Буковинсько-Передкарпатська пластово-денудаційно-акумулятивна височина.  

ІІ. Область складчасто-насувного низькогір’я та середньогір’я Скибових Карпат:  
ІІ.1 – Бескидське скибово-моноклінальне низькогір’я; ІІ.2 – Ґорґанське скибово-моноклі-
нальне середньогір’я і низькогір’я; ІІ.3 – Покутсько-Буковинське скибово-антиклінальне 

низькогір’я і середньогір’я.  
ІІІ. Область структурно-денудаційного низько- і середньогір’я Вододільно-Верхо-

винських Карпат: ІІІ.1 – Верховинське структурно-денудаційне низькогір’я; ІІІ.2 – Анти-
клінально-брилове середньогір’я Привододільних Ґорґан; ІІІ.3 – Ясиня-Ворохта-Путиль-
ське ерозійне низькогір’я. 

ІV. Область брилового середньогір’я Полонинсько-Чорногірських Карпат: IV.1 – Бри-
лове середньогір’я з залишками поверхні вирівнювання Полонинського хребта; IV.2 – 
Свидовецько-Чорногірське брилове середньогір’я з давньольодовиковими формами.  

V. Область склепінно-брилового середньогір’я Мармароського кристалічного масиву.  
VI. Область денудаційного низькогір’я Вулканічних Карпат: VI.1 – Вигорлат-Гутин-

ське ерозійне низькогір’я; VI.2 – Верхньотисенська улоговина з денудаційно-акумулятив-
ним і структурно-ерозійним рельєфом.  

VII. Область Закарпатської алювіальної рівнини з острівним вулканічним горбогір’ям. 
 

Taблиця 1. Регіональна геоморфологічна репрезентативність Карпатського 
біосферного заповідника 

Table 1. Regional geomorphological representativeness of Carpathian Biosphere 
Reserve 

Геоморфологічні області (Рудько, 

Кравчук, 2002) 
Карпатський біосферний заповідник* 

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 
І. Передкарпатська передгірна 

височина 
        

ІІ. Скибові Карпати         
ІІІ. Вододільно-Верховинські Карпати         
ІV. Полонинсько-Чорногірські Карпати ++ ++  + ++ +   
V. Мармароський кристалічний масив    ++  ++   
VI. Вулканічні Карпати  + +      
VII. Закарпатська рівнина       + + 

*Масиви Карпатського біосферного заповідника: 2.1 – Чорногірський; 2.2 – Угольсько-
Широколужанський; 2.3 – Хустський (“Долина нарцисів”); 2.4 – Мармароський; 2.5 – 
Свидовецький; 2.6 – Кузій-Трибушанський; 2.7 – “Чорна гора”; 2.8 – “Юлівська гора” 
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(розташування масивів див. рис.1). Розташування частини території заповідника у межах  

геоморфологічних областей: ++ – головна частина; + – незначна частина. 

Чорногірський масив репрезентує Свидовецько-Чорногірське брилове 
середньогір’я з давньольодовиковими формами. Масив розміщений на південно-
західних схилах найвищого хребта Чорногори. Північно-східна межа масиву 

проходить з північного заходу на південний схід через вершини Какаразу 

(1 559 м), Петрос (2 020), Говерлу (2 061), Туркул (1 933), Ребра (2 001), Гутин 
Томнатик (2 016), Бребенескул (2 036 м). На північному заході масив обмежений 

долиною Тиси, а між селами Тростянець і Кваси його межа різко повертає на 

південний схід і через верхів’я р. Павлик, середню течію Богдана простягається 
до низів’я долини Говерли. Від низів’їв Говерли по одному з її витоків підходить 

до головного хребта біля г. Бребенескул, утворюючи коротку південно-східну 

звивисту межу масиву. 
Масив сформувався на одній з найскладніших структурно-літологічних 

ділянок флішового покриву. Найяскравіше представлений Чорногірський 

покрив, зокрема Говерлянська підзона. Дуклянський покрив простежується 

вузькою смугою Близницької підзони, що перекрита насувом Білотисенської 
підзони Поркулецького покриву. У масиві г. Петрос Білотисенський покрив 

повністю перекриває Близницький, утворюючи тектонічний напівостанець, де 

амплітуда горизонтального переміщення становить 8–12 км (Круглов, 1986). 
На південь і південний захід від головного хребта переважна більшість 

локальних морфоструктур сформувалася в Білотисенській підзоні Поркулецького 

покриву. В її будові бере участь потужна товща аргілітів, алевролітів і пісковиків 

білотисенської і буркутської світ нижньої крейди. Такий характер відкладів 
сприяв інтенсивному розчленуванню території численними притоками Білої 

Тиси, переважно меридіонального напряму, які розділили масив на окремі блоки. 
Із північно-західним краєм насуву пов’язаний відрізок хребта з вершинами 

Петрос (2 020 м) і Какараза (1 559 м). У південно-західному напрямі від г. Петрос 

відходить звивистий хребет, на якому найпомітніші вершини 1 757 м (полонина 

Гарманеска) і 1 728 м (г. Шешул). 
У будові цієї ділянки переважають пісковики буркутської і білотисенської 

світ нижньої крейди. У північній частині простежена вузька смуга чорногірських 

пісковиків, а західна частина масиву, що прилягає до долини Тиси, сформувалась 

на аргілітах з прошарками пісковиків і туфопісковиків тростянецької світи 
верхньої крейди. 

З півночі–північного сходу до масиву підходить верхів’я Лазівщини та її 

численних приток (Студений, Лопушанка), а з заходу – притоки Тиси (Кевеле, 
Красиленка), з півдня–південного заходу – верхів’я Сітного, Паулька, Богдана, 

Говерли. 
Реліктова морфоскульптура представлена фрагментами реліктових поверхонь 

вирівнювання – Полонинською (1 500–2 000 м) і Підполонинською (1 200–

1 500 м). Біля найвищих вершин трапляються форми давньольодовикового 

рельєфу (кар під г. Гутин Томнатик з озером Бребенескул (1 801 м)), форми 

рельєфу фірнових зледенінь (урочище Озерище під г. Говерла) та 
екстрагляціальні (кам’яні розсипища). 
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Серед морфодинамічних процесів, які створюють мезо- і мікроформи 

успадкованої і сучасної морфоскульптури, найпоширенішими є процеси 
площинного змиву і дефлюкції, лінійного розмиву, гравітаційні (обвали, 

осипища, лавини), блокових рухів (зсуви). В долині Тиси та найбільших її 

притоках фрагментарно поширені різновікові тераси та прирічкові педименти. 
Свидовецький масив також репрезентує Свидовецько-Чорногірське брилове 

середньогір’я з давньольодовиковими формами. Масив розташований у 

південно-східній частині хребта Свидовець з найвищою вершиною Велика 

Близниця (1 881 м) у центрі та є продовженням Чорногірського масиву КБЗ на 
правому березі Тиси. На півночі межа масиву простягається від гирла Свидовця 

вздовж вододілу між лівими притоками Свидовця і правими притоками Чорної 

Тиси, обходить південніше г. Стіг (1 704 м), переходить на правий берег 
Косівської (Кісви) і уздовж вододілу із Середньою Рікою простягається на 

південь через вершину Менчул Малий (1 379 м). Південніше Менчула Малого 

межа повертає на південний схід, обходить гору Стара (1 472 м) і в околицях 
Квасів і Тростянця проходить у північно-східному напрямі по руслу Тиси. 

Гірська група Свидовця сформувалася переважно на Дуклянському 

(Лужанська і Близницька підзони) і Поркулецькому (Білотисенська підзона) 

покривах. У північно-східну частину масиву ввійшла кінцева північно-західна 
частина Чорногірського покриву (Яловичорська, або Говерлянська, підзона). У 

будові морфоструктури Свидовця, зокрема Свидовця–Флавантуча, беруть участь 

відклади шипотської світи нижньої крейди, яловицької і тростянецької світ 
верхньої крейди, а також потужно розвинуті палеогенові відклади, аж до 

верхнього еоцену (Круглов, 1986). У північно-східній частині масиву домінують 

товстошаруваті і масивні верхньокрейдові пісковики чорногірської світи.  
Від вершини Стіг хребет у межах КБЗ змінює традиційний карпатський 

напрям (ПнЗх–ПдСх) простягання на південний. Тут є найвища вершина 

Свидовецького масиву – г. Велика Близниця (1 881 м). У хребта чітко виражена 

асиметрична будова: північно-східні і східні схили дуже круті, часто з 
урвищними стінками численних карів, короткими відгалуженнями від головного 

гребеня. Схили південно-західної орієнтації похиліші, відгалуження плавно 

переходять у межирічні хребти, на яких добре простежуються фрагменти давньої 
поверхні вирівнювання Урду (Полонинської). 

Дослідники, здебільшого, виокремлювали в Карпатах найвищу поверхню 

вирівнювання на відносних висотах від 750–900 м до 900–1 000 м, яку називали 

Полонинською, або Урду (Гофштейн, 1964, 1995; Цись, 1957), а нижчу з 
відносними висотами 500–600 м – Підполонинською. 

Реліктові форми льодовикового рельєфу приурочені до пригребеневої 

частини найвищих хребтів. Головними формами рельєфу, які його 
характеризують, є кари, льодовикові долини, скелясті карові гребені. Снігова 

лінія на Свидовці в час останнього зледеніння сягала висоти 1 437 м 

(Апшинецькі льодовики), 1 484 м (Ворожеські льодовики) і 1 492 м (Близницькі 
льодовики). Усереднена висота снігової межі – 1 450–1 475 м (Romer, 1906; 
Kłapyta, Zasadni, Dubis, Świąder, 2021). 

Короткі крутосхилові хребти Свидовця, які утворилися на складках 

дислокованого флішу, альпійський реліктовий рельєф, фрагменти поверхонь 
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вирівнювання, глибокі, місцями ущелиноподібні долини створюють своєрідний, 

неповторний геоморфологічний краєвид цього масиву КБЗ. 
Мармароський масив репрезентує склепінно-брилове середньогір’я 

Мармароського кристалічного масиву. Масив займає невелику ділянку на 

лівобережжі Тиси в межах Мармароського (Мармаросько-Буковинського) 
кристалічного масиву, більша частина якого розташована на теренах Румунії. До 

масиву приурочені найвищі ділянки Рахівських гір, знані також як Гуцульські 

Альпи (Рудницький, 1925). 
У тектонічній будові вирізняють два покриви: Білопотіцький (нижній) і 

Діловецький (верхній). Серед інших невеликих покривів виокремлюють 

Розиський і Кам’янопотіцький (Радомирський), які мають підпорядкований 

розвиток. Зокрема, Кам’янопотіцька луска займає проміжне становище між 
Мармароським кристалічним масивом і Флішовими Карпатами (Круглов, 1986). 

До Білопотіцького покриву зачислюють декілька тектонічних вікон і 

піввікон, які виходять з-під Діловецького покриву. Домінують дислоковані 
дрібні складки, у будові яких беруть участь гнейси, сланці і амфіболіти 

протерозойського віку. Вздовж долини Тиси і Шопурки (фронтальні частини 

Мармароського насуву) Білотисенський покрив представлений відкладами 

верхнього палеозою і нижнього мезозою (тріас). 
Діловецький покрив порівнюють з тонкою пластиною (Круглов, 1986), 

складеною інтенсивно дислокованими зеленосланцевими утвореннями 

протерозою–палеозою та насунутою на Білопотіцький покрив. Діловецький 
покрив іноді повністю перекриває Кам’янопотіцьку підзону і Рахівський 

флішовий покрив. Амплітуда переміщення Діловецького покриву сягає не менше 

25 км (Круглов, 1986). 
За деякими відмінностями геолого-геоморфологічної будови, у південно-

східній частині Рахівських гір виокремлюють дві локальні морфоструктури: 

Берлебашки–Попа-Івана і Бутина–Мандеша. Спільним для обох структурно-
літологічних масивів є домінування Діловецького покриву з відкладами 
однойменної діловецької світи (протерозой – палеозой), у складі якої 

переважають зелені сланці і кварцити. У південній частині масиву Берлебашки–

Попа Івана відслонюються найдавніші відклади білопотіцької світи протерозою, 
в будові якої, крім сланців і кварцитів, беруть участь гнейси та амфіболіти. У 

цьому ж масиві простежують найбільше різноманіття молодших від 

протерозойських відкладів верхнього палеозою (конгломерати, пісковики та 

алевроліти верхнього карбону і пермі), а також мезозою (вапняки і доломіти 
тріасу та юри). 

Такий характер геологічної будови значною мірою вплинув і на рельєф 

масиву Берлебашки–Попа-Івана з типовим середньогірним рельєфом, де 
зосереджені максимальні абсолютні і відносні висоти, зокрема, і найвища 

вершина Мармароського масиву в Українських Карпатах – г. Піп-Іван 

Мармароський (1 937,7 м), яка складена гнейсами і має пірамідальну форму. 
Центральну частину хребта Берлебашки займає хребет меридіонального 

простягання з кількома відгалуженнями, який фіксується вершинами Піп-Іван і 

Берлебашка (1 733,9 м). Від гори Берлебашки відходить три розгалуження: на 

північ–північний схід до г. Петрос Мармароський (1 780,9 м) і хребта Радомир-
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Грунь, на північ–північний захід до г. Мегура (1 497,4 м) і на захід до г. Щевора 

(1 466,4 м). 
Західні і північно-західні схили масиву розчленовані численними витоками 

Білого, Яворникового і Великого, східні і північно-східні – верхів’ями Квасного і 

його притокою Радомир. Більшість долин різних порядків має V-подібну форму, 
часто ущелиноподібну. Відносні висоти щодо головних хребтів коливаються в 

межах 500–1 000 м. Крутість схилів перевищує 20°, а в долинах – 25°. 
У пригребеневій частині схилів поблизу вершин Піп-Іван і Петрос є урвищні 

схили, збереглися давньольодовикові форми рельєфу у формі карів, а на схилах – 
кам’яні розсипи. 

Морфоструктура Бутина–Мандешу обмежена на заході долиною Тиси. 

Абсолютні і відносні висоти поступово понижуються від масиву Берлебашки–
Попа-Івана до долини Тиси. Максимальні абсолютні висоти у верхів’ях потоку 

Лощинка сягають 1 309,8 м і 1 332,0 м, на межиріччі потоків Великого і Лощинки 

– 1 112 м (г. Лощинський Грунь) і 1 043,4 м (г. Бутин). Південніше долини 
Лощинки аж до кордону з Румунією абсолютні висоти коливаються в межах 600–

1 000 м. Долини лівих приток Тиси виокремлюють невеликі масиви з 

куполоподібними вершинами, які за гіпсометричними показниками підпадають 

під низькогірний рельєф. На межиріччі Лощинки–Довгоруні максимальна висота 
масиву сягає 897 м (г. Довгоруня), на межиріччі Довгоруні–Білого – 851 м, поміж 

долиною Білого і державним кордоном – 887,8 м (г. Жовта). Відносні висоти у 

масиві Бутина–Мандеша залишаються доволі значними. Щодо головних потоків 
Великого, Лощинки, Довгоруня та Білого вони становлять від 350 до 650 м. 

Численні їхні притоки мають V-подібну форму, круті схили (20–25°), серед 

потоків багато селенебезпечних. 
Усі ці ділянки пов’язані з певними структурно-літологічними елементами. На 

ділянках серед сланців діловецької світи простежуються виходи кварцитів, 

гнейсів, амфіболітів білопотіцької світи, плитчастих вапняків розиської світи 

верхнього палеозою, юрських вапняків, а в долині р. Тиси – піщано-глинистого 
верхньокрейдового флішу. Через таке різноманіття геологічної будови і рельєфу 

частину цих ділянок варто було б зачислити до складу Карпатського біосферного 

заповідника. 
Про наявність у Мармароському масиві давніх денудаційних поверхонь 

писало багато авторів. Фрагменти найдавнішої Полонинської поверхні розміщені 

у діапазоні абсолютних висот 1 450–1 770 м. Їхні відносні висоти сягають 900–

1 000 м. Виразно відособлені субгоризонтальні та слабопохилі денудаційні 
поверхні, виявлені між горами Піп-Іван–Берлебашка (ділянка вирівняної 

пригребеневої поверхні висотою близько 1 680 м) та Берлебашка–Петрос 

Мармароський (пригребеневі та привершинні поверхні висотою близько 
1 600 м). 

Ділянки такого рівня можуть представляти Підполонинську і навіть 

Полонинську денудаційні поверхні. На схилах верхнього ярусу рельєфу 
переважають процеси повільного масового зміщення уламкового матеріалу з 

проявами гравітаційних, нівальних і нівально-гравітаційних (лавинних) процесів. 
Середній морфологічний ярус рельєфу (900–1 000–1 450 м) займає найбільшу 

площу в Рахівських горах, де охоплює, здебільшого, прилеглу до Тиси 
лівобережну морфоструктуру Бутина–Мандеша (Кравчук, Іваник, 2008). На 
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сильно розчленованих схилах домінують процеси площинної і лінійної ерозії, 

дефлюкції, місцями наявні потужні вогнища зсувних і обвально-осипних 
процесів. 

Нижній ярус рельєфу представлений, здебільшого, терасованими річковими 

долинами Тиси, Великого, Білого з прирічковими педиментами на абсолютних 
висотах від 400 до 900–1 000 м. Долини лівобережної частини Рахівських гір 

формувалися у давніх кристалічних відкладах. Серед морфологічних типів 

річкових долин переважають вузькі, глибоко врізані, з крутими та дуже крутими 

схилами ущелиноподібні долини; місцями трапляються тіснини (Кравчук, 
Гнатюк, Іваник, 2016). 

У верхньому ярусі рельєфу Рахівських гір (1 350–1 937 м) збереглись сліди 

плейстоценового зледеніння у вигляді карів, ригелів, акумулятивних льодови-
кових утворень, у тім числі моренних валів, а також екстрагляціальних форм 

(кам’яні розсипи на схилах, формування яких пов’язують з інтенсивним 

морозним вивітрюванням льодовикових епох). Форми льодовикового 
походження найкраще представлені на північно-східному макросхилі хребта Піп-
Іван – найвищого підняття Рахівських гір і другого за абсолютною висотою 

(після г. Фаркеу (1 958,1 м)) підвищення Мармароських Карпат. Два найбільші та 

найвиразніші кари цього хребта розміщені північно-східніше від г. Піп-Іван. 
Кари вироблені в товщі метаморфічних порід, представлених гнейсами, 

амфіболітами і кристалічними сланцями. Добре розвинені обвально-осипні 

конуси та шлейфи, приурочені до підніж та нижніх частин карових стінок, 
засвідчують їхнє порівняно значне руйнування (Кравчук, Гнатюк, Іваник, 2016). 

Кузій-Трибушанський масив репрезентує склепінно-брилове середньогір’я 

Мармароського кристалічного масиву та частково периферійні ділянки 

Свидовецького середньогір’я. Масив розміщений на правобережжі Тиси. На 
півночі від околиць м. Рахова вузькою смугою простягається вздовж вододілу 

між правими притоками Тиси і лівими Косівської (Кісви). Хребет 

меридіонального простягання фіксується вершинами г. Рахівська (1 159,6 м), 
г. Лисаня, або Лисина (1 409,8 м), г. Менчул (1 242,0), г. Полонська (1 087,8 м). 

Від г. Менчул територія масиву розширюється по хребту південно-західного 

простягання до г. Темпа (1 089,9 м). Відповідно, до заповідного масиву повністю 
входить басейн Кізі. 

Як відзначав П. Цись (1962), меридіональне пасмо орієнтоване навхрест 

простягання давніх порід, унаслідок чого вершини мають “шахове” розміщення і 

приурочені до перетинів дрібних гребенів. Гребені дрібніших пасом орієнтовані, 
здебільшого, в карпатському (ПнЗх–ПдСх) або в широтному напрямах, хоча 

трапляються винятки.  
Такому розчленуванню цієї частини Мармароського масиву сприяли 

структурно-літологічні особливості, зокрема, більша строкатість відкладів, 
порівняно з лівобережним масивом Бутина–Мандеша. Незважаючи на загальне 
домінування відкладів діловецької світи протерозою–палеозою (зелені сланці і 
кварцити), тут частіше трапляються ділянки, у будові яких беруть участь 

характерні для Мармароського масиву відклади палеогену (великобанська світа 

строкатих мергелів і пісковиків). 
Від головного хребта відходять численні відроги у північно-західному і 

західному напрямах. Від г. Лисаня (Лисина) відходить кілька відгалужень – у 
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північно-західному–північному і північно-західному напрямах. Масивна 

вершина Лисані, як і весь хребет меридіонального простягання, зберегла 
фрагменти реліктової Підполонинської денудаційної поверхні. 

У будові головного хребта і його відгалужень домінують відклади 

діловецької світи верхнього протерозою–нижнього палеозою, які представлені 
кристалічними зеленими сланцями, кварцитами, порфіроїдами і туфоїдами. 

Серед найдавніших відкладів діловецької світи трапляються масиви молодших 

палеозойських відкладів, а іноді й строкаті мергелі і пісковики великобанської 

світи палеогенового флішу. До таких ділянок приурочені пониження у рельєфі. 
Доволі великий масив, побудований відкладами великобанської світи, 
розміщений у південній частині Кузійського масиву КБЗ вздовж долини Тиси. 

Абсолютні максимальні висоти тут коливаються в межах 600–750 м, а на 
розміщених північніше вершинах, побудованих кристалічними відкладами, 

сягають понад 1 000 м (г. Полонська, 1 087; г.Темпа, 1 089). 
Подібні відгалуження від центрального хребта відходять від вершини 

висотою 1 312,0 м в урочищі Болотин. Короткі відроги відходять у південно-
східному напрямі до долини Тиси на межиріччях потоків Лихого і Бредецелю. 

Верхів’я цих потоків у пригребеневій частині, передусім у Бредецеля, мають 

ущелиноподібну форму, а іноді – тіснин. Схили дуже круті (18–25°), місцями 
надзвичайно круті – 25–30°. 

Відроги, що відходять від вищезгаданої вершини і г. Менчул (1 242 м), у 

західному і північно-західному напрямі довші, пригребеневі субгоризонтальні 
поверхні значно ширші (до 80–100 м) і також є залишками давніх денудаційних 

поверхонь або ярусів рельєфу. Найпотужніше відгалуження відходить від 

г. Менчул у західному–південно-західному напрямі до г. Темпа (1 089,8 м). 

Куполоподібна вершина і прилеглий хребет розчленовані верхів’ями і правими 
притоками Кізі, а також лівими – потоку Свинського і дуже короткими 

притоками Тиси. 
Здебільшого потоки на території заповідного масиву є селенебезпечними 

(більшою мірою селі воднокам’яного і грязекам’яного типів). Доволі часто в 

басейні Тиси проходять селеві паводки, кількість перенесеного твердого 

матеріалу в них не перевищує 40 %. 
У звуженій північній частині заповідного масиву, яка закінчується поблизу 

Рахівського перевалу (1 024 м), на території Рахівського флішового покриву є 

окрема ділянка заповідника. У будові цієї ділянки беруть участь вапняки 

юрського періоду олістолітового походження. 
Угольсько-Широколужанський масив репрезентує брилове середньогір’я з 

залишками поверхні вирівнювання Полонинського хребта. Масив розміщений у 

північно-західній частині Теребле–Тересвинського межиріччя. Складається з 
двох масивів – Угольського і Широколужанського. Обидва масиви розділені 

доволі потужним масивом Манчолу, у центральній частині якого розташована 

найвища вершина – г. Манчул (1 501 м). Від неї у північно-західному, західному, 
південному і південно-східному напрямах відходять відгалуження, хоча 

основний хребет простежується в північно-західному – південно-східному 

(карпатському) напрямі. 
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Основним завданням цього масиву загальною площею 15 580 га є збереження 

букових пралісів Карпат. Після об’єднання Угольського і Широколужанського 
масивів він став найбільшим у загальноєвропейському поясі букових лісів. 

Північна межа Угольського масиву звивистою лінією від західного 

відгалуження обгинає південне і закінчується на південно-східному. Територія 
цього масиву охоплює верхів’я басейнів Малої і Великої Угольок. Західна та 

південно-західна межі проходять уздовж вододілу між басейнами Тереблі і 

Малої Угольки через вершини Чертеж (1 092 м), Товстий Грунь, Вежа (933,5 м) 

до г. Кічерела (691,0 м). Від вершини Кічерели межа Угольського масиву 
простежується у східному напрямі через долини Малої і Великої Угольки та 
виходить на вододіл Великої Угольки–Лужанки до вершини Пригородище 

(859,7 м). Звідси межа у меридіональному напрямі через вершини Копанець 
(990,5 м), Заломиста (1 250 м) простягається до південно-східного 

Манчульського відгалуження. 
Морфоструктура Манчулу сформувалася на контакті насуву Лисичевської 

підзони Поркулецького покриву на Лужанську підзону Дуклянського покриву. 

Лисичевська підзона в Угольському масиві має лускувату структуру з широким 

розвитком верхньокрейдових відкладів. Лужанська підзона Дуклянського 

покриву побудована вузькими лусками і характеризується широким розвитком 
верхньокрейдових строкатих відкладів у більш піщаних фаціях (Круглов, 1986).  

Широколужанська частина спільного масиву охоплює верхню частину 

басейну р. Лужанки. Коротка звивиста південна межа північніше від г. Іванів 
Звір (1 068,9 м) підходить через долину Лужанки і через вершину Заломисту 

(1 249,8 м) до південно-східного відгалуження г. Манчул (1 501,1 м). 
Отже, центральна частина цього масиву на півдні сильно розчленовується 

верхів’ями Малої і Великої Угольок, а північно-східна – численними 
правобережними притоками Лужанки. Власне тому, як зазначають геологи, 

найвища частина морфоструктури Манчулу нагадує кільцеподібну тектонічну 

структуру. Всі головні витоки Малої Угольки і два витоки Великої Угольки 
беруть початок у приполонинській зоні з доволі потужних джерел. 

Те ж саме спостерігаємо і на північно-східних схилах хребта, де беруть 

початок правобережні притоки Лужанки – Брадул, Полонський, правобережні 
притоки Терсовського. Від г. Кінець Манчулу (1 343 м) добре простежується 

північно-східна межа Широколужанського масиву вздовж вододілу між 

басейнами Тереблі і Лужанки через вершини Восова (1 379,3 м) і Топас (1 548 м) 

до початку хребта Красна (1 512,5 м). Звідси, огинаючи численні відгалуження 
полонин, розпочинається північно-східна частина Широколужанського масиву, 
яка проходить поблизу найвищих вершин полонини Красної – Сигланський 

(Гайбул) (1 563,8 м) і Ружа, або Щербан (1 564,4 м) до г. Гропа (1 494,9 м). Від 
відгалуження г. Гропи (Беняски) межа у південно-західному напрямі підходить 

до південної межі через вершини Поганська Кичера (1 132 м) і Видножанська 

Кичера (1 067 м), утворюючи південно-східну межу масиву.  
У басейні Лужанки, де дуже висока густота горизонтального (до 4 км/км² і 

більше) і вертикального (350–540 м) розчленування, крутість схилів коливається 

в межах 20–35°, а в долинах численних потоків є ділянки, де крутість схилів 

становить 40° і більше. У значної частини долин (притоки Лужанки) 
переважають V-подібна та ущелиноподібна форми. Часто трапляються ділянки з 



 
 
 
 
 
 

Я. Кравчук, В. Брусак   Рельєф і геологічна будова… 

32                  ISSN 2519–2620. Проблеми геоморфології і палеогеографії...2021. Вип. 1 (12), 19–38                

 

урвищними схилами. У долині Лужанки є фрагменти низьких терас у нижній 

частині течії. На відміну від інших регіонів Українських Карпат, тут зрідка 
трапляються селенебезпечні потоки, чому сприяє, насамперед, потужний лісовий 

покрив. 
На території масиву присутня зона Мармароських стрімчаків, яка на 

межиріччі Тересви–Тереблі–Ріки має ширину 3–6 км. Уважають (Круглов, 1986), 

що тектонічній зоні Мармароських стрімчаків за складністю будови немає 

аналогів не тільки в Українських Карпатах, а й за їхніми межами. За стилем 

тектоніки і літолого-фаціальними особливостями тут вирізняють два самостійні 
покриви (підзони) – Вежанський (зовнішній) і Монастирецький (внутрішній).  

Вежанський покрив смугою завширшки 2,5–3,5 км перетинає межиріччя 

Тереблі–Малої Угольки–Великої Угольки–Лужанки, а в долині Терешілки його 
ширина становить 4 км. Відповідно, Вежанський покрив перекриває Рахівський і 

місцями Поркулецький флішові покриви. На цьому межиріччі покрив густою 

системою поздовжніх, поперечних і діагональних розломів розділений на окремі 
брили, що дало підстави С. Круглову (1986) трактувати нижній структурний 

комплекс (докрейдовий і крейдовий) як складну монокліналь-луску, а загальну 

структуру – як складний горст-антиклінорій. 
Серед крейдових відкладів, які беруть участь у будові Вежанського покриву 

(Геологическая карта Украинских Карпат…, 1976; Державна геологічна карта 

України, 2009), домінують конгломерати, пісковики, алевроліти соймульської 

світи нижньої крейди, вапняки, аргіліти, туфи з рідкісними прошарками 
алевролітів і пісковиків кам’янопотіцької світи нижньої крейди. 

Екзотичні породи представлені верхньоюрськими вапняками, а також 

тріасовими вапняками і мармурами, палеозойськими гранітоїдами, мезозой-
ськими серпентенітами, крейдовими діабазами та ін. Щодо природи 
стрімчакових утворень зазначимо, що всі вони є різного розміру седимен-
таційними відторженцями обвально-зсувного походження (олістолітами). 

Монастирецький покрив займає внутрішню частину зони Мармароських 
стрімчаків. Суцільною смугою він простягається від Мармароського 

кристалічного масиву до долини р. Латориці на 80 км. У його будові беруть 
участь і виходять на поверхню тільки палеогенові відклади, які утворюють 
велику, ускладнену дрібною складчатістю і розривними дислокаціями 

монокліналь із загальним зануренням на південний захід під насунуту на неї зону 

Пенінських стрімчаків (Круглов, 1986). 
На межиріччі Терешілки–Малої і Великої Угольки–Тереблі поміж 

Пенінською зоною і Вежанською підзоною усереднена густота горизонтального 

розчленування у Монастирецькій підзоні є максимальною – 4,0–4,8 км/км². 
Глибина вертикального розчленування також найбільша на цих межиріччях і 
становить 450–500 м.  

Зона Пенінських стрімчаків, або Пенінський стрімчаковий пояс, розмежовує 

Внутрішні і Зовнішні Флішові Карпати. В Українських Карпатах ці відклади 
локально виходять на поверхню. Найдовший фрагмент простягання від 

межиріччя Ріки–Тереблі до долини Тересви становить 31 км, а ширина смуги – 
0,3–3,0 км. Ця зона розміщена південніше Угольського масиву КБЗ. 

Територія Угольсько-Широколужанського масиву – надзвичайно цікавий 
рекреаційний регіон для геотуризму. Вона налічує велику кількість скельних 
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утворень, зокрема карстові арки і мости, численні печери, серед яких найдовша в 

Українських Карпатах – “Дружба” (“Романія”) (Геологічні пам’ятки …, 2006). 
Чорна гора, Юлівська гора та Хустський масив. Чорна гора (565 м) та 

Дюлівська гора (318 м) – вулканічні останці серед потужної товщі моласових 

відкладів (глин із прошарками алевролітів, пісковиків і лігнітів) Закарпатської 
рівнини.  

Формування рельєфу цієї частини Вулканічного пасма Українських Карпат 

відносять до заключної четвертої фази вулканізму з початком виливів андезитів, 

андезито-базальтів, базальтів, що супроводжувалося накопиченням потужних 
товщ вулканопластичних утворень, які об’єднались в гутинську світу. Відклади 

гутинської світи майже горизонтально залягають на дислокованих і розмитих 

відкладах третьої фази і приурочені, здебільшого, до найвищих абсолютних 
висот Вулканічного пасма. 

Свого часу Є. Малєєв (1964) виокремив ще вулканізм посторогенного 

(платформенного) циклу пліоцен–четвертинного віку, відклади яких зачислив до 
бужорської світи. Посторогенний вулканізм характеризується незначним вмістом 

(10 %) пірокластичного матеріалу, на відміну від орогенного вулканізму, де на 

пірокластику припадає 90 % від загальної кількості вулканічного матеріалу. 
Багаторічні дослідження вулканічних відкладів засвідчили необґрунтованість 

їхнього поділу на світи або комплекси. На думку колективу авторів (Андреєва-
Григорович та ін., 2009), найдосконалішими нині є схеми петролого-
стратиграфічного розчленування для кожного великого вулкана “центрального 
типу”, запропонованого словацькими геологами. 

Зазначимо також, що подібний підхід для геоморфологічної характеристики 

цього рельєфу вперше запропонував C. Рудницький (1925), який аналізував 

рельєф за виокремленими “перстенями” (кальдерами). У Вулканічному пасмі 
Українських Карпат налічують 11 великих стратовулканів, шість невеликих 

моногенних вулканів і 125 екструзій, дайок і центрів виливу лав (Малєєв, 1964).  
Формування вулканічного рельєфу відбулося вздовж двох потужних 

розломів: Вигорлат–Бужорського і Шолес–Оашського. Перший простягається з 

північного заходу на південний схід, другий – у меридіональному напрямі. 

Власне на цьому перетині і залишився вулканічний останець – Чорна гора 
(565 м) поблизу м. Виноградів. Вулканічний останець Дюлівська гора (318 м) 

між селами Дюлі та Оклі Гедь сформувався уздовж меридіонального розлому. 
Посторогенним циклом закінчилася активна вулканічна діяльність в 

Українських Карпатах. У формуванні рельєфу вулканічного пасма, крім активної 
вулканічної діяльності, помітну роль відігравали екзогенні процеси. Зрозуміло, 

що їхній вплив на створення окремих форм і комплексів форм рельєфу став дещо 

відчутнішим після припинення активної вулканічної діяльності. 
Щодо ролі різних чинників в інтенсивності руйнування вулканічних побудов 

можна стверджувати, аналізуючи абсолютні і відносні висоти колишніх 

стратовулканів і моногенних вулканів. Здебільшого дослідники передбачали, що 
максимальні висоти стратовулканів коливаються в межах 2–3 км. У сучасному 

рельєфі Вулканічного пасма Українських Карпат тільки декілька вершин 

перевищують 1 км. 
У руйнуванні первинних вулканічних форм провідна роль належить 

поєднанню тектонічних і денудаційних чинників. Значну роль у руйнуванні 
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первинного вулканічного ландшафту відіграла також експлозивна (вибухова) 

вулканічна діяльність. Упродовж третьої і четвертої фаз вулканізму у Шолес–
Оашському відрізку Вулканічного пасма зафіксовано доволі часті прояви 

пелейського і плініанського типів виверження надзвичайної потужності. 

Внаслідок цього первинні висоти понизилися від 500–600 до 1 000 м. 
Першочергове значення у руйнуванні великого “вулканічного вінця 

(кальдера) Фрасина” протяжністю 15 км С. Рудницький (1925) вбачав у бічній 

ерозії ріки Тиси. Основною причиною такого руйнування Є. Малєєв (1964) 

вважав повторні виверження надзвичайної потужності. Залишком західного 
пасма цієї кальдери є Чорна гора поблизу м. Виноградово, а східного – г. Фрасин 

(826 м) південно-східніше від с. Новоселиця.  
Хустський масив, або “Долина нарцисів”, розтошований поблизу с. Кіреші 

неподалік від м. Хуст. Ділянка розташована у долині потоку Хустець (притока 

р. Тиси) у межах Солотвинської улоговини. Долина Хустця представлена 

високою заплавою, складеною галечниками і суглинками. Домінує 
плоскорівнинний рельєф, ускладнений у прирусловій частині старичними 

пониженнями, місцями заболоченими та меліоративними каналами. У східній 

частині масиву рельєф змінюється на пасмово-горбистий.  
Висновки. Карпатський біосферний заповідник є найстарішою і найбільшою 

за площею природно-заповідною установою Українських Карпат, яка 

репрезентує особливості геолого-геоморфологічної будови чотирьох 

геоморфологічних областей регіону. У межах заповідника добре охороняють 
брилове середньогір’я Полонинсько-Чорногірських Карпат (Чорногірський, 

Свидовецький, Угольсько-Широколужанський масиви) та склепінно-брилове 

середньогір’я Мармароського кристалічного масиву (Мармароський і Кузій-
Трибушанський масиви). У сукупності заповідник, завдяки кластерній структурі 
території, доволі вичерпно репрезентує особливості геологічної будови і рельєфу 

південно-західної частини Українських Карпат, формує своєрідний поперечний 

природоохоронний профіль регіону від Закарпатської алювіальної рівнини до 
найвищих хребтів Полонинсько-Чорногірських Карпат та Мармароського 

кристалічного масиву. 
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Анотація. За допомогою дистанційного зондування Землі (на основі космознімків 

QuickBird) векторизовано лісовий покрив Дрогобицького району Львівської області. На 

цій основі здійснено геопросторовий аналіз лісових угідь передгірної і низькогірної 

частин Українських Карпат. З’ясовано, що частка лісів досліджуваного району є вищою 

за середній показник лісистості Львівської області й у понад двічі перевищує середній 

показник лісистості України. Незважаючи на те, що показники лісистості Дрогобицького 

району є вищими за оптимальні показники для Передкарпаття, лісові угіддя розподілені 

вкрай нерівномірно. Найзалісненішими є гірські ділянки району з абсолютними висотами 

500–1 000 м, рівень заліснення зменшується у напрямі з південного заходу на північний 

схід. У межах Дрогобицької височини значно зменшуються площі лісів через збільшення 
густоти населених пунктів і територій впливу Дрогобицької агломерації. У північно-
східній ділянці району ліси фактично відсутні, що зумовлено значним 

сільськогосподарським освоєнням рівнинних територій з переважаючими абсолютними 

висотами 250–300 м. 
З метою аналізу лісистості досліджуваної території створено та проаналізовано 

геоінформаційну модель лісистості Дрогобицького району у розрізі адміністративних 

одиниць. Завдяки моделі вдалося класифікувати адміністративні одиниці за часткою 

лісових угідь на шість категорій, оскільки у районі спостерігають значні розбіжності в 

показниках: від абсолютно “безлісих” адміністративних утворень до гірських сільських 

рад, в яких частка лісовкритих площ становить понад 70 %. Виокремлено адміністративні 

одиниці з недостатнім рівнем заліснення, яких у досліджуваному районі практично 
половина, та з рівнем заліснення нижче середнього по Україні. Зазначено особливості 
геопросторового розподілу показників заліснення у районі. 

Проаналізовано лісистість міських і селищних рад, яка змінюється від значної в 

Бориславській міській раді до практично відсутніх лісових територій у Меденицькій 

селищній раді. З’ясовано причини відмінностей показників та зазначено особливості 

господарського освоєння територій міських і селищних рад. 
Ключові слова: лісистість; дешифрування геоданих; геоінформаційне моделювання; 

оптимізація природокористування. 
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Abstract. The forest cover of Drohobych district is vectorized with the help of remote 
sensing of the Earth based on space images QuickBird. The geospatial analysis of forest lands 
of the foothills and lowlands of the Ukrainian Carpathians has been carried out. It is found that 
the proportion of forest throughout the region is higher than the average forest cover of Lviv 
region and more than doubled the average forest cover of Ukraine. Even though the forest cover 
of Drohobych district is more than optimal indicators for this natural area, forest land is 
extremely unevenly distributed. A created schematic map of forest resources has shown that the 
most forested is the mountainous part of the region with the absolute height between 500-1000 
m, which decreases in the direction from southwest to northeast. Forest area significantly 
decreases at the changeover to Drohobych Upland, because of the extension of the boundaries 
and areas of influence of the Drogobych agglomeration increasing densities of human 
settlements. In the northeast section of the region, the forest is almost missing due to the 
significant agricultural development in the plains with a superior absolute height between 250–

300 m. 
For the better analysis of the forest cover of the territory, the geoinformation model of the 

forest cover of Drohobych district from the perspective of administrative units is created and 
analyzed. This model allows to classify administrative units according to the proportion of 
forest land in 6 categories because a considerable variation of indicators is seen in the region. 
From completely deforested administrative units to rural councils in mountainous areas, where 
the proportion of forest areas is more than 70%. Administrative units with an insufficient level 
of reforestation, which are half of all in Drohobych district and with the reforestation level 
lower than average in Ukraine, are featured. Features of the geospatial distribution of such 
indicators are noted.  

It is analyzed that forest cover in urban and rural councils changes from significant in the 
town council of Boryslav to almost missing forest areas in the rural council of Medenychi. The 
reasons for such differences between the indicators are identified and the peculiarities of 
household land development of the territories that belong to urban and rural councils are stated. 

Key words: forest cover; decryption of ERSD; geoinformation modeling; optimization of 
natural resources. 

 
Вступ. Зростаюче антропогенне навантаження порушує екологічний баланс 

між природними та антропогенно зміненими складовими природного середовища, 
що, своєю чергою, активізувало прояв негативних екзогенних процесів та явищ. 

Упродовж останніх десятиліть природничі науки стрімко екологізувалися, а в 

питаннях природокористування щораз частіше лунають заклики до раціоналізації 
використання природних ресурсів. Головним екостабілізуючим чинником 
природного середовища є лісовий покрив території. Власне йому, у питаннях 

дослідження антропогенного навантаження, надають першочергового 
природоохоронного значення, оскільки саме ліси виконують ґрунтозахисну, 
водоутримуючу і регуляторну функції, відповідають за формування кліматичних 

умов та утворення кисню, сприяють збереженню біорізноманіття. 
Дрогобицький район розташований у південно-західній частині Львівської 

області, в межах природних ландшафтів Дрогобицької височини і Східних 
Бескидів. Власне розташування у передгірній і гірській місцевостях зумовлює 

різний характер господарювання. Незважаючи на те, що досліджувану територію 
зачислено до п’яти адміністративних районів Львівської області, у яких показник 
заліснення вищий від рекомендованого для цієї природної зони, лісові угіддя 
розташовані нерівномірно. Отож належність Дрогобицького району до категорії 

територій забезпечених лісовими ресурсами, робить його вразливим до 
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лісогосподарського використання, яке часто є нераціональним. Саме тому 

здійснення геопросторового аналізу розподілу лісових угідь у районі дослідження 
є вкрай актуальним завданням. 

Питання оптимізації лісистості піднімали ще у працях радянських учених 

К. Лосицького, А. Миховича і А. Молчанова, розрахунок нормативних показників 
лісистості України для рівнинної частини здійснено Ю. Бяловичем (Бялович, 

1972), для адміністративних одиниць – А. Миховичем і С. Генсіруком (Генсірук, 
Копій і Іваницький, 1999; Ткач і Мєшкова, 2008; Чабанчук, 2018). В умовах 

сучасності вчення щодо оптимізації лісистості досліджуваного регіону 
переосмислено у працях В. Ткача, В. Мєшкової, В. Олійника і О. Ткачук (Ткач і 
Мєшкова, 2008; Олійник, 2013; Олійник і Ткачук, 2016). Зокрема, проблеми 

оптимізації лісистості Західного регіону України детально вивчені С. Генсіруком і 
Л. Копієм (Генсірук та ін., 1999). 

Найкращим науково-методичним підходом для збирання, опрацювання і 
візуалізації геопросторових даних та подальшого їхнього аналізу вважають 
геоінформаційні системи (ГІС), широко залучені під час дослідження лісових 

ресурсів. Власне на застосуванні ГІС-технологій ґрунтуються дослідження втрат 
лісистості території (Круглов та ін., 2013; Часковський і Гриник, 2020), динаміки 

лісового покриву (Миронюк і Білоус, 2017), впливу лісових угідь на гідрологічні 
і ґрунтові умови (Олійник, 2013; Олійник і Ткачук, 2014; Часковський, Карабчук 
і Іванюк, 2019), геопросторовий аналіз стану лісів (Бурштинська, Поліщук і 
Ковальчук, 2013; Жолобак, 2010), оцінки стійкості форм рельєфу до антропогенного 
навантаження (Ковальчук та ін., 2008 б). Нами накопичено досвід 

геоінформаційного картографування і моделювання функціонування та стану 

різнофункціональних природно-господарських систем досліджуваного регіону 

(Ковальчук та ін., 2008 а; Ковальчук, Іванов і Андрейчук, 2004). 
Дослідження стану лісових ресурсів Західного регіону України найчастіше 

здійснюють у розрізі адміністративних областей або природних зон. Значно 

менше уваги приділено вивченню цього питання на локальному рівні. Доволі 
актуальним є дослідження передгірних територій, які характеризуються різкою 

зміною орографічних умов та за значних середніх показників заліснення мають 

чималі безлісі території. Власне одним з таких передгірних районів Львівської 
області є Дрогобицький район, який унаслідок давнього господарського освоєння 

характеризується вкрай нерівномірним розподілом лісових ресурсів. 
Метою роботи є геопросторовий аналіз лісистості Дрогобицького району 

Львівської області на основі геоінформаційної моделі лісових ресурсів, створеної 
за результатами дешифрування даних дистанційного зондування Землі. 

Методика дослідження. Вихідними матеріалами дослідження є космознімки 

високої роздільної здатності, великомасштабні топографічні карти та цифрова 
модель рельєфу на основі даних космічного радарного знімання SRTM. Для 

виконання поставлених завдань використано програмний ГІС-пакет ArcGIS 10.4. 
Зокрема, векторизовано лісові масиви у полігональному тематичному шарі. На 
основі оверлейного аналізу дешифрованого лісового покриву і цифрової моделі 

рельєфу здійснено геопросторовий аналіз лісових угідь Дрогобицького району. 
Для аналізу лісистості досліджуваної території використано два підходи: 

перший ґрунтується на методі рівновеликих квадратів (у нашому випадку 
1×1 км) з використанням функції Create Fishnet з набору інструментів управління 
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даними Data Management із зазначенням вихідної координати для побудови 

сітки, одиниць виміру, розмірів комірок; другий має прикладний характер, 
оскільки в основу розрахунку покладено адміністративно-територіальні одиниці 

району – міські, селищні і сільські ради. Виокремлення досліджуваних одиниць 

здійснено у команді Intersect з набору інструментів оверлейного аналізу (Analysis 
Tools/Overlay). У результаті отримано зведену таблицю лісистості території, у 

якій за допомогою індексного поля (ідентифікатора адміністративної одиниці) 

присвоєно цю інформацію для окремого квадрату сітки чи адміністративної 

одиниці (Ковальчук, Андрейчук і Іванов, 2010). 
Результати та обговорення. Аналіз цифрової моделі Дрогобицького району 

засвідчив, що понад чверть території (28,8 %) зайнято гірськими масивами, які 

розташовані у південній і південно-західній частинах району та представлені 
Східними Бескидами з абсолютними висотами до 991,0 м (рис. 1). Низькогірні 

хребти простягаються з північного заходу на південний схід і мають пересічні 

висоти від 500 до 700 м. 

 
Рис. 1. Цифрова модель рельєфу території Дрогобицького району 

із розміщеними лісовими угіддями 
Fig. 1. Digital elevation model of Drohobych district with located forest lands 
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У межах досліджуваної території Східні Бескиди є системою паралельних 

асиметричних хребтів, які розчленовані поздовжніми вузькими і поперечними 
широкими долинами річок й міжгірними улоговинами. За геоструктурними 

особливостями низькогір’я належить до Скибової зони та складається, 
здебільшого, з карпатського флішу. Тут переважають букові ліси із домішкою 
ялини та ялиці, а також похідні ялинники і післялісові червонокострицеві луки 

на буроземах середньоглибоких ґрунтів (Кагало, 2006). 
Решту території району зайнято Дрогобицькою денудаційно-акумулятивно-

ерозійною височиною з домінуючими абсолютними висотами 250–350 м, яку 
розділяють широкі долини Бистриці Підбузької і Тисмениці на три співрозмірні 

частини, що паралельними смугами простягаються у бік Дністра (див. рис. 1). У 
межах височини домінують увалисто-хвилясті форми рельєфу з розгалуженою 
яружно-балковою мережею. Геоструктурно вона пов’язана з Передкарпатським 

прогином та складена лесоподібними суглинками і галечниками. На терасах 

Дрогобицької височини сформувалися дерново-підзолисті поверхнево-оглеєні 
ґрунти, у долинах – дерново-глейові лучні ґрунти. У рослинному покриві 

переважають мішані, буково-ялинові, дубово-вільхові ліси та різнотравнозлакові 

луки (Штойко, 2006). 
На основі створеної геоінформаційної моделі обчислено, що лісистість 

Дрогобицького району становить 38,4 % (середня лісистість по Україні –15,9 %). 
Площа лісового фонду сягає понад 500 км

2
. Аналіз створеної моделі вказав на 

регіональні особливості розподілу лісових угідь по території району. Чіткі 
відмінності спостерігаємо у розрізі природних (ландшафтних) одиниць, а саме в 

межах Дрогобицької височини і Східних Бескидах (див. рис. 1; табл. 1). Зокрема, 
у передгірній частині досліджуваного району середній показник лісистості 
становить 24,95 %, а в низькогірній – суттєво зростає до 71,63 %. 

 
Таблиця 1. Розподіл лісистості у передгірній і низькогірній 

частинах Українських Карпат 
Table 1. Distribution of forest cover in the foothills and lowlands 

of the Ukrainian Carpathians 

Природні виділи 
Площа виділів, 

км2 
Площа лісових 

масивів, км2 
Лісистість, % 

У розрізі природних (ландшафтних) одиниць 

Дрогобицька височина 927,9 231,5 24,95 

Східні Бескиди 375,8 269,2 71,63 

У розрізі адміністративних одиниць 

Дрогобицька височина 969,7 269,0 27,74 

Східні Бескиди 334,0 231,7 69,36 

 
На вирівняних ділянках Дрогобицької височини у північній та північно-

східній частині району з абсолютними висотами 250–300 м ліс практично 

відсутній. Таку ситуацію пояснює тривале сільськогосподарське освоєння цих 
ділянок. Натомість гірські території з абсолютними висотами понад 500 м є 

найзалісненішими. Ділянки без лісових угідь є у річкових долинах, які зайняті 

населеними пунктами. Щодо передгірної частини району зазначимо, що лісові 
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угіддя розташовані там фрагментарно, переважно на підвищених ділянках 

межиріч. Суттєво менше лісових масивів виявлено в межах Дрогобицької 
агломерації. 

Аналогічну ситуацію спостерігаємо за розрахунку лісистості території 

методом рівновеликих квадратів (рис. 2). Лісистість зростає у двох напрямах: з 
північного сходу на південний захід та із віддаленістю від населених пунктів. Безлісі 
ділянки є у нижніх течіях річок та центрах великих населених пунктів. 

Найлісистішою є південна, західна і південно-західна частини району (понад 50–

60 % території). Нижчі показники лісистості властиві центральній і східній 
частинам. 

 

 
Рис. 2. Лісистість території Дрогобицького району, розрахована методом 

рівновеликих квадратів 
Fig. 2. Forest cover of Drohobych district, calculated by the method of equal squares 

 
За допомогою геоінформаційного моделювання розраховано рівень лісистості 

Дрогобицького району у розрізі адміністративно-територіальних одиниць 

(рис. 3). У Літинській, Опорівській і Ріпчицькій сільських радах лісові угіддя 

відсутні. Дуже низькі показники лісистості (1–5 %) властиві сусіднім до них 
Грушівській і Волощанській сільським радам. Майже чверть території району 
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має нижчий від середнього по Україні показник лісистості, а понад третину 

території заліснено нижче оптимального для передкарпатських ландшафтів 
рівня. Таку ситуацію пояснюємо активною сільськогосподарською діяльністю на 

вирівняних ділянках району, що зростає із віддаленістю від районного центру (за 

винятком гірської території). 
 

 

Рис. 3. Лісистість території Дрогобицького району у розрізі 
адміністративних одиниць 

Fig. 3. Forest cover of Drohobych district in terms of administrative units 
 

Відчутні відмінності у лісистості адміністративних одиниць також зумовлені 
їхнім розміщенням у передгірній чи низькогірній частинах Українських Карпат. 

Нами розраховано показники лісистості у розрізі адміністративних одиниць 

досліджуваного району (див. табл. 1). Зазначимо, що межі природних (на карті 
пунктирною лінією) та адміністративних (на карті суцільною лінією) виділів не 
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збігаються (див. рис. 3). Саме цим зумовлено деякі невідповідності у значеннях 
лісистості для адміністративних виділів, порівняно з природними утвореннями. 
Наприклад, для адміністративних одиниць у межах Дрогобицької височини 

середній показник лісистості становить 27,74 %, а в межах Східних Бескидів – 
69,36 %. 

Високі показники лісистості (50–70 %) характерні багатьом адміністративним 

одиницям південної, західної та південно-західної частин району. Здебільшого це 

гірські і передгірні території, де орографічними умовами ускладнено проведення 

сільського господарства, що є головним способом природокористування району. 
Максимальні показники лісистості (понад 70 %) спостерігаємо у Смільнянській, 

Старокропивницькій, Станильській і Новокропивницькій сільських радах. Таку 

закономірність розподілу зумовило розташування цих сільських рад у віддалених 
від районного центру карпатських місцевостях та рекреаційній зоні Трускавця, 

під вплив якої потрапляє Станильська сільська рада. 
Серед міських і селищних рад за лісовим покривом лідирує Бориславська 

міська рада (59,66 %), що зумовлено розташуванням у її межах ландшафтного 

заказника місцевого значення “Бориславський” площею 2 048,8 га. На другому 

місці – Східницька селищна рада (34,30 %), у межах якої розміщено ландшафтний 
парк Пантелеймона Цілителя. У Дрогобицькій міській раді 19,96 % території 
зайняті парками: Культури і відпочинку, Степана Бандери, імені Героїв Небесної 

Сотні, Новонароджених. 
У місті-курорті Трускавець 17,78 % земельних угідь засаджено парковими 

насадженнями (Курортний парк і парк “Підгір’я”). Неподалік від північної 

околиці Трускавця розміщена ботанічна пам’ятка природи місцевого значення 

“Два вікові дуби”. Найменше лісовими ресурсами забезпечено м. Стебник (4,0 %), 
що пояснюємо значними площами земель, відведеними під сільськогосподарські 
угіддя, постмайнінговими територіями, зокрема ліквідованими рудниками і 

збагачувальною фабрикою та діючим хвостосховищем. 
Висновки. Геопросторовий аналіз заліснення Дрогобицького району 

засвідчив, що лісові ресурси, незважаючи на достатній для передкарпатських 

ландшафтів показник лісистості розташовані нерівномірно. Найскладніша 

ситуація у північній і північно-східній частині району дослідження, де лісових 
угідь вкрай недостатньо та активно розорюють території. У цій частині району 

слід здійснювати роботи з лісовідновлення і лісонасадження, що сприятиме 

зниженню рівня антропогенного навантаження на природне середовище. 
Передгірна частина Дрогобицького району, що простягається з північного 

заходу на південний схід, має вищі показники лісистості, хоча геопросторовий 

аналіз розподілу лісових угідь доводить, що необхідно більше уваги приділяти 

підвищенню залісненості водоохоронних зон уздовж основних водних артерій 
досліджуваної території. 

Значні показники лісистості властиві гірській і передгірній рекреаційним 
частинам Дрогобицького району. Власне за рахунок високих показників у межах 
цих місцевостей сформований середній показник лісистості у районі дослідження. 
Бескидські ліси відіграють велике водоохоронне значення, отож зменшення 

лісистості цих територій може спричинити негативні явища. 
Досліджуваний район потребує раціонального ведення лісового господарства, 

активного лісонасадження і лісовідновлення, отож у перспективі важливим є 
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створення оптимальної моделі заліснення території Дрогобицького району, яка 
даватиме змогу суттєво зменшити рівень антропогенного навантаження на 
складові природного середовища. З метою підвищення лісистості до 

оптимального рівня лісогосподарським підприємствам слід розширити комплекс 

робіт з відтворення лісів. Для поліпшення якісного складу лісів, їхнього 
оздоровлення та посилення лісозахисних властивостей щороку слід здійснювати 

роботи на загальній площі понад 500 га, у тім числі лісівничі догляди за 

молодняками на площі 100 га. 
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Анотація. Наведено результати вивчення малоамплітудних розривних порушень 

можливого кріогенного (термокарстового) походження. Дислокації виявлені у відсло-
неннях середньо- і верхньоплейстоценових відкладів Волино-Подільської височини, що 

нагромаджені у перигляціальних чи субперигляціальних умовах. Порушення представ-
лені, здебільшого, мікроскидами, а також тріщинами сколювання і дуже схожі на текто-
нічні (сейсмогенні) розриви.  

До розгляду, аналізу й інтерпретації залучені тектонотипні розривні порушення у 

приповерхневих відкладах плейстоценових терас Західного Бугу та Стиру (п’ять пунктів-
відслонень у межах Волинської височини, чотири із них – у долині Бугу), а також у 

покриві пізньоплейстоценових відкладів на схилі долини Дністра (Галицьке Придні-
стер’я). В останньому пункті розриви представлені, здебільшого, порушеннями, що іден-
тифіковані як тріщини сколювання. В усіх інших наявні малоамплітудні порушення ски-
дового типу. Виявлено також один підкид, приурочений до морозобійної клиноподібної 

форми. Типові мікроскиди усіх розрізів круті і мають низку інших спільних ознак, що 

засвідчує однаковий або майже однаковий механізм їхнього формування. Ці ознаки, 

зокрема, такі: 1) незначна (зазвичай до 2–2,5 м) довжина у поперечному зрізі та мала 
(кілька сантиметрів) амплітуда зміщення уздовж площини розриву; 2) поступове згасан-
ня розриву догори та донизу розрізу. Усі мікроскиди  приурочені до відкладів (товщ), що 

частково чи повністю складені пісками. 
Формування мікроскидів й інших досліджуваних розривів можна пояснити нерівно-

мірним ущільненням та гравітаційним просіданням порід, а у розрізі на схилі долини 

Дністра – і їхнім зміщенням донизу вздовж схилу. Імовірно, що ці процеси протікали 
внаслідок: 1) деградації багаторічної мерзлоти; 2) зневоднення товщі піщаних відкладів 

під час значного зниження рівня ґрунтових вод; 3) танення похованих прошарків і лінз 

снігу, нагромаджених під час зимового сезону у товщі піщаних нівео-еолових відкладів. 
Порушення ймовірного термокарстового походження констатовані лише у розрізах 

пізньольодовикових алювіальних відкладів головної тераси Бугу у межах Волинської 
височини. У відслоненнях цієї тераси вони трапляються не рідше, аніж впевнено визна-
чені псевдоморфози за викопним льодом. 

Ключові слова: малоамплітудні порушення; мікророзломи; термокарст; Волино-
Подільська височина. 

 
SMALL-AMPLITUDE DISCONTINUOUS DISTURBANCES IN 
PLEISTOCENE DEPOSITS OF THE VOLYN-PODILSKA UPLAND 
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Abstract. The paper presents the results of the study of the small-amplitude discontinuous 
disturbances of the possibly cryogenic (thermokarst) origin. The dislocations were found in the 
outcrops   of    Middle   and    Upper   Pleistocene  sediments  of  the   Volyn-Podilska   Upland,  
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accumulated in periglacial or sub-periglacial conditions. The disturbances are represented 
mostly by the micro-normal faults and also by sheared fractures and are very similar to tectonic 
(seismogenic) discontinuities. 

The tectonotypic fractures in the near-surface deposits of the Pleistocene terraces of 
Western Bug and Styr (five sections within Volhynian Upland, four of them – in the valley of 
Bug), as well as in the cover of the Late Pleistocene sediments on the slope of the valley of 
Dniester (Galician Prydnisterya) are subjected to consideration, analysis and interpretation. In 
the last location the ruptures are represented mostly by the disturbances identified as sheared 
fractures. In all others there are small-amplitude normal faults.  One reverse fault, timed to an 
ice-wedge cast, was also revealed. Typical micro-normal faults of all sections are steep and 
have a number of other common features, which testifies to the same or almost identical 
mechanism of their formation. These features, in particular, are as follows: 1) insignificant 
(usually up to 2–2.5 m) length in cross-section and small (several centimeters) amplitude of 
displacement along the rupture plane; 2) gradual attenuation of the fractures up and down the 
section. All micro-normal faults are confined to sediments (thicknesses) that are partially or 
completely composed of sand. 

The formation of the micro-normal faults and other examined ruptures can be explained by 
the uneven compaction and the gravitational subsidence of the rocks, and in the section on the 
slope of the Dniester valley – also by their displacement down along the slope. It is probable 
that these processes occurred due to: 1) the degradation of the permafrost; 2) the dehydration of 
the sand deposits during a significant decrease in the groundwater levels; 3) the melting of the 
buried layers and lenses of snow, which were accumulated during the winter season in the 
thickness of sandy the niveo-aeolian deposits. In the outcrops of this terrace, they occur no less 
frequently than the confidently identified ice wedge pseudomorphs.  

Key words: small-amplitude disturbances; microfaults; thermokarst; Volyn-Podilska 
Upland. 

 
Вступ. В останні десятиліття опубліковано низку праць, присвячених вивчен-

ню слідів перигляціальних (кріогенних) процесів, збережених у покриві плейсто-
ценових відкладів Волино-Подільської височини та прилеглих територій (на-
приклад, Бончковський, 2014б, 2016, 2018; Кочерган, 2012; Dolecki, 2003; Jary, 
2007; Zielin´ski et al., 2014). У публікаціях значну увагу приділено розгляду кріо-
генних утворень розривного (структурного) типу, які особливо важливі для ре-
конструкцій геокріологічних і палеокліматичних умов. Їхній набір традиційно 

обмежений трьома-чотирма основними морфолого-генетичними типами морозо-
бійних структур (клиноподібні псевдоморфози за давнім льодом, клини первин-
но-мінерального заповнення, у тому числі земляні або первинно-ґрунтові та пі-
щані жили, сезонні морозні тріщини/щілини), які представлені, зазвичай, у кла-
сифікаціях сучасних і давніх кріогенних структурних утворень. У нещодавно 

опублікованій праці (Бончковський, 2018), присвяченій розгляду палеокріоген-
них процесів і структур, зафіксованих у розрізах плейстоценових відкладів цен-
тральної частини Волинської височини під час вивчення її ґрунтово-лесової 

формації, згадано також тріщини усихання кріогенного типу (кріодегідратаційні 

тріщини).  
Втім, як засвідчують матеріали польових досліджень, зібрані різними фахів-

цями, у тому числі автором статті, у покриві плейстоценових відкладів Волино-
Подільського регіону та суміжних областей, окрім перелічених типів розривних 

кріогенних порушень, доволі часто трапляються давні розривні утворення іншого 
морфолого-генетичного типу, що можуть мати кріогенну чи посткріогенну при-
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роду. Ці форми, представлені, здебільшого, мікроскидами, на відміну від моро-
зобійних структур і тріщин усихання кріогенного та/чи іншого генезису, мають 
морфологічні ознаки, властиві для розривів тектонічного типу. Такі розривні 

порушення, дискусійні щодо їхнього ймовірного генезису, називатимемо текто-
нотипними. 

Численні розриви цього типу, розглянуті як порушення тектонічного генези-
су, констатовано в межах кількох відслонень плейстоценового алювію Середньо-
го Дністра (наприклад, Билинкис, 1972; Иванова, 1977). Подібні розривні пору-
шення, представлені дрібними тріщинами та мікроскидами, зауважені у верхній 
частині розрізу верствуватих пилувато-піщаних відкладів пізньоплейстоценової 

тераси Середньої Вісли (Jersak, 1976, фото 6); автор зазначеної публікації, на 

відміну від попередніх дослідників, вважає їх дегідратаційними тріщинами. Ви-
разні мікроскиди невизначеного генезису, згруповані у системи регулярно розмі-
щених дислокацій, зафіксовані у середовищі головно піщаних відкладів нижньої 

частини розрізу Боремель 2 (Бончковський, 2014а, 2014б), розміщеного у цент-
ральній частині Волинської височини в межах долини Стиру. Протяжне пору-
шення розривно-блокового типу, схоже на складно побудований грабен, що має 

вигляд майже прямої траншеї довжиною понад 11 м, глибиною 0,2–0,6 м і 
шириною до 1,1 м, виявлено у покриві лесоподібних суглинків пізньоплейсто-
ценового віку на стоянці Бармаки (Чабай та ін., 2020), розміщеній у прикрайовій 

північній частині Волинської височини у межах пологого схилу. Порушення, на 

думку авторів публікації, є мерзлотним (термокарстовим) просіданням, утворе-
ним внаслідок танення нерівномірно-льодистих порід під час деградації багато-
літньої мерзлоти.  

Різноманітні тектонотипні розриви у товщі плейстоценових відкладів Воли-
но-Подільського регіону та прилеглої території Передкарпатської височини вия-
влені також і автором статті. В одному місці (поблизу с. Межигірці в Галицькому 

Придністер’ї) вони проникають у субстрат із корінних порід і мають просадочно-
карстове походження. В інших місцях розриви розміщені у верхній і/чи середній 
частинах розрізу місцевого плейстоценового покриву на різній, зазвичай незнач-
ній (до 5–6 м), глибині стосовно сучасної земної поверхні. Вони розчленовують 

відклади різного генезису, літологічного складу та віку, не проникають у сучас-
ний ґрунт і товщу підстильних доплейстоценових відкладів і не проявляються у 

рельєфі земної поверхні. Оскільки цього типу розриви розчленовують відклади, 

нагромаджені в перигляціальних чи субперигляціальних умовах, їхнє утворення 

могло б бути пов’язане із існуванням та/чи деградацією багаторічної мерзлоти. 
Головні завдання виконаного нами дослідження цих розривних порушень 

пов’язані, передусім, із розглядом їхніх морфологічних ознак і структурно-гене-
тичних властивостей; значну увагу приділено вивченню їх розміщення у кон-
кретному розрізі, з’ясовано особливості їхнього розповсюдження та формування. 

До розгляду, аналізу й інтерпретації залучені конкретні розривні порушення, 

зауважені впродовж двох останніх десятиліть у відслоненнях алювіальних, еоло-
вих та еолово-делювіальних відкладів західної частини Волино-Подільської ви-
сочини, яка щонайменше один раз (під час максимального розповсюдження кріо-
літозони наприкінці останнього зледеніння) перебувала повністю в зоні суціль-
ного чи майже суцільного поширення багаторічної мерзлоти (Lehmkuhl et al., 
2021).  
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Мета публікації – конкретизувати й обґрунтувати уявлення про імовірне по-
ходження зазначених вище тектонотипних розривів та умови їхнього формуван-
ня, а також привернути увагу українських геоморфологів, палеогеографів та гео-
логів, у тому числі фахівців у галузі сейсмотектоніки, до вивчення тектонотип-
них розривних порушень, розповсюджених у покриві плейстоценових відкладів 

Волино-Подільської височини й інших регіонів України. 
Дані польових досліджень. Малоамплітудні розривні порушення псевдотек-

тонічного типу констатовано у природних відслоненнях терасових відкладів За-
хідного Бугу та Стиру (п’ять пунктів-відслонень у межах Волинської височини, 

чотири із них – у долині Бугу), а також у верхньому ярусі великого кам’яного 
кар’єру, що розміщений у долині Дністра біля села Дубівці (Галицьке Придні-
стер’я) і розкриває будову покривних еолово-делювіальних відкладів пізньоплей-
стоценового віку. Стисло охарактеризуємо ці розрізи, приділяючи особливу ува-
гу локалізації та морфології виявлених розривних утворень. 

Розрізи у долині р. Західний Буг. Усі місцеві відслонення з тектонотипними 
розривними порушеннями приурочені до верхньої частини розрізу пізньоплей-
стоценової тераси Бугу, формування якої завершувалось наприкінці пізнього 

плейстоцену. Тераса займає значну площу у межах волинського відтинку річко-
вої долини (у районі Волинської височини та у південній частині Волинського 

Полісся) і творить її головний геоморфологічний рівень, який постійно супро-
воджує сучасну заплаву річки з одного чи двох боків (Гнатюк і Суперсон, 2013). 

З огляду на це, її можна назвати головною терасою волинського відтинку долини 

Бугу. Відносна висота тераси закономірно зростає за течією річки від 5–7 м біля 
південного краю височини до 9–14 м у її середній частині, де поверхня тераси є 

виразно нерівною через наявність локальних еолових піднять і видовжених та 

ізометричних знижень різного генезису. Північніше впадіння Гучви тераса пред-
ставлена двома виразно відособленими рівнями різної ширини – фрагментарно 
збереженою першою надзаплавною терасою, відносні висоти якої становлять 

близько 8 м, і значно ліпше розвиненою другою надзаплавною терасою, що вис-
тупає морфологічним продовженням головної тераси Бугу, особливо широко роз-
повсюдженої в середній частині Волинської височини. Висота цього рівня піз-
ньоплейстоценової тераси Бугу становить близько 10–12 м і дещо знижується із 

наближенням до північного краю височини.  
Виявлені розривні порушення локалізовані в середній частині верхнього, на-

стеленого ярусу алювію головної тераси, підошва якого, зазвичай, знаходиться 

дещо вище від рівня води в межень. Для ярусу типовим є чергування прошарків і 

шарів, складених піщаними та пилуватими відкладами; місцями він збудований 
головно з горизонтально шаруватих дрібнозернистих пісків, що містять прошар-
ки суглинків і супісків. У середній і північній частинах Волинської височини 

будову ярусу настеленого алювію тераси розкривають численні, місцями доволі 
протяжні (до 150–200 м), природні відслонення, приурочені до берегових уступів 

Бугу. 
У крайньому північному відслоненні, що розміщене на лівому березі річки 

поблизу східної околиці с. Лушкув (Польща) і розкриває будову верхньої части-
ни розрізу головної тераси Бугу, виявлено два розриви – один порівняно крупний  

мікроскид і другорядне порушення аналогічного типу, що супроводжує головну 

дислокацію (рис. 1). Розриви розповсюджені суто локально. Їх зауважено лише в 
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одній із чотирьох розчисток (координати: 50
о52′14″ пн. ш.; 24о06′55″ сх. д.), зроб-

лених у межах берегового урвища для вивчення будови тераси. Порушення роз-
членовують товщу супіщано-суглинистих шаруватих відкладів, що містить про-
шарки та лінзи піску. Величина зміщення окремих шарів уздовж площини роз-
риву найбільша у середній частині товщі дислокованих відкладів і сягає (по 
вертикалі) 4 см. Крупніше порушення простежене на глибині від близько 4-х до 

6-ти метрів стосовно земної поверхні. 

 
Рис. 1. Мікроскиди (1, 2) у відкладах головної тераси Бугу поблизу с. Лушкув: 

а – загальний вигляд розчистки; б – її фрагмент 
Fig. 1. Micro-normal faults (1, 2) in the deposits of the main terrace of Bug near 

the village of Luszkuw: a – general view of clearing; b – its fragment 
 

Три інші розрізи терасових відкладів, у межах яких зауважено тектонотипні 
розривні порушення, розміщені в середній частині Волинської височини у районі 

с. Старгород. Тут, на лівому березі річки, в ерозійних уступах до головної тераси 
Бугу, яка на цій ділянці височини є першою надзаплавною терасою, виявлено 

кілька осібно розміщених мікроскидів (рис. 2), а також розривне порушення ін-
версійного типу, приурочене до клиноподібної морозобійної структури. 

У порівняно невеликій розчистці розрізу Старгород 1 (береговий уступ висо-
тою близько 6 м, координати: 50

о
35′29″ пн. ш.; 24

о
12′46″ сх. д.) розриви фіксова-

но на незначній глибині – зразу ж під потужним експонованим ґрунтом дерново-
підзолистого (підзолисто-дернового) типу. Порушення розчленовують товщу го-
ризонтально шаруватих алювіальних пісків, підстелену товщею переважно суг-
линистих оглеєних відкладів.  
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У ліпше відслоненому та вивченому розрізі Старгород 3 (урвище висотою 

біля 9 м, координати: 50
о
34′59.8″ пн. ш.; 24о

13′50.9″ сх. д.), який приурочений до 

значно вищого берегового уступу Бугу, стратиграфічна позиція розривних пору-
шень аналогічна. Подібною є і будова розрізу. 

 
Рис. 2. Мікроскиди у відкладах головної тераси Бугу у районі с. Старгород: 

 а – фрагмент розрізу Старгород 1; б – фрагмент розрізу Старгород 3  
Fig. 2. Micro-normal faults in the sediments of the main terrace of Bug near the 

village of Stargorod: a – fragment of the section Stargorod 1; b – fragment of the 
section Stargorod 3 

У його межах над рівнем води в річці наявні такі головні шари (стратиграфіч-
ні підрозділи) верхнього ярусу тераси: 

1) експонований ґрунт підзолисто-дернового типу (0–1,6 м); 
2) піщана алювіальна або еолово-алювіальна товща з розривними порушен-
нями – піски дрібно- та середньозернисті з прошарками глинистих пісків 
(1,6–3,6 м); 

3) супіщано-суглиниста товща алювіального генезису переважно сизуватого 

забарвлення з прошарками та лінзами піску (3,6–4,8 м); 
4) піщана товща, подібна до товщі 2-го шару, але без розривів (4,8–6,2 м); 
5) супіщано-суглиниста товща, вгорі подібна до товщі 3-го шару,  
внизу – більше піщана і сизувата, містить прошарки з гравієм (6,2–9,0 м). 

У розчистках, зроблених біля західного краю урвища, за кілька десятків мет-
рів від головного розрізу відслонення Старгород 3 (50о

35′01″ пн. ш.; 24
о
13′48″ сх. 

д.), розривних порушень не виявлено.  
У розрізі Старгород 2 (береговий уступ висотою близько 10 м, координати: 

50о
35′23.2″ пн. ш.; 24

о
13′14.2″ сх. д.) порушені виразно шаруваті алювіальні від-

клади, складені із прошарків суглинків, супісків і пісків і підстелені лінзою скіс-
но шаруватих піщаних відкладів руслового типу. Фактично виявлено лише один 
розрив, приурочений до клиноподібної форми (рис. 3), що схожа на псевдомор-
фозу за викопним льодом. Порушення має виразно випуклу форму у поперечно-
му розрізі, його можна визначити як нетиповий лістричний підкид (визначення за 

суто морфологічними ознаками, бо мікророзлом утворений внаслідок опускання 
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виокремленого блоку) чи мікроскид інверсійного типу. Розрив фіксовано на гли-
бині 3,55–4,15 м. 

 
Рис. 3. Розривне порушення інверсійного типу (підкид) у розрізі Старгород 2.  

КС – клиноподібна структура 
Fig. 3. Inversion type rupture (reverse fault) in section Stargorod 2. 

KC – wedge-shaped structure 

Загалом в усіх трьох старгородських розрізах дислокованими виявились лише 
суттєво піщані товщі, розміщені у верхній частині відслонень терасових відкла-
дів, у тому числі безпосередньо під експонованим ґрунтом (розрізи Старгород 1, 

3). Усі порушення мають більш-менш однакові розміри – їхня протяжність у вер-
тикальному зрізі не перевищує 2 м, а максимальні амплітуди зміщення дислоко-
ваних шарів досягають кількох сантиметрів. У розрізі Старгород 3 добре видно 

локальне розщеплення площини розриву з утворенням тонкої лінзи – особли-
вість, характерна для розривних порушень скидового типу, закладених у скель-
них і пухких породах. Порушення розрізу Старгород 1 вирізняється порівняно 

незначним (40–45о
) нахилом площини мікророзлому. Інші мікроскиди круті (ку-

ти падіння площин зміщення змінюються в діапазоні 45–60о
). Їхня форма у попе-

речному розрізі близька до прямої, у нижній частині трохи ввігнута. 
Розріз у долині Стиру. Малоамплітудні розриви зауважено у розрізі алюві-

альних та еолових відкладів так званої третьої надзаплавної (25-метрової) тераси 
р. Стир, розміщеному в с. Набережне (50о

28′01.3″ пн. ш.; 25
о
13′29.5″ сх. д.) і опи-

саному (Бончковський, 2014а, 2014б) як розріз Боремель 2. Відслонення приуро-
чене до колишнього абразійного урвища Хрінницького водосховища, утвореного 
в нижній половині крутого уступу поміж затопленою нині заплавою та плейсто-
ценовою терасою; брівка урвища розміщена на висоті близько 199 м приблизно 

на 6 м нижче рівня розлогої поверхні тераси.  
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У нових розчистках, зроблених влітку 2020 р. за участі автора статті, розрив-
ні порушення скидового типу констатовано на двох стратиграфічних рівнях роз-
різу 25-метрової тераси – над і під викопним ґрунтовим комплексом, імовірно, 
середньоплейстоценового (кайдацького, згідно зі Стратиграфічною схемою плей-
стоценових відкладів України (1993)) віку. Ґрунтовий комплекс розміщений у 
середній частині абразійного урвища на висоті близько 6 м (інтервал 5,40–6,85 м) 
над рівнем води у водосховищі, порівняно низьким під час вивчення розрізу, і 

складений з двох викопних ґрунтів, верхній з яких є ембріональним супіщаним 

ґрунтом дернового типу, а нижній – зрілим дерново-підзолистим глеюватим. 
Дислокації, розміщені над ґрунтовим комплексом, зафіксовано у локально 

розвинутому горизонті супіщано-піщаних еолових відкладів, що підстеляє по-
тужну товщу лесоподібних суглинистих порід, видима потужність якої поблизу 
розчистки сягає 3,8 м. Товщина горизонту супіщано-піщаних відкладів у районі 
розчистки становить близько 1,4 м і є порівняно значною. Порушення приу-
рочені до його нижньої половини, що складена шаруватими дрібнозернистими 

пісками з тонкими лінзоподібними прошарками більш дрібнозернистого матері-
алу та лінзами переважно середньозернистих пісків. Їх виявлено лише у межах 

однією розчистки, протяжність якої становила близько 3 м. Розриви порівняно 

короткі і пологі (кути падіння майже усіх порушень знаходяться в діапазоні 25–

45о
), прямі або майже прямі і, зазвичай, заповнені слабозцементованими мулис-

тими пісками, тому на сухій стінці відслонення часто утворюють ледь помітні 

навскісні виступи (рис. 4, 5 а). 

 
Рис. 4. Мікроскиди у горизонті піщаних відкладів розрізу Боремель 2  

Fig. 4. Micro-normal faults in the horizon of sand deposits of the section Boremel  2 

Уздовж порушень, попри їхню порівняно незначну (від 10 до 25–30 см) дов-
жину у поперечному зрізі, зафіксовано зміщення прошарків теригенного матері-
алу, тому їх можна визначити як мікророзломи, фактично – мікроскиди. Макси-
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мальна амплітуда зміщення вздовж скидових площин спостерігається у нижній 

частині розривів і сягає 1,5 см по вертикалі. Майже усі мікроскиди нахилені до 
південного сходу і на ділянці підвищеної концентрації утворюють серію кулісо-
подібно розміщених розривів, які розпочинаються і закінчуються на різних рів-
нях дислокованої частини піщаного шару, але не проникають у нижче розміще-
ний викопний ґрунт (див. рис. 4, 5). 

 
Рис. 5. Мікроскиди у горизонті піщаних відкладів розрізу Боремель 2: 

а і б – ділянки розчистки, де концентрація розривних порушень є незначною 
Fig. 5. Micro-normal faults in the horizon of sand deposits of the section Boremel 2: 

a and b – areas of clearing, where the concentration of rupture is insignificant 

Тектонотипні порушення, виявлені під викопним ґрунтовим комплексом, імо-
вірно, кайдацького віку, приурочені до верхньої частини частково розкритої тов-
щі констративних алювіальних відкладів заплавного типу, де розчленовують роз-
міщений безпосередньо під дерново-підзолистим ґрунтом малопотужний (близь-
ко 0,8 м) глейовий горизонт, складений сизуватими алювіальними або еолово-
алювіальними суглинками з прошарками супіску і піску, і верхню частину товщі 

виразно шаруватих головно піщаних алювіальних відкладів, що містять про-
шарки супіску і суглинку. Найкрупніші розриви розпочинаються в ілювіальному 
горизонті викопного ґрунту і проникають на глибину понад 2,5 м (в одній із 

розчисток їх простежено до глибини близько 1,6 м від підошви вище зазначеного 

глейового горизонту).    
Усі порушення на цьому стратиграфічному рівні морфологічно подібні до 

тих, що виявлені в алювіальних відкладах долини Бугу (розрізи Лушкув, Стар-
город 1, 3), проте, на відміну від них, розміщені з доволі добре виявленою регу-
лярністю і їх можна з більшою впевненістю згрупувати у дві або й три серії 

(системи) – сукупності субпаралельно розміщених розривів певного простягання. 

Головне (найвиразніше) угрупування розривів цього стратиграфічного горизонту 

добре видно на фотографії розрізу Боремель 2, опублікованій раніше (Бончков-
ський, 2014б, 2018, рис. 1Г). Простягання цієї системи розривних порушень май-
же перпендикулярне до простягання абразійного урвища та розчистки, зробленої 
поблизу його основи (рис. 6). Амплітуда зміщення блоків уздовж стінок головної 
системи розривів максимальна у їхній середній частині (біля покрівлі товщі ви-
разно шаруватих піщаних відкладів) і сягає 3–4 см по вертикалі. 
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Рис. 6. Невеликий скид у середній частині товщі дислокованих відкладів 
розрізу Боремель 2. Довжина лопати – 1,4 м 

Fig. 6. Small normal fault in the middle part of the thickness of the dislocated 
deposits of the section Boremel 2. The length of the shovel is 1.4 m 

Сам розріз – це центральний фрагмент північної стінки верхнього ярусу вели-
кого діючого кар'єру, обстежений автором у квітні 2010 р. (координати відсло-
нення на час обстеження: 49

о
05′53″ пн. ш.; 24

о
48′00″ сх. д.). Стінка кар’єру роз-

кривала в той час доволі потужну товщу пізньоплейстоценових відкладів, більшу 

частину якої творив покрив лесоподібних еолово-делювіальних суглинків бузь-
кого (пізній пленігляціал) віку, більше чи менше оглеєних поблизу основи покри-
ву. У нижній половині схилу, де, власне, і констатовано розриви, лесоподібні 

суглинки були підстелені кількаметровою товщею виразно шаруватих супіщано-
піщаних відкладів еолового чи еолово-делювіального типу. Під нею залягали 
звітрені глинисті вапняки та мергелі верхньої крейди, які розробляють в кар’єрі. 

Сукупна потужність товщі покривних відкладів була найбільшою у верхній 

частині нижньої половини схилу, де сягала 10–12 м і більше. Саме тут і виявлено 
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тектонотипні розриви, представлені, здебільшого, порушеннями, що можна іден-
тифікувати як тріщини сколювання, а також малоамплітудними скидами. Остан-
ні приурочені до нижньої частини розрізу, складеної пісками. Порушення обох 

типів були найліпше проявлені там, де товщина плейстоценового покриву пере-
вищувала 10 м. 

 
Рис. 7. Пологі тріщини сколювання (ТС) у нижній частині 

товщі лесоподібних суглинків, Дубівецький кар'єр:  
а – загальний вигляд розчистки; б – її центральний фрагмент 

Fig. 7. Shallow sheared fractures (TС) in the lower part of the thickness  
of loess-like loams, Dubivetskyy quarry: 

a – general view of the clearing; b – its central fragment 

 
Рис. 8. Пологі тріщини сколювання (ТС) у верхній частині 

товщі лесоподібних суглинків, виповнені кальцитом, Дубівецький кар'єр  
 Fig. 8. Shallow sheared fractures (ТС) in the upper part of the thickness of loess-

like loams, filled with calcite, Dubivetskyy quarry 
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Тріщини сколювання (ТС) дубівецького розрізу заслуговують особливої ува-
ги. Вони, на відміну від типових мікроскидів, виразно прямолінійні (плоскі у 

вертикальному зрізі) і щільно стиснуті, виразніше згруповані у системи, утворені 
майже ідеально паралельними і доволі рівномірно розташованими розривами 

(рис. 7, 8). Окрім того, вони є значно протяжнішими у поперечному зрізі, а кути 

падіння їхніх площин розриву дуже різні і загалом змінюються в діапазоні від 0 
до 90

о.  
Серед цих тріщин кількісно і за розмірами переважають пологі (з кутом 

падіння площини розриву стосовно горизонтальної площини від 30 до 45°) роз-
риви, місцями поєднані у систему майже перпендикулярно розміщених сколів 
(рис. 9). Останні стосовно товщі лесоподібних суглинків є скісними (діагональ-
ними) утвореннями. 

 
Рис. 9. Дві серії (1, 2) діагональної системи тріщин сколювання у нижній частині 

товщі лесоподібних суглинків, Дубівецький кар'єр 
Fig. 9. Two series (1, 2) of the diagonal system of sheared fractures in the lower 

part of the thickness of loess-like loams, Dubivetskyy quarry 

Протяжність великих полого нахилених тріщин за падінням у субвертикаль-
ному зрізі сягає 5–6 м, деякі з них розщеплюються на глибині, утворюючи струк-
тури типу “кінського хвоста” (рис. 10). Найбільші діагональні сколи розчленову-
ють майже весь покрив суглинистих порід, не проникаючи у нижче розміщену 
супіщано-піщану товщу з порушенням скидового типу та у межі сучасного ґрун-
ту. Характерно, що нахил головної серії (підсистеми) пологих розривів є проти-
лежним щодо нахилу схилу.  
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Зазначені серії полого нахилених взаємно перпендикулярних тріщин генетич-
но поєднані і, мабуть, одновікові. Водночас, другорядна підсистема пологих трі-
щин (нахилених вліво на рис. 9) утворена, імовірно, дещо раніше – її сколи, 

нахилені за падінням схилу, в одній із розчисток відслонення розбиті розщеп-
леними, у тому числі Х-подібними сколами головної системи розривів з амплі-
тудою зміщення блоків від кількох до кільканадцяти сантиметрів (див. рис. 9). 

 
Рис. 10. Розщеплення головної серії розривів.  

Фрагмент попередньої розчистки  
Fig. 10. Splitting of the main series of fractures.  

A fragment of the preliminary clearing 

Другорядне значення у будові мережі розривів покриву лесоподібних сугли-
нистих порід мають вертикально і субгоризонтально розміщені лінеаменти, які, 
зазвичай, утворюють виразно проявлену систему взаємно перпендикулярних трі-
щин (рис. 11). Судячи зі співвідношення тріщин обох систем – діагональної (на-
хиленої) та вертикально-горизонтальної, їхнє формуванням відбувалось загалом 

одночасно, але у певній послідовності. Наприклад, у межах розчистки, представ-
леної на рис. 11, а, спочатку утворені горизонтальні тріщини, потім (або разом із 

ними) утворились розриви головної системи, а найпізніше – вертикальні тріщи-
ни, які перетинають і зміщують ці розриви та стикуються під прямим кутом із 

горизонтальними тріщинами.  
У верхній частині покриву лесоподібних суглинків Дубівецького кар'єру до 

діагональної системи порушень місцями приурочені прожилки епігенетичного 

кальциту, які забезпечують доволі виразний прояв тріщин на нерозчищеній стін-
ці виробки (див. рис. 8) і засвідчують відносну давність самих розривів – їхнє 
утворення задовго до закладання кар’єру (тріщини впродовж тривалого проміж-
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ку часу виступали каналами міграції ґрунтових вод, насичених карбонатом каль-
цію). Оскільки ці розриви не проникають у голоценовий ґрунт, нижню частину 

якого можна бачити у лівому верхньому куті наведеного фото (див. рис. 8), то 
напрошується висновок, що утворення ТС відбувалось ще перед утворенням 

цього ґрунту, тобто, наприкінці пізнього плейстоцену, відразу після нагромад-
ження суглинків бузького віку. 

 
Рис. 11. Дві системи тріщин сколювання у верхній частині товщі лесоподібних 

суглинків, Дубівецький кар'єр: а – загальний вигляд розчистки; б – її фрагмент 
Fig. 11. Two systems of sheared fractures in the upper part of the thickness of loess-

like loams, Dubivetskyу quarry: a – general view of clearing; b – its fragment 

Обговорення. Беручи до уваги морфологічні ознаки розглянутих вище роз-
ривних порушень та умови їхнього формування, можна виокремити щонайменше 

три їх морфолого-генетичні типи. 
Порушення першого типу найрозповсюдженіші – виявлені фактично в усіх 

охарактеризованих вище розрізах. Це порівняно довгі мікроскиди з дещо вигну-
тою (ввігнутою, випуклою чи випукло-ввігнутою) у поперечному зрізі площи-
ною розриву, які охоплюють певний інтервал (до 2–3 м) покриву плейстоценових 
відкладів і поступово згасають догори та донизу його розрізу.  

Порушення другого типу також представлені мікроскидами, проте вони знач-
но пологіші, мають порівняно незначні розміри (довжина розривів у вертикаль-
ному зрізі не перевищує 30 см), а амплітуда переміщення відкладів уздовж пло-
щини розриву, зазвичай, є максимальною при основі порушення і стосовно його 

поперечної довжини може бути порівняно значною. Такі розриви виявлено лише 

в одному місці – у нижній частині верхнього горизонту піщаних відкладів роз-
різу Боремель 2, які мають еолове походження.  

Порушення третього типу представлені тріщинами сколювання, які виявле-
ні у Дубівецькому кар’єрі, де розчленовують товщу еолово-делювіальних сугли-
нистих відкладів, підстелену пісками. Утворення цього різновиду тріщин прий-
нято пов’язувати (Лукієнко, 2008) із напругами та деформаціями зсувного типу. 

Останні були можливими завдяки схиловій позиції Дубівецького розрізу. 
Порушення усіх морфолого-генетичних типів приурочені до плейстоценових 

відкладів (товщ), які, згідно їхньої стратиграфічної позиції, нагромаджені у пери-
гляціальних чи субперигляціальних умовах. Такі умови (з існуванням багаторіч-
номерзлих порід чи потужної сезонної мерзлоти) накопичення дислокованих оса-
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дів можна впевнено визначити для верхньої частини розрізу головної тераси 

Бугу. Їх засвідчують псевдоморфози за викопним льодом і крупні клини первин-
но-мінерального заповнення (піщані жили), виявлені в кількох відслоненнях цієї 

тераси в районі Волинської височини, у тому числі у розрізах Лушкув і Старго-
род 2 (див. рис. 3) на тому ж стратиграфічному рівні, що і тектонотипні розриви. 
Відомо також (наприклад, Mol et al., 1993; Van Vliet-Lanoe et al., 2004), що такі 

розриви, представлені головно мікроскидами, часто супроводжують псевдомор-
фози за викопним льодом, закладені у піщаних відкладах – їхнє утворення пов’я-
зане з гравітаційним відсіданням блоків на бортах льодяних клинів під час танен-
ня льоду. Кріогенна (посткріогенна) природа таких розривів є очевидною.  

Просторові зв'язки описаних розривних порушень і морозобійних палеокріо-
генних структур дають підстави висловити припущення щодо кріогенного, точні-
ше, термокарстового походження мікроскидів першого типу, виявлених у відсло-
неннях терасових відкладів Волинської височини.  

Схожі за морфологією і розмірами розривні порушення відповідного генези-
су, фіксовані, зазвичай, у товщах піщаних і піщано-гравійних відкладів пізнього 

пленігляціалу, доволі детально охарактеризовано в академічній літературі, зокре-
ма у часто цитованій публікації (Mol et al., 1993), в якій вони відокремлені від 

аналогічних розривів, приурочених до льодяних клинів, і визначені як порушен-
ня типу Грубенворст (Grubbenvorst). В областях давнього перигляціального мор-
фо- і літогенезу формування розломів і тріщин цього типу прийнято пов’язувати 

із деградацією багаторічної мерзлоти. Передусім у випадках, якщо ці розриви 
спостерігають у товщах, які нагромаджені в перигляціальних умовах і частково 

чи повністю складені пісками.   
Наприклад, до порушень термокарстового походження віднесено розриви, за-

фіксовані на відомій пізньопалеолітичній стоянці Юдіново, що приурочена до 
пізньоплейстоценової тераси р. Судость – правої притоки Середньої Десни 

(Грибченко і Куренкова, 2014). Місцеві порушення, представлені паралельно 

розташованими мікроскидами, що спрямовані до блюдцеподібного зниження, 
ймовірно, термокарстового походження, розчленовують піщані відклади алюві-
ального генезису і проникають у нижню частину лесового покриву тераси (рис. 8 

у зазначеній публікації). За морфологією, розмірами і позицією у розрізі вони у 
найбільшій мірі нагадують розриви нижньої частини відслонення Боремель 2. 

Ймовірне термокарстове походження схожих розривних дислокацій різного 

рангу (у тому числі порівняно великих розривів з амплітудою зміщення до 1 м і 

більше), виявлених у долинах північної Франції в межах Паризької синеклізи, 
було предметом нещодавніх жвавих дискусій (наприклад, Bertran et al., 2018; Van 

Vliet-Lanoë et al., 2017). У зазначених та інших публікаціях обґрунтовано уявлен-
ня про зв'язок основної маси місцевих розривів з осіданням пухких плейстоце-
нових відкладів унаслідок танення ін’єкційного льоду та льодяних клинів.  

Як додатковий аргумент на користь перигляціального походження розривних 

порушень північної Франції автори публікації (Bertran et al., 2018) розглядають 
піщану ін’єкцію, виявлену в шаруватих пісках одного із розрізів (рис. 18 А) і 

інтерпретовану як дайку. Остання, за авторами статті, засвідчує високий між-
пластовий тиск води, що спричинив гідравлічний розрив покривного пласта пі-
щаних порід і псевдозрідження піску – явище, властиве, передусім, для перигля-
ціальної зони (підвищення тиску води в порах відбувається під час замерзання 
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піщаного шару між двома непроникними (замороженими) шарами (закрита гід-
рологічна система) через витіснення води з фронту замерзання до ще незамерзлої 

зони або через гравітаційну циркуляцію води через незаморожений шар (відкри-
та система, тобто із підтоком води з водоносного горизонту)). За відсутності ба-
гаторічної мерзлоти формування піщаних дайок відбувається в разі перекриття 

обводнених піщаних порід глинистими породами з низькою водопроникністю. 
Невелику вертикальну піщану ін’єкцію, яка проникає із піщаного шару в 

основі товщі шаруватих суттєво піщаних заплавних відкладів в її більш збага-
чену мулом нижню частину і поступово звужується знизу вгору, можна бачити у 

відслоненні головної тераси Бугу в с. Старгород (рис. 12). Ін’єкція причленована 
до розгалуженого нижнього кінця великої клиноподібної форми (ймовірно псев-
доморфози за давнім льодом), середню частину якої разом із інверсійним розло-
мом дугоподібної форми видно на рис. 3. Безпосередній зв'язок між ін’єкцією 
піску та передбачуваною псевдоморфозою дає підставу вважати, що ці дві форми 

генетично пов'язані: схоже, що сезонна морозна тріщина, утворена у процесі 

формування морозобійного клину, визначила розміщення гідророзриву, та, від-
повідно, локалізацію майбутньої піщаної дайки, яка виникла внаслідок впровад-
ження піщаної пульпи в покривну шарувату товщу вздовж гідророзриву. Водно-
час цей зв'язок підтверджує передбачення щодо перигляціальних умов їхнього 

формування. 

 
Рис. 12. Піщана ін’єкція, розміщена під льодяним клином у розрізі Старгород 2 

Fig. 12. Sand injection placed under an ice wedge in the section of Stargorod 2 

Щодо самого розриву, що супроводжує морозобійний клин, то його утворен-
ня у цьому випадку слід пов’язувати, передусім, не з деградацією льодяного кли-
ну, а з просіданням прилеглої до піщаної дайки товщі заплавних відкладів. Це 

просідання, імовірно, спричинене деяким стоншенням псевдозрідженого піщано-
го шару під час формування дайки. Інша можлива причина цього процесу – та-
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нення ін’єкційного і/чи сегрегаційного льоду, що містився в товщі заплавних від-
кладів і лінзі підстильних руслових пісків, яку виявлено у цьому розрізі головної 
тераси Бугу. У будь-якому випадку цей розрив можна зачислити до нетипових 

порушень першого морфолого-генетичного типу. 
Зауважимо, що тектонотипні розриви у верхній частині розрізу головної тера-

си Бугу трапляються дещо частіше, ніж псевдоморфози за викопним льодом чи 

добре розвинені піщані клини. В інших описаних вище розрізах (Боремель 2, 

Дубівці) такі кріогенні форми на відповідному стратиграфічному рівні не вияв-
лено. 

Ці спостереження, разом із даними та узагальненнями, почерпнутими із літе-
ратурних джерел, в яких описано кріогенні та інші тектонотипні розривні пору-
шення, виявлені у товщі плейстоценових відкладів різних регіонів Землі (зокре-
ма, Van Vliet-Lanoë et al., 2004, 2017; Jia et al., 2020; Pacheco-Martínez et al., 2013), 
спонукали до висновку, що не усі типові розриви першого морфолого-генетично-
го типу (мікроскиди) утворені внаслідок деградації багаторічної мерзлоти, тобто, 
як зазначено нами раніше, мають термокарстове походження. Деякі мікроскиди, 

зокрема розриви, зафіксовані в товщі суттєво піщаних відкладів розрізу Дубівці, 

а також регулярно розміщені “серійні” мікроскиди нижньої частини розрізу Бо-
ремель 2, могли бути утворені внаслідок зневоднення товщі піщаних відкладів, 
яке, своєю чергою, було наслідком значного зниження рівня ґрунтових вод.  

Щодо розрізу Дубівці, який розміщений біля південно-західного краю По-
дільської височини на схилі долини Дністра, то кріогенне походження його роз-
ривів видається дуже сумнівним через те, що цей схил має південно-західну 

(теплу) експозицію і в його межах, як і на інших ділянках великого Дубівецького 

кар’єру, не виявлено кріогенних деформацій структурного типу та інших явних 

слідів багаторічної мерзлоти. У сусідньому Межигірському кар’єрі, де відслонен-
ня верхньоплейстоценових покривних відкладів мають ще більшу довжину і роз-
кривають будову різних морфолого-генетичних елементів рельєфу, трапляються 

лише осібно розміщені невеликі морозобійні клини, відомі також і у Галицькому 
кар’єрі, розміщеному на протилежному березі долини Дністра. 

Добре розвинені мікроскиди нижньої частини розрізу Боремель 2, з огляду на 

його розміщення в північній частині Волино-Подільської височини та наявність в 
нижній частині товщі дислокованих відкладів розривних і плікативних пору-
шень, що схожі на морозобійні щілини та невеликі кріогенні порушення інво-
лютного типу, могли б мати термокарстове походження. Проте, як виявилось у 
процесі вивчення цього розрізу, деякі мікроскиди головної серії розривів прони-
кають у нижню частину зрілого викопного ґрунту інтерстадіального чи інтергля-
ціального типу. Це означає, що місцеві розриви були утворені або на завершаль-
ному етапі його формування, або уже після захоронення ґрунту. Тому пов’язува-
ти їхнє виникнення із передбачуваним кріогенним етапом, під час якого були 

утворені зазначені вище ймовірні кріогенні порушення, доволі проблематично. 

Так само проблематично пов’язувати ці розриви із завершальною стадією нас-
тупного палеокріогенного етапу, оскільки в межах самого викопного ґрунту роз-
різу Боремель 2 та в інших його відслоненнях у районі сіл Боремель – Набережне 

не виявлено безсумнівних ознак існування давньої багаторічної мерзлоти.  
Зауважимо, що мікроскиди обох генетичних типів – термокарстові та утво-

рені внаслідок значного зниження рівня ґрунтових вод – морфологічно подібні, 
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бо механізм їхнього формування тотожний: їхнє утворення пов’язане із нерів-
номірним ущільненням та блоковим просіданням порід поблизу майбутнього 

розриву. Розрізнити їх можна не за морфологічними ознаками, а за умовами фор-
мування, що відображені, зокрема, у будові розрізу.  

Ці два типи розривів об’єднує схожа геоморфологічна позиція – приуроче-
ність до річкових терас. Останні на час утворення розривів були заплавами або 
низькими надзаплавними терасами. В умовах Волино-Подільської височини, яка 

під час льодовикових епох середнього-пізнього плейстоцену частково чи повніс-
тю знаходилась у перигляціальній зоні, ці форми рельєфу слугували особливо 

сприятливим середовищем для нагромадження ін’єкційного та сегрегаційного 
льоду. Сприяла цьому не лише порівняно добра обводненість днищ долин, а і 

наявність у розрізах місцевих заплав і терас шарів і товщ піщаних (водовмісних) 

порід. Зазначимо також, що у відслоненнях головної пізньоплейстоценової тера-
си Бугу так званого лесового типу (з явною перевагою у верхньому, констра-
тивному ярусі терасових відкладів лесоподібних і інших суглинистих порід) і в 

аналогічних масштабних розрізах головної тераси Стиру (Гнатюк і Новак, 2016) 
тектонотипних розривів не виявлено. 

Розглянуті тектонотипні розриви навряд чи можна зачислити до давніх кріо-
дегідратаційних тріщин (тріщин усихання кріогенного типу, які формуються в 

умовах міграції води до фронту промерзання). Такі тріщини, як і тріщини уси-
хання загалом, утворюються внаслідок зменшення об’єму осадів під час їхнього 

висихання, проявляються у горизонтах порівняно тонкозернистих порід, де утво-
рюють полігони, а не сукупності субпаралельних розривів, і мають ознаки, влас-
тиві для тріщин відриву. 

Порушення другого типу, констатовані у верхній частині розрізу Боремель 2 

у горизонті покривних еолових пісків, діагностуються з більшою впевненістю. 

Їхні характерні ознаки (порівняно невеликі розміри, значна густота, помітно різ-
ні, хоч і близькі за значенням кути нахилу площини розриву, відкритість розри-
вів під час їхнього формування і пізніше заповнення піском) із значною ймовір-
ністю засвідчують деніваційну природу порушень (Hooper & Horgan, 2015) – роз-
риви були утворені внаслідок танення, а, можливо, і сублімації прошарків і лінз 

снігу, нагромаджених під час зимового сезону у товщі піщаних нівео-еолових 

відкладів. Подібні дрібні порушення, ліпше збережені в дюнних, а не покривних 
пісках регіонів з холодним кліматом, досліджені, зокрема, в Гренландії (Dijk-
mans, 1990). Їхнє обмежене розповсюдження у розрізі Боремель 2 можна пояс-
нити поганою збереженістю нівео-еолових відкладів та, відповідно, пов’язаних з 

ними розривів, у товщі покривних пісків сучасного й давнього перигляціального 
середовища. 

Розривні порушення цього типу за механізмом утворення схожі до поперед-
ніх, але суттєво відмінні від них за морфологією, розмірами, передумовами фор-
мування.  

Порушення третього типу, представлені тріщинами сколювання, виявлені у 
розрізі, розміщеному на схилі. Вздовж багатьох тріщин відбувались незначні змі-
щення зсувного типу, тому їх можна розглядати також і як невеликі розломи-зсу-
ви. Утворювались вони в умовах домінування стискувальних, а не розтягуваль-
них напружень, які визначали формування розривів двох попередніх типів. Заз-
начимо, що орієнтування осі максимального стискування, яка завжди має бути 
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розміщена в гострому куті між сколами головної (діагональної або нахиленої у 

розрізі Дубівці) системи тріщин, узгоджено із нахилом схилу. 
Причина виникнення тріщин сколювання (значних стискувальних напру-

жень) у покриві суглинистих відкладів цього розрізу ще невідома. Наразі з най-
більшою вірогідністю їх можна пов'язувати із нерівномірним зміщенням різних 
інтервалів покриву суглинистих порід донизу схилу, спричиненим ущільненням і 

просіданням підстильної піщаної товщі. Останні процеси, як і розриви в середній 

частині товщі піщаних відкладів, ймовірно, були наслідком значного зниження 

рівня місцевих ґрунтових вод. Отже, першопричина утворення розривних пору-
шень третього морфолого-генетичного типу навряд чи пов’язана зі становленням 

чи деградацією багаторічної мерзлоти. 
Висновки та перспективи подальших досліджень. Потенційно кріогенні 

тектонотипні розривні порушення, виявлені у покриві плейстоценових відкладів 

Волино-Подільської височини, представлені розривами різного морфологічного 

типу (скиди, нетипові підкиди, тріщини сколювання) і мають неоднакове поход-
ження у різних місцях. Окрім порушень-мікроскидів, які із високим рівнем ймо-
вірності мають термокарстове походження і засвідчують існування багаторічної 

мерзлоти, трапляються схожі за морфологією та механізмом формування розри-
ви, які утворені, ймовірно, внаслідок зневоднення товщі суттєво піщаних відкла-
дів під час значного зниження рівня ґрунтових вод. Воно ж могло бути першо-
причиною утворення сколів, розвинутих у схиловому покриві суглинистих порід. 
В одному відслоненні виявлено порівняно дрібні мікроскиди, виникнення яких із 
найбільшою імовірність можна пов’язувати із таненням похованих прошарків і 

лінз снігу, нагромаджених під час зимового сезону у товщі піщаних нівео-
еолових відкладів. Усі перелічені генетичні різновиди мікроскидів приурочені до 

піщаних чи суттєво піщаних інтервалів розрізів річкових терас. Лише розриви 
передбачуваного другого генетичного типу (спричинені зниженням рівня ґрун-
тових вод) в одному розрізі констатовано також і поза межами річкових терас. 

Передбачувані розривні порушення кріогенного (термокарстового) генезису 
зафіксовано лише у розрізах пізньольодовикових терасових відкладів Волинської 

височини, де вони трапляються дещо частіше, аніж впевнено визначені псевдо-
морфози за викопним льодом – вагомі свідчення існування багаторічної мерзло-
ти. Це підносить значення таких порушень як індикаторів давніх перигляціаль-
них умов. Їх можна використати, зокрема, для реконструкції південної межі по-
ширення багаторічної мерзлоти у річкових долинах Волино-Поділля. 

Крупне порушення розломно-блокового типу, нещодавно виявлене археоло-
гами на стоянці Бармаки поблизу Рівного (Чабай та ін., 2020), судячи із його 

порівняно значних розмірів та розвитку в покриві суглинистих відкладів у межах 

давнього схилу, навряд чи є мерзлотним (термокарстовим) просіданням, як 
схильні вважати автори статті. Найімовірніше, це порушення пов’язане з кар-
стом, розвиненим у приповерхневій частині товщі місцевих крейдових порід і 

активізованим під час деградації багаторічної мерзлоти. Такого типу поховані 
розривні порушення плейстоценового покриву, морфологічно подібні на розриви 

термокарстового та тектонічного (палеосейсмічного) генезису, відомі в кількох 

пунктах Волино-Подільського регіону. Їхньому розгляду та аналізу плануємо 

присвятити окрему статтю. Щодо плейстоценових тектонотипних порушень, ви-
явлених у Середньому Придністер’ї (Билинкис, 1972; Иванова, 1977) і описаних 
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як дислокації тектонічного генезису, то уявлення про їхнє тектонічне походжен-
ня видається доволі сумнівним. Не менш сумнівним є і їхній зв'язок із палео-
кріогенними процесами.  

Подяки. Автор висловлює вдячність О. С. Бончковському за допомогу під 

час польового вивчення розрізу Боремель 2. 
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Анотація. Розглянуто туристичний потенціал мікрорайону Кривчиці, розташованого 
поблизу густонаселеного міста Львова. З’ясовано можливості поєднання в екскурсійних 
маршрутах суспільно-історичних та природничо-географічних туристичних атракцій. 
Досліджено суспільно-історичні атракції, пов’язані із середньовічною і сучасною 
сакральною архітектурою, археологічними знахідками, місцями проживання видатних 
людей, пам’ятками Голокосту. Частина суспільно-історичних атракцій Кривчиць 
пов’язана зі спадщиною залізничного господарства початку–середини ХХ ст. – 
залізничною колією серпантинного типу, яка на короткій віддалі долає 100-метрову 
висоту, аркові містки через автомобільну трасу і річкові потоки австрійського періоду у 
Львові, вокзальні будівлі польського періоду та залізний міст радянського періоду. 
Висока мостова споруда цінна також як точка огляду краєвидів місцевості. Автори 
вважають, що відновлення залізничного руху на цій гілці колії для туристичних потреб 
було б економічно вигідне, якщо реалізувати відповідну рекламу, долучити 
гастрономічні, розважальні та інші види атракцій.  

Досліджено природничо-географічні атракції, які мають цінність як об’єкти 
геоспадщини, складові геосайтів і геоморфосайтів. Вони ілюструють геологічну історію 
розвитку території (типовий розріз крейдово-неогенових порід), геоморфологічні 
особливості пагорбів-останців та різновиди сучасних геоморфологічних процесів. Поряд 
з об’єктами геотуризму описано острови унікальних фіто- та зооценозів, які не зникли в 
умовах урбаністичного регіону, а також джерела питної води. Показано наукову і 
навчальну цінність геотуристичних об’єктів. 

На основі виконаних наукових досліджень суспільно-історичних та геотуристичних 
атракцій сформовано два пізнавально-краєзнавчі маршрути Кривчицьким масивом, які 
об’єднують сучасні традиції і тенденції розвитку краєзнавства в екскурсійній діяльності. 
Авторами розроблено картосхему маршрутів для використання екскурсоводами 
м. Львова. Звернено увагу на екологізацію туризму, збалансованість суспільно-
історичних та природних об’єктів екскурсій, оздоровчу складову організації 
туристичного процесу. 

Ключові слова: суспільно-історичні атракції; геоспадщина; геосайти; геоморфосайти; 
Кривчицький мікрорайон у Львові. 
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geographical tourist attractions in tour routes have been clarified. Socio-historical attractions 
related to medieval and modern sacred architecture, archeological artifacts, places of residence 
of famous people, the Holocaust monuments have been explored. A part of the socio-historical 
attractions of Kryvchytsy is connected with the heritage of the railway industry of the 
beginning-middle of the XX century. This is a serpentine-shaped railway, which shortly 
overcomes a 100 meters’ tall path that goes on top of arched bridges, through a car highway, 
near river flows that started their existence in the Austrian period in Lviv, some railway bridges 
that were built in the Polish period and the huge iron bridge that was constructed in the Soviet 
period. The high bridge-like structure is also valuable as a good spectating point of landscapes. 
The authors believe that the resumption of railway traffic on this branch of the track for tourist 
needs would be economically viable if we implemented appropriate advertising, gastronomic, 
entertainment and other attractions. We explored the natural-geographical monuments that have 
the value of the geo-heritage objects, compositions of geo-sites and geo-morphosites. They 
illustrate the geological history of the territory (a typical section of the Cretaceous-Neogene 
rocks), geomorphological features of the hills-remnants and varieties of modern 
geomorphological processes. Along with geo-tourism objects, the islands of unique phyto- and 
zoo-cenoses were described as a place that started it’s existence only because of the conditions 
of the urban region, as well as a good source of drinking water. There were also shown the 
needs of learning and exploring the geo-touristical objects. On the basis of the conducted 
scientific researches of social-historical and geo-touristical attractions two cognitive and local 
lore routes are formed by the Kryvchytsy massif which unites the modern traditions and 
tendencies of development of the local lore in excursion activity. Authors have developed a 
map with a trek of sightseeing tour routes for guides from Lviv to use it. A lot of attention is 
paid to the greening of tourism, the balance of socio-historical and natural objects of excursions, 
the health component of the organization of the tourist process. 

Key words: socio-historical attractions; geo-heritage; geo-sites; geo-morphosites; the 
Kryvchytsia microdistrict in Lviv. 

 
 
Вступ. Львів відомий своїми екскурсійними маршрутами, які поєднують 

різноманітні архітектурно-культурні і природничо-географічні атракції. Багато з 
цих атракцій мають світове і загальнонаціональне значення, відомі як в Україні, 
так і у близькому та далекому зарубіжжі. Проте в умовах поширення пандемії 
коронавірусу, коли міжнародні мандрівки туристів обмежені, великого значення 
набувають подорожі місцевого характеру та ознайомлення з атракціями, 
поширеними неподалік від власної домівки. Такі місцеві некласичні подорожі 
можна використати для шкільних і молодіжних екскурсій, оздоровчих походів, 
пізнавальних мандрівок груп вихідного дня та краєзнавців. Однією з актуальних 
пізнавальних екскурсій можна вважати маршрут районом Кривчиці, що 
знаходиться у північно-східній частині Львова. 

Львів багатий на екскурсійні маршрути, розроблені туристичними 
операторами й авторські, запропоновані досвідченими істориками і 
краєзнавцями, самостійні з інтернет-супроводом або "розумні" з QR-кодами. 
Широко представлені тематичні екскурсії: Львів середньовічний, австрійський, 
романтичний, аристократичний, сакральний, єврейський, вірменський, 
гастрономічний, архітектурно-кавовий та інші. За даними туристичних агенцій, 
найбільше затребуваними серед приїжджих мандрівників є оглядові та нічні 
пішохідні екскурсії Львовом. Полюбляють туристи відвідувати львівські галереї, 
музеї, ресторації, дахи, з яких відкриваються панорами міста, а також підземелля. 
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Популярні серед туристів автобусні екскурсії, які охоплюють віддалені частини 
міста, зокрема, Високий Замок, Святоюрська гора, Личаківське кладовище. 
Оскільки галузь туризму є пріоритетним кластером для розвитку економіки 
Львова, то одним із пріоритетних заходів у сфері туризму є розширення меж 
туристичних маршрутів міста. Кривчицький масив може стати продовженням 
краєзнавчо-культурних маршрутів Шевченківським гаєм та регіональним 
ландшафтним парком "Знесіння"  північно-східної околиці міста. 

Власне регіональним ландшафтним парком "Знесіння" розроблені маршрути, 
під час яких оглядають частину геотуристичних та суспільно-історичних об’єктів 
Кривчиць (відслонення, залізний міст, церква св. Іллі) (Завадович та ін.., 2018). У 
статті ми доповнюємо і розширюємо можливості пішохідного туризму цієї 
частини Львова. 

Мета статті – на прикладі Кривчицького масиву Львова показати 
можливості поєднання в екскурсійних маршрутах суспільно-історичних та 
природничо-географічних туристичних атракцій.  

Теоретичні передумови досліджень. Суспільно-історичні ресурси, 
здебільшого, є цікавою та змістовною туристичною атракцією. Їх поділяють на 
архітектурно-історичні, подійні та біосоціальні (за О. О. Бейдиком). До 
суспільно-історичних ресурсів (атракцій) належать архітектурно-історичні 
пам’ятки (громадської, промислової, культурної (сакральної), військової 
архітектури), архітектурні монументи та скульптурні пам’ятки, пам’ятки садово-
паркового мистецтва, біосоціальні пам’ятки, що фіксують життєві цикли та 
знакові події видатних людей (народження, перебування, діяльність, загибель, 
смерть, поховання (перепоховання), пам’ятки подій – політичних, культурних, 
екологічних (стихійних), військових, економічних, конфесійних (Бейдик, 2001). 
Кожна складова має свою специфіку, свій пізнавальний потенціал. Окреслення 
архітектурно-історичних атракцій базується на історичному, мистецькому, 
науковому критеріях, що визначають значимість цих об’єктів у загальній 
культурно-історичній спадщині. Під час дослідження суспільно-історичних 
ресурсів враховують наявність об’єктів інфраструктури (розміщення, 
харчування) та закладів розваг, які стають складовою частиною атракцій на 
туристичних маршрутах. 

Багато суспільно-історичних атракцій базується на об’єктах, які становлять 
культурну чи історичну спадщину. У журналі "Культура України" 
В. Ю. Степанов подав історичний огляд виникнення, вдосконалення та розвитку 
поняття "культурна спадщина" і, зокрема, зазначив, що "культурна спадщина – 
це матеріалізована історія країни, свідчення культурного багатства й глибини 
національної історичної пам’яті" (Степанов, 2015). Суворе дотримання 
законодавчих норм охорони пам’яток культурної спадщини забезпечить 
автентичність культурних об’єктів для туристів та спадкоємців національної 
культури (Каткова, 2005). Культурна спадщина має визначальний вплив на 
розвиток регіонів України, оскільки збільшує їхню туристичну привабливість 
(Поливач, 2007).  

Поряд із суспільно-історичними атракціями, кожен регіон володіє 
пізнавальними природничо-географічними ресурсами, які доповнюють зміст 
туристичних екскурсій (Альтгайм і Бордун, 2020). Природничо-географічні 
атракції можуть бути різного рангу: становити певну цінність і бути об’єктами 
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геоспадщини, бути комплексним ресурсом у складі геосайту чи окремим 
елементом геоморфосайту, можуть володіти статусом пам’ятки природи або бути 
цікавим об’єктом без статусу, проте важливим для презентації в навчальних чи 
наукових цілях. Природничо-географічні атракції і геолого-геоморфологічні 
об'єкти, зокрема, стають локаціями геотуристичних екскурсій.  

Геотуристичні атракції у нашому розумінні – це геолого-геоморфологічні 
об’єкти, які є цінними як свідчення історії розвитку Землі, як основа визначних 
архітектурно-культурних споруд та арена суспільно-історичних подій, а також 
палеонтологічні та археологічні знахідки спільно з вміщуючими їх верствами 
порід, вияви сучасних ендо- й екзогенних процесів. Об’єктами геотуристичних 
атракцій є опорні і типові стратиграфічні розрізи; прояви на поверхні 
геологічних границь (стратиграфічні, літологічні, тектонічні тощо); унікальний 
рельєф серед типового; форми рельєфу – фундаменти замків, фортець, палаців, 
монастирів, соборів тощо; прояви екзогенних процесів – гравітаційних, 
вивітрювання, денудації, ерозії, карсту, діяльності підземних вод тощо; прояви 
ендогенних процесів – сейсмічності, вулканізму; місця цінних палеонтологічних, 
археологічних та знахідок унікальних корисних копалин, мінералів, які 
зберігають у музеях. До геотуристичних атракцій антропогенного типу відносять 
кам’яні споруди чи їхні основи із зазначенням матеріалу, з яких вони збудовані  
(Migoń, 2012). В геотуристичних подорожах важливими аспектами є 
забезпеченість атракцій науковими матеріалами, їхнє освітнє використання, 
доступність до відвідування, наявність туристичної інфраструктури (Зінько, 
Кравчук і Шевчук, 2009). 

Під час геотуристичних екскурсій вагомими об'єктами є ті, які входять в 
категорію геоспадщини. Геоспадщина – це сукупність унікальних геологічних 
елементів на тій чи іншій території, які наочно і повною мірою характеризують 
перебіг геологічних процесів і мають наукову та пізнавальну цінність, а також є 
доступними для безпосереднього спостереження і дослідження (Геологічна…). З 
розвитком геотуризму у ХХІ ст. під поняттям геоспадщини розуміють не тільки 
геологічні утворення. Підтримуємо висловлювання польського дослідника 
П. Мігоня (Migoń, 2012), який зазначав, що поняття “гео” стосується “геології, 
геоморфології і природних рис ландшафту – форм рельєфу території, 
скам’янілостей, порід і мінералів, з акцентом на виявлення і розуміння процесів, 
які формували і формують зараз ці елементи середовища” (Побігун, 2015).  

Об’єкти геоспадщини є складовою геосайтів – цікавих геологічних та 
геоморфологічних об’єктів у комплексі з оточуючою місцевістю 
(флористичними і фауністичними елементами), що відображають історію 
розвитку природи і суспільства певної території (Bayrak & Teodorovych, 2020). 
Це об’єкти, походження яких лише зумовлено геологічною основою, на яку 
пізніше наклалися фізико-географічні, економічні та культурно-історичні 
процеси (Денисик, Страшевська і Корінний, 2014). Розрізняють також 
геоморфосайти – скелі, фрагменти річкових долин, фрагменти ландшафту з 
проявами сучасних геоморфологічними процесів, антропогенні геоморфологічні 
ландшафти тощо, які володіють науково-освітньою, естетичною, історичною, 
культурною чи економічною/соціальною цінністю (Зінько, Бубняк і Гнатюк та 
ін., 2014). Кривчицький масив поєднує різні об’єкти, що належать до класу 
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геоспадщини, геосайтів і геоморфосайтів та можуть стати атракціями 
геотуристичних екскурсій. 

Дослідження природно-географічних туристичних об’єктів традиційно 
зорієнтоване на сільські чи природні регіони, природні національні парки та 
геопарки. Міські райони сьогодні досліджені недостатньо. Це пов’язано з такими 
чинниками: 1) складними взаємозв’язками між природними формами рельєфу та 
урбанізованими; 2) частковою або загальною невидимістю відслонень ґрунтів і 
відкладів або їхньою зруйнованістю міськими інфраструктурами; 3) поширенням 
штучних  ґрунтів (урбоґрунтів) як частини міської геоспадщини; 4) наявністю 
форм рельєфу, які спричиняють труднощі для розвитку міст тощо (Панів, 2018). 

Загальна суспільно-історична та природно-географічна характеристика 
Кривчицького масиву Львова. Кривчицький мікрорайон обмежують вул. 
Польовою, музеєм народної архітектури та побуту "Шевченківський гай", 
вулицями Ніщинського та Трактом Глинянським–Богданівською. Природними 
межами Кривчицького масиву вважаємо: каналізоване русло Полтви на півночі і 
північному сході; долину Лисинецького потоку східніше вул. Тракт Глинянський 
– на сході і південному сході; потік Глибокий уздовж вул. Богданівської – 
долини потоку Хомець – штучної виїмки недіючої залізничної колії – на заході; 
місцевий вододіл між притоками р. Полтви і р. Марунькою – на півдні. На думку 
істориків, назва "Кривчиці" походить від народної назви лісу, що колись ріс у цій 
місцевості – "Кривий Ліс" (Великі.., 2019). Тут, як і в інших районах Львова, 
можна відшукати туристичні атракції, які належать до об’єктів суспільно-
історичної чи геоспадщини та будуть цікавими об’єктами краєзнавчих екскурсій.  

Поселення Кривчиці вперше згадують 1447 р., хоча люди проживали на 
цьому місці ще в дохристиянські часи (Великі…, 2019). Під час облог Львова 
1648 та 1655 років військами Богдана Хмельницького тут стояв його військовий 
табір. Упродовж XVIII–ХІХ ст. Кривчиці були під владою польських магнатів. У 
1830-х роках у Кривчицях заснували цукроварню, а 1908 року через Кривчиці 
проклали залізницю від Підзамче до Личаківського двірця. Південно-західну 
частину громади Кривчиці включили до меж міста 11 квітня 1930 р. На 
приєднаних до міста територіях звели квартали житлових будівель, які назвали 
"колонії". "Робітнича Колонія Кривчиці" простягалась уздовж вулиць 
Кривчицька Дорога, Втіха, Березова. А ближче до міста, в районі нинішніх 
вулиць Ірини Вільде, Міжгірної та Ніщинського, у 1930-х збудували за 
проектами Т. Врубеля, Л. Карасінського, М. Кочура понад 80 переважно 
двоповерхових вілл – "Професорську колонію", де поселили професорів 
Львівського університету (Мельник і Загайська, 2010). 

Кривчицький масив за морфологією і будовою пагорбів відносять до 
Львівського Розточчя (Buraczynski, 1997). В його північній частині розташована 
долина р. Полтви, яка є рівнинною і заболоченою. Цікаві місцеві мандрівки 
можна прокласти у південній частині Кривчиць, в якій переважає розчленований 
рельєф, продовження Лисогірської височини. Вона починається пагорбами 
Високого Замку, Піщаної гори і закінчується невисоким горбом Хомець. Край 
височини глибоко розчленований долинами невеликих потоків, пагорби між 
ними мають вигляд окремих останців, отож їх ще називають "горами". Зокрема, 
гора Хомець має висоту 307,3 м і піднімається над прилеглою долиною Полтви 
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на 57 м. Загалом, середні абсолютні висоти території коливаються від 340–350 м 
на півдні, поблизу вододілу Полтви–Маруньки, і до 250 м у долині Полтви.  

Кривчицькому масиву властивий денудаційно-структурний, місцями 
останцевий тип рельєфу у верхньому ярусі та ерозійний у нижньому. Він 
зумовлений горизонтальним заляганням рельєфотвірних неогенових порід, які 
представлені потужними пачками пісків, перешарованих тонкими пластами 
пісковиків і вапняків. Неогенові породи вкриті товщею четвертинних відкладів. 
Вершини пагорбів бронюють міцні породи, такі як пісковики і вапняки, що 
утворюють структурні тераси середніх і нижніх ярусів рельєфу. Схили і днища 
долин часто складені неогеновими пісками, а четвертинні делювіальні та еолово-
делювіальні суглинки трапляються локально. Переважання пухких порід 
зумовило глибокі врізи ярково-балкової і долинної мережі. 

Центральну частину масиву прорізає Кривчицький потік – права притока 
Полтви. Він природною течією протікає на проміжку 1,2 км, решта його частини, 
близько 3 км, – каналізована. Два витоки Кривчицького потоку знаходяться на 
північ від увігнутої петлі старої залізничної колії Львів–Винники, один – на 
північ від № 44/2 вул. Міжгірної, другий – № 9 вул. Козацької. Долина у верхів’ї 
V–подібна, нижче розширюється. Ширина русла – 0,8–1,0 м, днища – 15–20 м, 
схили спадисті (Байрак, 2016). У днищі вище старого залізничного мосту б’є 
потужне джерело, яке поповнює водотік з правого берега. На схилах лівого 
берега теж є джерела, вода яких наповнює потічки глибоких балкових форм. 
Іноді вони знаходяться на території приватних садиб. У середній течії, нижче 
залізничного моста, Кривчицький потік приймає ліві притоки Хомець та 
Глибокий. 

Кривчицький масив здебільшого забудований. Переважає одно- і 
двоповерхова садибна забудова 30-х років ХХ ст. у стилі конструктивізм, серед 
якої з’являються поодинокі сучасні багатоповерхівки. Забудова локалізована на 
периферії мікрорайону, а центральну його частину займають гаї і невеликі лісові 
масиви. У центральній частині простежуємо два недіючі піщані кар’єри з 
урвистими уступами висотою 12 (західний) і 17 м (східний), в яких можна 
спостерігати відслонення порід крейдового і неогенового періодів. З піску 
Кривчицьких, а також інших кар’єрів Лисогірської височини, який видобували у 
XVIII–XX ст., будували кам’яниці Львова. Лісові насадження поширені на 
крутосхилових ділянках балок і долин Кривчицького та інших потоків, а також 
схилах і насипах недіючої залізничної колії сполучення Львів – Винники – 
Перемишляни – Бережани – Підгайці. 

До суспільно-історичних атракцій Кривчицького масиву належать: 
церква пророка Іллі (належить до об’єктів культурної спадщини); будинок 
колишнього панського маєтку; церква Різдва Пресвятої Богородиці; церква Всіх 
святих; садиба-музей Олени Степанів; пам’ятник Голокосту; залізниця та мости 
австрійського періоду у Львові; двірець (залізнична станція) Личаків; церква 
Покрови Пресвятої Богородиці; колишні радянські промислові об’єкти; 
Молодіжний навчальний центр ім. св. Івана Боско.  

Церква св. пророка Іллі (рис. 1). Храм св. Іллі у Кривчицях (вул. Кривчицька 
Дорога, 113) збудований на місці первісної дерев’яної церкви 1698 р. Під час 
розкопок 1992 р. археолог Микола Бандрівський виявив фрагменти поселення 
XI–XV ст. Посеред нього у ХІІІ ст. існувала шестигранна оборонна 
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вежа. Бандрівський вважає, що залишки башти використали для побудови церкви 
св. Іллі. Припускають також, що на місці церкви у дохристиянські часи було 
капище язичницького бога Перуна. Зі запровадженням християнства культ 
повелителя грому і блискавок Перуна перетворився у пошанування святого Іллі, 
гуркіт колісниці якого ототожнювали з громом.  

  
                         а                                                           б 
Рис. 1. Храм св. Іллі у Кривчицях: а – фото з колекції Юліана Дороша (1960); 

б – фото авторів (2021) 
Fig.1. The Temple of St. Illia’s in Kryvchytsy: a – a photo from Yulian Dorosha’s 

collection (1960); b – authors’ photo (2021) 

Садиба панського маєтку (рис. 2). Архітектурно-ландшафтний комплекс 
“Двір на Кривчицях”, який є частиною парку Знесіння та знаходиться на 
північно-східному краю Лисогірської височини, з часом переріс у магнатське 
помістя, де зараз функціонують два корпуси школи № 71. Магнатська родина 
Кривчиць мала власний герб (“Авданець”,  згодом – “Гоздава”). Кривчиці були 
власністю Людвіки з Мнішеків – другої дружини коронного гетьмана польського 
Юзефа Потоцького. Вінцентій Потоцький – польський шляхтич з 
роду Потоцьких, який за родинним поділом у Варшаві (28–30 грудня 1770 р.) 
разом з братами Пйотром, Францішеком, Юзефом отримав з багатомільйонного 
спадку родини Кривчиці, львівські юридики Личаківську та Сикстуську з 
"дворищем палацовим" (Великі Кривчиці, 2019).  

На початку 30-х років ХХ ст. одну із господарських споруд (флігель) сьогодні 
корпус № 1 школи № 71 (вул. Дорога Кривчицька, 92) переобладнали під 
захоронку для дівчат-сиріт під опікою черниць від костелу (сучасна церква 
Різдва Пресвятої Богородиці УАПЦ). Панський палац (корпус школи № 2, 
вул. Духновича, 16) 1946 року зайняли військові. Внаслідок їхнього 
господарювання зруйнувалось праве крило палацу. Семирічну школу 
політехнічної молоді (корпус №1) організували  1947 року. 

Церква Різдва Пресвятої Богородиці УАПЦ (на початку 30-х років ХХ ст. – 
костел Святого Хреста). Значна частина мешканців Кривчиць належала до 
католицької віри (1 320 поляків, за підрахунками В. Кубійовича) і ходила на 
релігійні літургії до костелу св. Антонія на Личакові, що змушувало їх долати 
значну відстань. Отож католицькій громаді Кривчиць виділили земельну ділянку 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B9_%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BB%D1%8F%D1%85%D1%82%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%86%D1%8C%D0%BA%D1%96
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для будівництва свого храму. Проект розробив архітектор Вавжинець Дайчак. 
Фундатором будівництва став колишній військовий капелан Владислав 
Гризецький. Уже 21 вересня 1931 р. храм освятили на честь Воздвиження 
Чесного Хреста, однак повноцінно костелу так і не судилось виконати свою 
місію. В радянський період його перетворили на склад, а 1990 р. передали 
громаді УАПЦ і наново освятили як церкву Різдва Пресвятої Богородиці (рис. 3). 
На початку 1990-х років її відремонтували, дах вежі і сигнатурки замінили 
цибулястими банями, в інтер’єрах зробили розписи. 

  
Рис. 2. Корпуси панського маєтку (сьогодні це середня загальноосвітня школа 

№ 71 м. Львова) 
Fig. 2. The former manor house (At this moment it is the number 71 middle school 

of Lviv) 

  
                                   а                                             б 

Рис. 3. Церква Різдва Пресвятої Богородиці: а – фото з колекції Юліана 
Дороша (1960); б – фото авторів (2021) 

Fig. 3. The Church of the Birth of Holy Mother of God: a – a photo from Yulian 
Dorosha’s collection (1960); b – a photo by modern authors (2021) 

Каплиця (церква) Всіх святих (вул. Богданівська, 1, біля Іванової 
(Кам’яної) гори) (рис. 4). Початок будівництва – 2009 р. Греко-католики Малих 
Кривчиць постійно скаржились на відстань, яку їм доводилось долати до церкви 
св. Іллі чи Покрови і нарешті тогочасний настоятель о. Іван Галімурка здобув 
дозвіл на будівництво нової церкви на парафії св. Іллі за проектом архітектора В. 
Блюсюка. Будівництво розпочали на пожертви парафіян кількох невеличких 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B2%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C_%D0%94%D0%B0%D0%B9%D1%87%D0%B0%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/21_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1931
https://uk.wikipedia.org/wiki/1990-%D1%82%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D1%8F_(%D0%B0%D1%80%D1%85%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0)
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вулиць і тому обмежувалось в ресурсах і затягнулось на довший час, проте 
сьогодні капличка вражає своєю затишністю та вишуканим смаком в оформленні 
внутрішніх інтер’єрів. Іконопис виконав відомий прихильник старовинного 
давньокиївського стилю – Андрій Комарницький. 

Cадиба-музей Олени Степанів (рис. 5). Олена Степанів-Дашкевич (1892–
1963) – перша жінка-офіцер, яка воювала в УСС та УГА, доктор філософії, 
педагог та науковець-географ. Проживала на вул. Козацькій, 11-а у Кривчицях, 
де встановлено пам’ятну табличку за авторства скульптора Теодозії Бридж, 
архітектора Василя Каменщика (Мельник, Загайська, 2010). В день 50-річчя з дня 
смерті Олени Степанівни 11. 07. 2013 р. відбувся вечір пам’яті національної 
героїні. Організаторами виставки були Наталка Криничанка та Вікторія Садова. 
Сьогодні музей не діє через судові тяганини з власницею будівлі. 

  
                                    а                                                              б 

Рис. 4. Каплиця Всіх святих ззовні (а) та всередині (б) 
Fig. 4. The Church of all Holy People – (a) on the outside – (b) and on the inside 

 

  
Рис. 5. Cадиба-музей Олени Степанів 

Fig. 5. The house-museum of Olena Stepaniv 

Пам’ятник Голокосту (рис. 6). У лісі недалеко від вул. Тракту-
Глинянського протягом 1941–1943 рр. діяв Кривчицький концентраційний табір. 
У Кривчицькому лісі вбивали радянських військовополонених, потім поляків та 
передусім євреїв. Серед убитих відомий єврейський письменник Рабі Агарон 
Яаков Фрідман, автор книги "Нахалат Яаков". Полонених перевозили 
залізницею, а потім під конвоєм вели у приміщення колишньої бійні тварин, де їх 
утримували. Страту проводили в яру, де на місці поховання встановлено 
пам’ятний знак. 
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Залізниця та мости австрійського періоду у Львові. Львів 1861 р. став 

першим містом Галичини, до якого проклали залізничну колію з Перемишля. 
Завершальним актом поєднання усіх земель України залізничним транспортом в 
межах Австро-Угорщини була побудова магістралі зі Львова через Бережани до  

  
                             а                                                           б 

Рис. 6. Пам’ятник Голокосту (а) та карта з позначенням місця події (б) 
Fig. 6. (a) The monument of the Holocaust  – (b) and a map with waypoints that 

remark different events 
Умовні позначення до карти: 1) будівля штабу забезпечення 

концентраційного табору; 2) табірний магазин; 3) казино адміністрації табору; 4) 
вигрібна яма; 5) кухня; 6) військовий штат; 7) надгробки єврейського цвинтаря; 

8) місце спалювання людей; 9) сито для пересівання спалених людей; 10) 
гравійний млин для перемелювання людських костей; 11) надгробки вбитих в 

1941–1943 рр. (перед початком спалення трупів); 12) бункери військового штату 
(Зигмунт, 2021). 

Symbols to the map: 1) the building of the headquarters of the concentration camp; 2) camp 
shop; 3) the camp administration casino; 4) cesspool; 5) kitchen; 6) military staff; 7) tombstones 
of the Jewish cemetery; 8) place of burning of people; 9) a sieve for reseeding burnt people; 10) 
gravel mill for grinding human bones; 11) tombstones of those killed in 1941–1943 (before the 

cremation of corpses); 12) bunkers of the military staff (Zygmunt, 2021). 
 

Підгайців. Колію відкрили 1909 р. Ще під час спорудження через Кривчиці 
львівська преса охрестила її "морським змієм". Так писали тогочасні газети: 
"Замість відгалузитися від траси Львів–Красне за Підбірцями і після невеликого 
підйому скеруватися в бік Миклашева, залізниця спинається на висоту Личакова, 
причому біля Глинянського тракту два відрізки по прямій розділяє 200 м, а по 
шпалах – 2,5 км, аби потім знову скотитися до Винник" (Дорош, 1960). 

Поїзди були невеликі, всього 3–4 вагончики, і рухалися зі швидкістю 
15 км/год. Між Львовом і Винниками поїзд курсував 2–3 рази на день, зі Львова 
до Підгаєць і Бережан – раз на добу. Німецькі війська при відступі завдали 
відчутних пошкоджень колійному господарству на ділянці Винники–Бережани–
Підгайці. Постраждав і кам’яний віадук у Кривчицях. Після війни його замінили 
на залізний міст. Колію розібрали 1946 р., залишили лише фрагменти 
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"Кривчицький" і Бережани–ст. Потутори (Фантомна залізниця.., 2007). Вона була 
європейської ширини (1 450 см), а всю систему радянських колій будували 
шириною 1 520 см, окрім ділянки Львів–Винники. Її вважали рентабельною і 
тривалий час нею курсував потяг від Головного залізничного вокзалу до 
Винниківського озера. Пізніше маршрут скоротили, отож потяг відправлявся зі 
станції Личаків. На лінії облаштували зупиночні пункти із перонами "Кривчиці" 
(поблизу вул. Богданівської), "Личаків" – на товарній станції Личаків, 
"Чортівська скеля" (неподалік дріжджового заводу). Планували відновити колію 
до Винник. Проте курсування приміських дизель-поїздів "Ганц-Маваг" моделі Д 
визнали на цій лінії збитковим, отож уже 1975 р. їх рух припинився. 3 1990-х 
років лінію використовували для потреб дріжджового заводу "Ензим": кілька 
разів на тиждень курсував вантажний дизель-потяг ЧМЭ3 (Байцар, 2020). Зараз 
потяг не курсує, оскільки "Ензим" замовляє автомобільні вантажні перевезення. 
Протягом 2009, 2013, 2016 років з метою збереження історичної залізничної 
спадщини кілька разів розглядали питання відновлення сполучення цією гілкою, 
проте ці намагання не увінчалися успіхом (Сьогодні…, 2013; Дістати колію…, 
2018). 

За нашими дослідженнями, залізниця в районі Кривчиць для того, щоб 
здолати перепад висот у майже 100 м (абс. висота колії 340 м на перетині 
вул. Глинянський Тракт і 260 м – у місці з’єднання з головною лінією Підзамче–
Красне), утворює серпантинного типу зигзагоподібні вигини. Внаслідок цього її 
довжина становить 6,7 км (а по прямій віддаль лише 2,6 км). Австрійські 
інженери спроектували колію так, що вона робить "петлю" довжиною 3,2 км 
діаметром 500 м, повертаючи у зворотному напрямі на 180°. Причому "два 
відрізки по прямій" недалеко від вул. Глинянський Тракт мають не 200 (Ю. 
Дорош), а всього лише 55 м, що підтверджують авторські польові дослідження і 
вимірювання на космознімку від Google Earth. Колія постійно проходить то по 
10-метрових насипах, звідки відкриваються краєвиди на пагорби Лисогірської 
височини і Пасмове Побужжя вдалині, то заглиблюється в 5–6-метрові виїмки із 
крутими схилами з лучною та чагарниковою рослинністю. Її побудова є 
оригінальним інженерним рішенням минулого. 

Залізниця має значний туристичний потенціал, який необхідно використати 
для підвищення конкурентоспроможності туристичної індустрії Львова. По-
перше, вона пролягає через дві великі рекреаційні зони: регіональний 
ландшафтний парк "Знесіння" та Винниківський лісопарк. По-друге, лінія 
простягається повз об’єкти культурної спадщини, такі як: сліди городища ІХ–Х 
ст. на г. Баба: городище-капище V–VІ ст. на Світовидовому полі; церква Святого 
Іллі XIX ст.; Музей народної архітектури та побуту "Шевченківський гай"; 
геотуристичні об’єкти Лисогірської височини. Вважаємо відновлення 
залізничного руху на цій вітці колії для туристичних потреб економічно 
вигідним, якщо реалізувати відповідну рекламу, запровадити гастрономічні, 
розважальні та інші види атракцій (Бордун, 2019). 

Через потік Кривчицький і вул. Кривчицька Дорога прокладені мости. Через 
потік Кривчицький на початку ХХ ст. збудували кам’яний віадук стародавнього 
типу (рис. 7, а). Просвіти між люками становили 12 м. Під час Другої Світової 
війни він був зруйнований і на його місці у 50-х роках ХХ ст. збудували залізний 
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міст (рис. 7, б). Він унікальний тим, що є найвищим мостом у Львові: його 
висота, за нашими підрахунками, становить 16 м, довжина – 80 м.  

Цікавим є також арковий кам’яний міст австрійської залізниці на перетині 
вул. Кривчицька Дорога (рис. 8). Міст має рівну кам’яну кладку з ідеально 
підібраними один до одного брилами пісковику. Розміри і форма брил 
відрізняються у рядах: знизу переважають кубічні форми, зверху – у вигляді 
прямокутних паралелепіпедів, плит, довша сторона яких входить у насип. Брили 
до висоти 2 м темного кольору, який зумовлений нашаруванням багаторічного 
пилу і частинками вивітрювання пісковику. Осьову частину склепіння формують 
брили із жовтого, світло-зеленого, білуватого і сірого пісковику, місцями з 
рудими плямами озалізнення. Поверхня пісковику нерівна, рубцювата, 
антропогенно порушена, зрідка трапляються дрібноніздрюваті виїмки – наслідок 
вивітрювання гравійних зерен. Аркова конструкція і ретельно підібрані камені, 
скріплені бетонним розчином, дають достатньо велику міцність склепінню 
моста. Висота склепіння 5 м, зверху якого 2 м залізничного насипу, довжина 
проїжджої частини під мостом 8 м. 

  
                                  а                                                             б 

Рис. 7. Віадук з 5-ма арками поч. ХХ ст. (а) та міст поч. ХХІ ст. (б) 
Fig. 7. (a) The viaduct with 5 arches built at the start of XX century (b) and the 

modern bridge rebuilt at the start of XXI century 

   
                                     а                                                    б 

Рис. 8. Кам’яний міст на Кривчицькій дорозі 1960 р. (а) та 2021 р. (б) 
Fig. 8. (a) The stone bridge on the Kryvchytski mainroad 1960 year (b) and the 

bridge now (2021 year) 
На недіючій залізниці збереглися аркові містки та укріплення австрійського 

періоду, які розташовані над невеликими долинами потоків і ярів (рис. 9). Один з 
таких містків можна спостерігати через потік Хомець, інший – в основі насипу 
залізниці на вул. Кошовій, де бере початок потік Кривчицький. Пісковикові 
блоки аркових конструкцій можуть бути предметом огляду під час екскурсії 
геотуристичного спрямування. 
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Двірець станція Личаків (рис. 10). Розташований на висоті 348 м над рівнем 
моря. Будівництво завершили 1906 р. Східна частина міста дочекалася свого 
власного, третього в місті (після Головного та Підзамча) залізничного вокзалу 
Личаків. Далі колія простягалася на Винники, Перемишляни, Дунаїв, Бережани 
до Підгайців. Найчастіше цим напрямом львів’яни користувалися у вихідні дні та 

  
                                      а                                               б 

Рис. 9. Аркові містки через потік Хомець (а)  
і витоки Кривчицького потоку (б) 

Fig. 9. Arch-like bridges on the flow of Homec’(а) and the beginning of the 
Kryvchytsy’s flow (b) 

влітку, коли вирушали на відпочинок від міської задухи. Станція Личаків 
збереглася до наших днів практично у первісному вигляді. Це двоповерхова 
будівля, де на першому поверсі були каси, зал очікування, на другому – кімнати 
для відпочинку. Для обслуги були споруджені окремі станційні будинки. До 
Личаківського вокзалу 1914 р. підвели трамвайну лінію довжиною 700 м, яка 
починалася на вул. Личаківській. З 1925 р. сюди курсував маршрут № 8 від 
Городоцької, а згодом – від Богданівки (Котлобутарова, 2008). Після війни 
частина колії від Винник до Підгайців і трамвайна лінія були знищені, після чого 
вона втратила своє значення. У 1970-х роках влітку зі станції до Винниківського 
(тоді – Комсомольського) озера ходили потяги, однак маршрут швидко закрили. 
Сьогодні станція не функціонує, вокзальний будинок став житловим. 

 
Рис. 10. Поворот колії Персенківка – Підгайці і вигляд на станцію Личаків 

(фото поч. ХХ ст., джерело: Станція Личаків…, 2020) 
Fig.10. The Turn of the railway Persenkivka – Pidhaytsi and view of Lychakiv station 

(photo of the start of ХХ century, sourse: Luchakiv Station…, 2020) 
 
Церква Покрови Пресвятої Богородиці (до 1946 р. костел Матері Божої 

Остробрамської) – культова споруда у Львові, в історичній місцевості Личаків, у 
формі базиліки із високою вежею-кампанілою. Займає домінуюче становище у 
східній частині міста. До другої половини ХІХ ст., на місці нинішньої споруди 

https://uk.wikipedia.org/wiki/1946
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%BA%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%BB%D0%B0
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розташовувалась дерев'яна церква пророка Іллі, що обслуговувала релігійні 
потреби української громади Кривчиць. Однак 1870 р. її передали римо-
католицькій громаді, яка початково належала до костелу святого Антонія. Нові 
власники розібрали стару споруду та на її місці побудували невеликий 
мурований костел. У червні 1914 р. парафіяни утворили комітет будівництва 
нового храму. Проте планам завадила Перша світова війна. Лише 1927 р., в 
умовах польської окупації, виділили земельну ділянку, і 1929 р. знову 
організовано комітет будівництва. Тим часом будівництво храмового комплексу 
тривало Зовнішнім виглядом храм нагадує старохристиянську базиліку. 
Незвичною для архітектури Львова є дзвіниця заввишки до 60 метрів, збудована 
на зразок флорентійських кампаніл. Костел урочисто освятили 
7 жовтня 1934 року і того ж дня передали під опіку ордену салезіан східного 
обряду, які й досі опікуються храмом. У брамі храму встановлені медальйони з 
барельєфами Андрея Шептицького, Йосифа Сліпого, Петра Могили, Вельяміна 
Йосифа Рутського. У наві, з південно-західного боку, встановлено скульптуру 
митрополита Андрея Шептицького (автор І. Попович).  

Колишні радянські промислові об'єкти. Завод "Мікроприлад". На базі 
електротехнічних довоєнних майстерень 1946 р. створили Львівський завод 
електровимірювальних приладів, який увійшов до числа провідних підприємств 
міста. Львівське спеціальне конструкторське бюро мікроелектроніки в 
приладобудуванні спільно з львівським виробничим об'єднанням (ВО) 
"Мікроприлад" 1978 р. розробило і підготувало до випуску настільні електронні 
годинники "Квант" і "Квант-2" з живленням від мережі змінного струму 
напругою 220 В. До початку 1981 р. ВО випускало продукцію понад 150-ти 
найменувань, у тім числі електровимірювальні прилади, прилади автоматики, 
обчислювальну техніку, системи дозування. Упродовж 1985–1988 рр. 
побудували і ввели в експлуатацію новий багатоповерховий виробничий корпус 
заводу "Мікроприлад" на вул. Ніщинського, 35 (проект розробив д-р.техн. наук. 
Б. Г. Гнідець). 

Після проголошення незалежності України ВО "Мікроприлад" перетворили у 
відкрите акціонерне товариство. Кабінет Міністрів України включив завод до 
переліку підприємств, що підлягають приватизації протягом 1995 р. 

Отож 1996 р. завод "Мікроприлад" із земельною ділянкою 33 га передали в 
приватну власність, після чого господарський стан підприємства ускладнився, а 
обсяги виробництва продукції різко знизилися. Уже 2005 р. оголосили про 
реструктуризацію заводу "Мікроприлад", а 2006 р. завод зупинив виробництво, 
частину приміщень продали, а решту здали в оренду. Сьогодні є проект 
будівництва ресторану на дев’ятому поверсі корпусу заводу, можливим є 
проведення екскурсій для поціновувачів промислового туризму радянського 
періоду.  

Молодіжний навчальний центр ім. св. Івана Боско (вул. Кривчицька 
Дорога, 17а). Приватний заклад "Молодіжний навчальний центр імені святого 
Івана Боско" – приватний професійно-технічний навчальний заклад II-го рівня 
акредитації католицького спрямування, який розпочав свою діяльність 
15.05.2003 р. Засновником Центру є Салезіанське Згромадження (УГКЦ), 
засноване св. отцем Іваном Боско, ім’я якого носить і Центр. Згромадження 
присутнє у 130-ти країнах світу і відоме своєю місією серед дітей та молоді, 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%8F_(%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2)
https://uk.wikipedia.org/wiki/1914
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1927
https://uk.wikipedia.org/wiki/1929
https://uk.wikipedia.org/wiki/7_%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F
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передусім тих, які належать до соціально вразливих верств населення. 
Молодіжний навчальний центр ім. св. І. Боско – це сучасний навчальний 
комплекс, який містить: навчальний корпус, навчальні майстерні, медпункт, 
їдальню, бібліотеку, спортивний зал, спортивний майданчик. Навчальний заклад 
має земельну ділянку площею 7273 м2, заасфальтоване подвір’я, доріжки, зелені 
насадження, квітники.  

Покровителем закладу є св. отець Іван Боско (1815–1888), італійський 
священик, який все своє життя і священичу місію присвятив молоді, передусім 
найбіднішій. Отець відкрив свій будинок для бідних юнаків. Цей дім отримав 
назву "ораторія", був для хлопців домом, церквою, школою та двором. Отож 
ораторія стала місцем проживання та сімейного затишку, молитви та катехизації, 
навчання і ремісничої практики, забав та товариської зустрічі. 

Для того, щоб його місія мала продовження й охоплювала все більше молоді, 
отець І. Боско заснував монаше Салезіанське Згромадження. Монахи опікуються 
закладом та молоддю у характерний для них спосіб – виховують добрих 
християн для Бога і церкви та, водночас, чесних громадян для держави. 

Атракціями геотуризму Кривчицького масиву є такі: відслонення 
крейдово-неогенових порід як ілюстрація геологічної будови і ресурс 
геоспадщини Львова; прояви сучасних геоморфологічних (природно-
антропогенних) процесів як складова геоморфосайтів Львова; долини 
Кривчицького потоку і потоку Хомець – складова геоморфосайтів; джерела в 
днищі Кривчицького потоку і поблизу церкви Різдва Пресвятої Богородиці; гора-
останець Хомець як один з геосайтів Львова. Геотуристичні атракції 
Кривчицького масиву наче непоказні, проте вони розкривають геологічну 
будову, ілюструють характер рельєфу та сучасні екзогенні процеси Львова і 
цікаві в складі краєзнавчих студентських та шкільних екскурсій. 

Об’єктом геоспадщини регіону є типовий розріз крейдово-неогенових порід, 
розкритих Кривчицькими кар’єрами в районі початку вул. Над Джерелом, на 
захід від перетину вулиць Тракт Глинянський–Богданівська. Вперше детально 
описаний під час науково-краєзнавчої екскурсії 1993 р. (Tektonika…, 1993). Тут 
також добре видима геологічна границя, зокрема, стратиграфічний контакт між 
породами крейдового і неогенового віку, який виявлений в рельєфі у вигляді 
тераси.  

У нижній частині розрізу відслонюються відклади верхнього відділу 
крейдової системи маастрихтського ярусу (K2lv), яким 65–70 млн років. Це, 
зокрема: 

❖ Мергелі. Представлені сірими і світло-сірими з блакитнуватим відтінком 
породами, які відомі в літературі як Львівські. Мергелі горизонтально-
верствуваті, розбиті вертикальними і горизонтальними тріщинами на окремості 
різних розмірів і щільності (рис. 11). Вертикальні тріщини мають тектонічний 
генезис, горизонтальні – літологічні або напластувань і хаотичні – тріщини 
вивітрювання. У мергелях є значна кількість піриту, який трапляється у вигляді 
дрібних конкрецій, поодиноких кристаликів або тоненьких кірочок, що 
покривають викопні залишки фауни. Внаслідок звітрювання пірит 
перетворюється на лимоніт, і мергелі набувають жовтуватого з бурими плямами 
кольору.  
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Уся товща порід крейдового періоду розбита тектонічними рухами на 

різновисокі блоки: в одних місцях ці блоки припідняті, що зумовлює високе 
залягання крейди, в інших – опущені, відклади залягають на глибині 50 м і 
більше. В районі Кривчиць характерне горстоподібне, високе залягання крейди – 
300 м  над   рівнем   моря   (найвище   залягання  в   околицях  Львова  –  поблизу  

  
                          а                                                                   б 

Рис. 11. Мергелі верхньокрейдового періоду у західному Кривчицькому 
кар’єрі: а – вигляд західної стінки кар’єру (знизу біліють мергелі, вище 

розташований уступ, утворений пісковиками і вапняками, ще вище залягають 
піски); б – відслонення зблизька: вгорі виходи міцних порід, внизу – осипний 

шлейф колювію  
Fig. 11. Upper Cretaceous marls in the Western Kryvchytsia quarry: a – view of the 

western wall of the quarry (marls turn white below, the ledge formed above, formed by 
sandstones and limestones, sands lie even higher); b – exposure up close: at the top 

outcrops of strong rocks, below – talus plume of coli 

с. Грибовичі, 345 м). У мергелях знайдено рештки крейдової фауни, зокрема, 
цефалопод Belemnitella junior N o w., B. lanceolata (S c h l.), пелеципод Arca 
tenuistriаta Münst. тощо (Лещух, Пащенко і Смішко, 2004). Потужність шару 
загалом понад 500 м, у відслоненні розкрито 7 м порід. 

❖ Прошарок елювію. Представлений мергелистими глинами. Потужність 
0,5 м. 

На мергелях з паралельною незгідністю залягають утворення нижнього 
відділу неогену, зокрема, баденського регіоярусу міоцену опільської світи (N1op). 
Знизу до верху розкриті такі шари: 

❖ Пісковики (рис. 12). Сірі з жовтуватим відтінком крупно-
середньозернисті, карбонатні, кварцові, з галькою до 1 см в діаметрі, з домішкою 
глинистого матеріалу, помірно зцементовані, грудкуваті внаслідок 
нерівномірного розподілу органічних решток – фрагментів стулок двостулкових 
молюсків й онколітів літотамнієвих водоростей (Підлісна та Іваніна, 2017). На 
свіжих оголеннях порід можна спостерігати численні екземпляри цілих стулок і 
ядер молюсків. Потужність 0,5–0,7 м. 

❖ Вапняки літотамнієві. Світло-сірі з жовтуватим відтінком міцні масивно-
дрібногрудкуваті органогенні біокластичні детритові (Підлісна та Іваніна, 2017). 
Утворені, здебільшого, давніми водоростями Lithothamnium, які іноді називають 
кам’яними і яких відкладається така велика кількість, що вони формують у 
породі невеликі бульбашки. Це перший літотамнієвий горизонт (другий утворює 
вершини пагорбів Лисогірської височини і у Кривчицях не поширений). 
Потужність незначна, в середньому 0,2 м (рис. 13). Пісковики разом із 
літотамнієвими вапняками належать до т.зв. Баранівських верств. 
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                              а                                                               б 

Рис. 12. Пісковики баранівських верств нижнього баденію у західному 
Кривчицькому відпрацьованому кар’єрі: а – у корінному заляганні; б – 

антропогенно-порушені 
Fig. 12. Sandstones of the Baraniv strata of the Lower Badenia in the western 

Kryvchytsia quarry: (a) – in the root deposit (b) – anthropogenically disturbed 

 
Рис. 13. Вапняк літотамнієвий на одній з антропогенних площадок  

східного Кривчицького кар’єру 
Fig. 13. Lithotamnium limestone at one of the anthropogenic sites in the eastern 

Kryvchytsia quarry 
 

❖ Піски. Середньо- і дрібнозернисті кварцеві та кварц-глауконітові, 
слабкозцементовані, побудовані горизонтальними і косоверствуватими пачками. 
Світло-сірі у нижній частині товщі і зеленувато-сірі та жовто-сірі у верхній. 
Піски прибережно-морські і дельтові, утворені в неглибоких ділянках басейну 
баденієвого моря – зоні субліторалі, на глибинах до 100 м. Багаті на фауну 
пелеципод, іноді трапляються скам’янілі стовбури дерев. Зачислюють до 
Миколаївських (а саме тут – Знесенських) верств, які широко розповсюджені на 
крайовій платформенній частині регіону. У західному кар’єрі менша потужність 
пісків (до 12 м), у східному більша (17 м), вони утворюють прямовисний уступ 
(рис. 14). Зараз піски оголені лише на північній стінці східного кар’єру, де 
відбувся зсув. Для огляду на західному кар’єрі вапняки і піски потребують 
розчистки. 

❖ Вапняки ервілієві. Переповнені вмістом Ervilia рusilla P h i l. Ервілій – це 
черепашки давніх організмів. Вони рясно обрамляють поверхню вапняків у 
вигляді стулок і півстулок (рис. 15), через це горизонт ще називають ервілієвим, 
який, завдяки широкому поширенню та легкому діагностуванню, відіграє роль 
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маркуючого. Хоча горизонт не має площового поширення, за його крівлею 
проводять межу між нижнім та верхнім баденієм. Вапняки сірі, світло-сірі, білі, 
товстоверствуваті, іноді масивні. Зачислюють до Кривчицьких верств. 
Потужність 0,1–0,3 м. У кар’єрі можна знайти уламки порід ервілієвого 
горизонту, хоча його розташування визначити важко. 

 

Рис. 14. Піски Миколаївських верств нижнього баденію на півночі  
східної частини Кривчицького кар’єру 

Fig. 14. Sands of the Mykolayiv strata of the Lower Badenia in the north 
of the eastern part of Kryvchytsia quarry 

 
Рис. 15. Уламок ервілієвого вапняка, знайдений на уступі Кривчицького 

кар’єру 
Fig. 15. A fragment of Ervillian limestone found on the ledge of the Kryvchytsia 

quarry 
На відкладах нижнього неогену залягають відклади четвертинної системи. 

Еолово-делювіальні леси оголюються локально у верхніх частинах схилів долин, 
на привододільних ділянках. Їхня потужність мінлива – 1,7–2,5 м. На схилах 
Кривчицького кар’єру спостерігаємо також колювіальні та делювіальні 
четвертинні утворення. Колювій представлений щебенем мергелів, а делювій – 
піщаним і супіщано-суглинистим матеріалом. 

Відслонення порід у Кривчицьких кар’єрах є найповнішим представленням 
нижньої і середньої частини геологічного розрізу Львова. В умовах 
густонаселеного регіону це рідкісне явище. 
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Прояви сучасних природно-антропогенних процесів як елемент 
геоморфосайтів Львова. На стінках кар’єрів протікають гравітаційні процеси, 
представлені зсувами, осипищами і обвалами. Зсуви відбуваються у пісках, 
осипища – у вивітрілому шарі мергелів, обвали – у пісковиках. Давніші, 
приблизно п'ятдесятилітньої давності зсуви можна спостерігати на південних 
стінках західного кар’єру. Вони задерновані і заліснені, невеликих об’ємів, 
стінки відриву до 3 м, тіло зсувів погорбковане і слабко вирізняється на поверхні. 
Свіжий десятилітньої давнини зсув розташований на північній стінці східного 
кар’єру. Стінка відриву оголена, її висота – 3,5 м, довжина – 30 м, крутість – 
майже 90°. Тіло зсуву чітке, рівне, площею приблизно 100 м2, утворює поверхню 
крутістю 45°, задерноване. 

На західному кар’єрі в місцях виходу мергелів простежуються осипища. 
Висота їхня рівна потужності виходу мергелів на поверхню і сягає близько 7 м. 
Окремі ділянки оголені, на них простежуються вивітрілі до луски і мергелистої 
муки частинки породи. Вони поступово скочуються до підніжжя, утворюючи 
шлейф довжиною 50 м і крутістю 50–60°.  

Обвали брил пісковиків відбувалися найчастіше після закладання фундаменту 
будівлі в днищі західного кар’єру, будівництва бетонної огорожі об’єкта 
водоканалу та інших втручань людини. На стінках нижньої частини кар’єру 
блоки пісковиків хаотично розкидані, розміри їхні невеликі – до 4 м2, краї рівні. 
Поверхня сильно вивітріла до темно-сірого й чорного кольору. На ній 
спостерігаємо різноманітні форми вивітрювання – кам’яну решітку 
(напівсферичні заглиблення у вигляді бджолиних сот), округлі квітчастоподібні 
виступи (рис. 16).  

 а  б 
Рис. 16. Форми вивітрювання поверхні пісковиків у західному Кривчицькому 
кар’єрі: а – квітчастоподібні виступи; б – кам’яна решітка (по-іншому – 

коміркове, сотове, стільникове вивітрювання) 
Fig. 16. Forms of weathering of sandstone surface in the western Kryvchytsia 

quarry: a – flower-like protrusions; b – stone lattice (otherwise – honeycomb 
weathering) 

  Примітними формами рельєфу місцевості та своєрідними геоморфосайтами 
є долини невеликих річкових потоків Кривчицький та Хомець у центральних 
частинах масиву і глибокі ярково-балкові форми на периферії, у західній 
Кривчицькій частині пагорбів Винниківського лісу. Кривчицький потік 
наповнює води Полтви, є одним із порівняно повноводних її правих приток 
(рис. 17), а Хомець – ліва притока Кривчицького. Природними руслами вони 
течуть, відповідно, 1,2 і 1 км, а далі – закриті у підземні канали (Байрак, 2016). 
Вони мають, як для малих рік, порівняно широкі (до 15–20 м) днища і вузькі 
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однометрової ширини русла, спадисті схили, U-подібний морфологічний переріз. 
Вражає значна глибина долин, яка сягає 10–15 м. Русла потоків слабо звивисті, 
антропогенно-поглиблені, прорізають піщані відклади, отож вода у них прозора, 
не замулена. У середній течії Хомця закладений ставок, який влітку є об’єктом 
рекреації місцевих мешканців. Схили долин, здебільшого, вкриті гаями з 
березово-осиковими і грабово-буковими молодими деревостанами. Зважаючи, 
що долина цікава в морфологічному плані, її схили вкриті природною лісовою і 
лучною рослинністю: тут можна організовувати маршрут "До витоків 
Кривчицького потоку". Краєвид на цю долину відкривається із залізничного 
моста через Кривчицький потік. Ярково-балкові форми розчленовують 
підвищене пасмо Винниківського лісу, яке починається вододілом на Кривчицях 
і завершується останцевим пагорбом Чатової скелі (414 м) – найвищої точки м. 
Львова. 

 а  б 
Рис. 17. Кривчицький потік: а – на карті Львова; б – світлина авторів 

Fig. 17. The Kryvchytskyi stream: a – on the map of Lviv; b – photo of authors 

Ярково-балкові форми глибоко та різко врізані, сягають глибини 3–6 м, 
мають V-подібні морфологічні профілі, прорізають делювіальні суглинисто-
супіщані відклади схилів. Ці форми є яскравим прикладом розвитку процесів 
лінійної ерозії у днищах та площинної ерозії (площинних змивів) на схилах.  

Джерела. У днищі долини Кривчицького потоку, поблизу підніжжя крутого 
схилу північніше колишніх кар’єрів на поверхню пробивається джерело. Воно 
маркує контакт крейдових і неогенових порід та пов’язане з поверхнею мергелів 
верхньої крейди, які є водотривким пластом. У верхній частині мергелі вивітрілі 
до стану карбонатної глини, яка, разом з неогеновими пісками, є водопроникною. 
Ґрунтові води пов’язані з неогеновими нижньобаденієвими пісками. Дно джерела 
вкрите дрібно- і середньозернистим піском, який також устеляє днища потоків. 
Джерело має слабкий дебіт, вода витікає у штучно створену округлу заглибину, 
вона чиста й прозора (рис. 18).  

Друге джерело розташоване неподалік від церкви Різдва Пресвятої 
Богородиці (рис. 19). Воно має більший дебіт, ніж у джерела поблизу 
Кривчицького потоку, окультурене. 

Кривчицькі джерела належать до Волино-Подільського артезіанського 
басейну, до вод неогенового горизонту. Вони гідрокарбонатно-кальцієві, 
відрізняються від решти вод джерел Львова підвищеними мінералізацією та 
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вмістом Na і Cl, значною твердістю (від 7 до 9,5, у середньому 8,39 мгекв/дм3), 
підвищеним вмістом кремнію і NO3.  

  

Рис. 18. Джерело поблизу Кривчицького потоку 
Fig. 18. The Source near the Kryvchytsky stream 

       

Рис. 19. Джерело неподалік від церкви Різдва Пресвятої Богородиці 
Fig. 19. The Source near Church of the Birth of Holy Mother of God 

За даними Держпродспоживслужби у Львівській обл. і ПрАТ "Геотехнічний 
інститут", вода джерел має нестабільні показники, належить до класу 2 (добра 
чиста вода прийнятної якості, проте, зауважимо, не 1 класу – відмінної якості), 
що робить її непридатною для споживання людиною (В якому…, 2018). Проте 
щорічна дезінфекція, чищення, утримування території в чистоті зумовлює 
привабливість цих джерел. Вони мають економічну, ландшафтну, естетичну 
цінність, отож потребують статусу пам’ятки природи.  

Гора Хомець або Хом – це продовгастої форми відокремлений пагорб, який 
знаходиться у східній частині Лисогірської височини, в межах регіонального 
ландшафтного парку "Знесіння" (рис. 20). За абсолютною висотою (307,3 м) – це, 
звісно, пагорб, проте за ним закріпилася назва "гора", оскільки на фоні рівнинної 
прилеглої місцевості виглядає як гора. За морфологією рельєфу відносять до 
Львівського Розточчя (Buraczyński, 1997), а за геологічною будовою подібний до 
району Подільської височини – Львівського плато (Підлісна та Іваніна, 2017, 
с.119). Цей останцевий пагорб завершує ряд горбів Лисогірської височини, яка 
об’єднує Замкову (409,5 м), гору Лису (Лева, Піскову; 388,1 м), Вовчу і Змієву 
(Чернечу), безіменні горби висотою 376,3 і 322,4 м.  
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Рис. 20. Гора Хомець: вигляд з південної і західної сторін 
Fig. 20. The Khomets Hill: view from the south and west sides 

Гора Хомець складена неогеновими породами, які утворились приблизно 15–
16 млн років тому у прадавніх морях баденієвого регіоярусу міоцену. Про 
морське походження свідчать відбитки морських черепашок і скам’янілі 
водорості на поверхні міцних порід. Неогенові відклади представлені пісками, 
пісковиками, вапняками. Пачки пісків сягають 15–30 м, вони складають схили 
пагорба, а вершину бронюють шари вапняків і пісковиків товщиною лише 15–
20 см, які уберегли пагорб від ерозійно-денудаційного розмиву. 

Відносна висота Хомця 57 м, він круто здіймається над прилеглою рівниною 
Малого Полісся і долиною р. Полтви. Висота над долиною потоку Хомець – 
32 м. Це асиметричний горб, південні і західні схили якого коротші і крутіші від 
північних і східних. Крутість схилів сягає 20–25° і 8–10° відповідно, наростає від 
підніжжя до вершини. Вершина і сам пагорб видовжені в широтному напрямі із 
заходу на схід, довжина основи сягає близько 500 м, вершини – 40 м. З вершини 
відкривається краєвид на долину потоку Хомця, лісовий масив Шевченківського 
Гаю на заході та прилеглі пагорби Кривчиць на півдні і сході.  

Зазначимо, що 1,56 га гори Хомець є ботанічною пам’яткою природи. На її 
вершині і схилі південної експозиції проростає унікальна лучно-степова 
рослинність, яка розвинулася і збереглася від часу останніх міжльодовикових 
періодів плейстоценових зледенінь (приблизно 120 тис. років). Подібні остепнені 
луки трапляються на незаліснених пагорбах Опілля, Гологоро-Кременецького 
пасма, а також на Лисій горі у Львові. Домінують угруповання низькоосочників і 
кострицевих, серед яких поширені осока степова, чебрець Маршаллів, люцерна 
хмелевидна, перстач пісковий, люпин рожевий, молочай кипарисовий, девясил 
шершавий тощо, а з рідкісних рослин трапляються сон-трава, льон та ін. Схил 
північної експозиції заліснений, поширені сосново-букові і модринові молоді 
деревостани. 

Гора Хомець є своєрідним зооценотичним комплексом, сформованим серед 
урбаністичного району. Тут гніздяться сойки, дрозди (чорні і співочі), зяблики, 
повзики, трапляються співочі кропив’янки, сови сірі, зрідка – довгохвості 
(червонокнижні), строкаті дятли, зозулі та інші птахи. Серед тварин можна 
зустріти рудих білок, їжаків, лісових мишей, а серед плазунів – ящірок прудких 
та вужів звичайних.  

Поблизу підніжжя Хомця, на думку істориків, колись знаходилося городище 
Рода. Навколо також розташовувався центр старого поселення Знесіння. 
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Нещодавно до вершини гори проклали Хресну дорогу зі станціями-хрестами. 
Вона розпочинається на вулиці Марунька біля статуї Божої Матері, яку 
зруйнували 1960 року і заново встановили 1992 року (рис. 21). 

Для використання суспільно-історичних та природничих ресурсів в туризмі 
необхідним елементом є наявність туристичної інфраструктури. Територією 
Кривчицького масиву пролягають дві основні вулиці з регулярним рухом 
громадського та особистого транспорту: Тракт-Глинянський та Дорога 
Кривчицька, від яких відгалужуються невеличкі провулки. Готельно-ресторанна 
індустрія представлена невеличким готельним комплексом «Orangerie», котрий 
розміщений на вул. Личаківська 181. На території комплексу розташовані: 
готель; кафе зі стравами української та європейської кухонь; салон краси, де 
діють знижки на усі послуги для гостей готелю; суха фінська сауна. 

Описані суспільно-історичні та геотуристичні атракції слід реалізувати у 
пізнавальних краєзнавчих чи навчально-наукових екскурсійних маршрутах. 
Пропонуємо два маршрути (рис. 22). 

Маршрут № 1 "На гору Хомець" 
1. Початок Двірець Личаків (будівля станції Личаків недіючої залізниці 

Львів – Підгайці). Зберігся корпус в ідеальному стані і можливим є 
облаштування музею залізниці. Шлях простягається вздовж відрізку недіючої 
залізничної колії Львів–Підгайці. 

2. Завод "Мікроприлад" на вул. Ніщинського 35. 

 а  б 
Рис. 21. Статуя Божої Матері: а – світлина 1960 р. Юліана Дороша;  

б – світлина авторів 2021 р.  
Fig. 21. The Statue of the Mother of God: a – photo of 1960 by Julian Dorosh; 

b – photo by the authors of 2021 

3. Навчальні заклади: на початку Дороги Кривчицької знаходяться корпуси 
ліцею № 70 м. Львова (приклад радянського будівництва), поблизу школи 
розташовані окремі будинки Професорської колонії Кривчиць. Далі по Дорозі 
Кривчицькій знаходяться виробничі майстерні та готель Центру св. І. Боско. На 
подвір’ї Центру св. І. Боско побудований однойменний пам’ятник. За територією 
Центру натрапляємо на фрагмент гілки залізниці Львів–Підгайці, яка веде до 
Шевченківського Гаю. Тут також оглядаємо стенд з картосхемою парку Знесіння.  

4. На вул. Кривчицька Дорога збереглось кілька старих будівель трудової 
колонії вздовж Кривчицького і Хомецького потоків, які протікають паралельно 
до вулиці.  
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5. Унизу вул. Кривчицька Дорога збудовані кам’яний і залізний мости через 

автомобільну дорогу та потік Кривчицький відповідно. Із високого залізного 
мосту відкривається чудовий краєвид на поселення Кривчиці, долину 
Кривчицького потоку і Пасмове Побужжя вдалині. Звідси можна спуститись 
стежкою вниз до джерела у днищі долини. 

6. Від джерела або від мосту прямують колією недіючої залізниці Львів–
Підгайці до пагорба Хомець. Пропонується розповідь про історію цієї 
залізничної вітки. На цьому відрізку вона проходить у глибокій виїмці із крутими 
схилами. Місцями на них можна спостерігати столітньої давності протизсувні і 
протиерозійні споруди. 

7. Гора Хомець (307 м) – приклад останцевого рельєфу, на якому збереглась 
реліктова лучно-степова рослинність, повітря наповнюють пахощі сосново-
букового і модринового лісу, а весняно-літнього сезону на південних схилах 
розцвітають різні види квітів.  Можна окремо здійснити  ритуальне сходження по  
облаштованій тут Хресній дорозі. 

8. Старовинна церква св. пророка Іллі. З подвір’я храму можна прямувати до 
місця, де проводились археологічні  розкопки і знайдені середньовічні  
артефакти.  

9. На перетині Дороги Кривчицької з вулицею Богданівською розташована 
Церква Різдва Богородиці і джерело біля неї. 

10. Колишній панський маєток (школа № 71) виходить на вул. Богданівську 
та Духновича і розташований навпроти церкви Різдва Богоридиці. 

Пішохідний маршрут № 1 завершується на автобусній зупинці поблизу 
церкви Різдва Богородиці, звідки можна добратись до будь-якої частини Львова. 
Загальна віддаль маршруту – 3,9 км; тривалість – до 4,5 год. 

 
Маршрут № 2 "На Іванову гору" 

1. Початок маршруту № 2 пропонуємо від церкви Покрови на 
вул. Личаківській. Далі прямуємо до недіючої залізничної колії Львів–Підгайці, 
проходимо нею повз колишній завод "Мікроприлад". 

2. На перетині вул. Кошова і Козацька бере свій початок Кривчицький 
потік, оглядаємо австрійський кам'яний місток над ним, складений тесаними 
блоками пісковика.  

3. Проходимо вул. Козацькою до будинку, де жила після таборів Олена 
Степанів. Далі прямуємо залізничною колією. Іноді з її насипу відкриваються 
краєвиди на Кривчиці і вдалині – на рівнину Малого Полісся, зокрема, його 
району – Пасмового Побужжя. 

Спускаємося у західний Кривчицький відпрацьований кар’єр, де оглядаємо 
розріз крейдово-неогенових порід, який належить до об'єктів геоспадщини, що 
розкривають геологічну історію формування цієї території. Звертаємо увагу на 
прояви сучасних природно-антропогенних процесів, антропогенні форми 
рельєфу кар’єру. Переходимо у східний кар’єр, де оглядаємо відслонення 
неогенових пісків і зсув, що в них відбувся. Весною на схилах ростуть здичавілі 
нарциси, часник, бузок та ін. рослини. 

4. У східному відпрацьованому кар’єрі розташований байк-парк 
“Пісковня”, цікавий своїми гірками для тренувань автомотолюбителів. 
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5. Зі східного кар’єру піднімаємось дорогою на Іванову гору (342 м), звідки 
відкривається краєвид на північну частину Кривчиць. В урочищі Іванова гора 
відвідуємо також каплицю Всіх святих. 

6. Кривчицький ліс був захоронком для жорстоких мордувань фашистів. 
Про моторошні звірства нагадує пам’ятник Голокосту. Тут також можна 
оглядати глибокі ярково-балкові форми та ерозійні процеси в них. По дорозі до 
точки відправлення можна відвідати також "Хату єнота" – приватний міні-
зоопарк, де живуть єноти. 

Маршрут № 2 завершується на вул. Тракт Глинянський, де є зупинки 
автобусів. Загальна віддаль маршруту – 3,0 км, тривалість до – 4,5 год. 

Початком туристичних маршрутів може бути церква Святого Миколая 
(Премудрості Божої) у Шевченківському гаю, яка знаходиться на вул. Чернеча 
гора, 1, на території скансена "Музей народної архітектури і побуту імені 
Климентія Шептицького". Далі слід рухатись колією недіючої залізниці, що має 
на цьому відрізку високий 10-метровий насип, з якого відкривається перспектива 
на пагорби Кривчиць, церкву Різдва Богородиці вдалині і Грядецьке пасмо 
Малого Полісся. Потім слід звернути на вул. Кривчицька Дорога і йти 
маршрутом № 1 або прямувати колією далі і вийти на маршрут № 2. 

Висновки. Нами визначено головні суспільно-історичні і геотуристичні 
атракції краєзнавчих екскурсій територією Кривчиць, які мають значну наукову 
цінність та туристичний потенціал і практично не використовуються в сучасній 
екскурсійній діяльності м. Львова. Такою ми вважаємо покинуту залізницю 
Львів–Винники–Підгайці з її гідротехнічними та інженерно-архітектурними 
спорудами (віадуками, мостами і підпірними стінками австрійського періоду), 
що проходить по надзвичайно атрактивній місцевості. Вона ніяк не поступається 
Карпатському трамваю, що успішно функціонує в Карпатах. Відвідання 
геотуристичних об’єктів Кривчицького масиву розширить уявлення екскурсантів 
про геологічну історію, особливості рельєфу, допоможе розрізняти природно-
антропогенні процеси, які відбуваються у певних умовах. Суспільно-історичні 
об’єкти формують уявлення сучасного покоління про його минуле і дають змогу 
відновити втрачений генетичний код нації. 

На основі виконаних наукових досліджень визначених атракцій сформовано 
два краєзнавчі маршрути Кривчицьким масивом, які поєднують сучасні традиції 
і тенденції розвитку краєзнавства в екскурсійній діяльності. Наведено авторську 
картосхему маршрутів для використання екскурсоводами м. Львова. Звернено 
увагу на екологізацію туризму, збалансованість суспільно-історичних та 
природних об’єктів екскурсій та оздоровчу складову організації туристичного 
процесу. 
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Рис. 22. Суспільно-історичні (1) та геотуристичні (2) атракції Кривчицького масиву 

Історико-культурні атракції: А – церква св. Іллі; Б – колишній панський маєток (школа №71); В – церква Різдва Пресвятої Богородиці;  Г – місце археологічних знахідок; Д – каплиця 
Всіх святих; Е – байк-парк “Пісковня”;  Є – пам’ятник Голокосту; Ж – садиба-музей Олени Степанів; З – недіюча залізниця; І – мости; Ї – станція Личаків; Й – церква Покрови св. 
Богородиці; К – колишній завод "Мікроприлад"; Л – центр ім. св. Івана Боско. Геотуристичні атракції: 1 – відслонення крейдово-неогенових порід (а – нижня і б –верхня частина 

розрізу); 2 – прояви сучасних геоморфологічних процесів (а – зсуви, б – обвал, в – осипище);  3 – долинний рельєф (а – Кривчицького потоку, б – потоку Хомця, в – ярково-балкові 
форми); 4а – Кривчицьке джерело, 4б – джерело поблизу церкви Різдва Богородиці; 5 – пагорб Хомець. Маршрути: 3 – № 1; 4 – № 2. 

Fig. 22. Socio-historical (1) and geotourism (2) attractions of the Kryvchytsky massif 
Historical and cultural attractions: A –the Temple of St. Illia’s; Б – the former manor house (school №71); B – the Church of the Birth of Holy Mother of God; G – place of archaeological finds; D 
– the Church of all Holy People; E – the bike park "Sandbox"; Є – the monument of the Holocaust; Ж – the house-museum of Olena Stepaniv; З – non-functioning railway; And І – bridges, Ї – the 

Lychakiv station, J – the Church of the Intercession of Holy Virgin; K – the former plant "Microdevice"; L – the center of st. Ivan Bosco. Geotourism attractions: 1 – exposure of Cretaceous-
Neogene rocks (a – lower and b – upper part of the section); 2 – modern geomorphological processes (a – landslides, b – landslide, c – talus); 3 – fluvial relief (a – the Kryvchytsky stream, b – the 

Khomets stream, c – gully & beams); 4a – the Kryvchytsia source, 4b – source near the Church of the Birth of Holy Mother of God; 5 – the Khomets hill. Routes: 3 – № 1; 4 – № 2.  
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ЗМІНА ВЛАСТИВОСТЕЙ БУРИХ ГІРСЬКО−ЛІСОВИХ ҐРУНТІВ ЧЕРЕЗ 

10 РОКІВ НА ТУРИСТИЧНОМУ ШЛЯХУ “м. СКОЛЕ – г. ПАРАШКА”  
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Анотація. Проведено моніторинг туристичного шляху “м. Сколе − г. Парашка” за 

основними критеріями деградації природного оточення: шириною стежки, наявністю 
паралельних/додаткових стежок; кількісними та якісними змінами у рослинному покриві 

(лучні екосистеми) або наявністю/відсутністю лісової підстилки на стежках (лісові 

екосистеми); ущільненням ґрунту; глибиною ерозійного врізу та об’ємом винесеного 

матеріалу з 1 м² полотна стежки. З’ясовано, що за 10 років туристично-рекреаційного 

використання туристичного шляху “м. Сколе – г. Парашка” ширина стежки збільшилась 

на 0,3 − 1,2 м. За фізичними властивостями ґрунтів найпомітніші зміни виявлені за 

показниками щільності будови ґрунту та твердої фази. Щільність будови ґрунту в межах 

стежок станом на 2012−2014 рр. збільшилась приблизно на 32 %, порівняно з контролем, 

а через 10 років вона зросла до 38 %, у межах узбіччя, за 2012−2021 рр., виявлено 

збільшення щільності будови ґрунту з 1,07 до 1,17 г·см-³. На стежках простежується 

також збільшення показників щільності твердої фази, а отримані результати є 

характерними для перехідного Нр горизонту бурих гірсько-лісових ґрунтів. Загальну 
шпаруватість на стежках оцінюємо, як «незадовільну». За 10 років туристично-
рекреаційного використання шляху водопроникність на стежках практично не змінилась 
і становила 0,07 та 0,06 мм·хв-¹ відповідно до періодів проведення дослідження. Якщо в 

межах узбіччя водопроникність упродовж 2012−2014 рр. зменшилась на 60 %, а в деяких 

випадках – на 80 %, то протягом 2019−2021 рр. на цих ділянках вона зменшилась понад 

90 %. Фактична водонепроникність ґрунту в період випадання зливовий дощів зумовлює 

інтенсифікацію поверхневого стоку на стежці. На сильно переущільнених поверхнях 

стежок зафіксовано також зменшення вмісту гумусу. В межах узбіччя, на відносно рівній 

поверхні, ці показники можуть бути близькими до контролю, або й вищими. Збільшення 

вмісту органічної речовини на ділянці, найімовірніше, є наслідком “проникнення” 

подрібнених фракцій лісової підстилки в гумусовий Н горизонт через втоптування і не є 
результатом біохімічних процесів. За показниками рН спостерігається тенденція до 

підлужнення ґрунту на стежках. Зі зміною фізичних, водно-фізичних та фізико-хімічних 

властивостей ґрунтів простежуються зміни за біотичними властивостями. За 

параметрами біотичної активності найпоказовішими виявилися показники активності 

каталази, величина якої значною мірою детермінована щільністю будови ґрунту та 

наявністю органічної речовини в ґрунті і його вологістю.  
Ключові слова: щільність будови ґрунту; водопроникність; вміст гумусу, біотична 

активність ґрунтів; рекреаційний вплив; моніторинг, НПП “Сколівські Бескиди”. 

THE CHANGE OF PROPERTIES OF BROWN FOREST SOILS IN 10 YEARS 
ON THE TRACK “SKOLE − PARASHKA” (NPP “SKOLIVSKI BESKYDY”, 
UKRAINIAN CARPATHIANS) 
______________________________ 
©Леневич Оксана, Паньків Зіновій, 2021. 
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Abstract. Carry out monitoring of the track “Skole−Parashka” by the main five criteria of 
degradation of the natural environment: 1) width track (І category: to 0,5 m, “Unchanged 

track”; II category: to 1 m, “Little−changed track”; III category: 2−3 m “Endangered track”; IV 

category: to 5 m “Devastated track”; V category: over 5 m, “Strongly devastated track”); 2) 

presence of additional/parallel paths; 3) soil density; 4) quantitative and qualitative changes in 
vegetation (meadow ecosystems), presence/absence of forest litter (forest ecosystems); 5) the 
growth of erosion processes and the microrelief of the trail. It was found that for 10 years of 
exploitation by tourist track “Skole − Parashka” the width of the trail increased by 0,3–1,2 m. 
Reveal changes in soil over physical, water-physical, physicо-chemical and biotic properties of 
brown forest soils. The bulk density of soil structure on trails during 2012−2014 increased by 

approximately 32 % compared to the control, and after 10 years it increased − to 38 %. To 
reveal within the roadside an increase in soil bulk density from 1,07 to 1,17 g·cm-³ for 
2019−2021 years. An increase in the density of the solid phase was recorded. The results of 
which are characteristic of the Hp horizon of brown forest soils. On the track porosity total to 
appraise “unsatisfactory”. For 10 years of recreational use of the track, the water permeability 
on the trails has not changed and was 0,07 and 0,06 mm·min-¹ according to the periods of the 
study (2012-2014 and 2019-2021). Within the roadside water permeability in 2012−2014 

decreased by 60−80%, then in 2019−2021 years water permeability decreased by more than 
90%. The actual water permeability of the soil during the downpour rains causes the 
intensification of surface runoff on the trail. On the track reveal abatement C organic. On the 
roadside track when lay to plane surface C organic unchanged within a years (2012−2014 and 

2019−2021) and even was outstanding within a control. The increase C organic on the roadside 
is a result of “penetration” of the crushed fractions of forest litter into the H horizon during 
trampling and is not the result of biochemical processes. On the track increase of soil reaction 
(pH 5,0) while in the control pH 4,0. As to the biotic activity parameters, among the most 
significant are the catalase activity indices which are mostly determined by the density of the 
soil structure and water permeability. 

Key words: soil bulk density; water permeability; C organic; biotic activity; recreation 
influence; monitoring; NPP “Skolivski Beskydy”. 
 

Вступ. Масові та нерегульовані сходження туристами-рекреантами до 

визначних та популярних місць відпочинку супроводжуються негативним 

впливом на природні екосистеми. За аналізом літератури (Leung & Marion, 1999; 
Prędki, 1999, 2000; Сионова, 2005; Prędki, Т. Winnicki, 2006; Mende & Newsome, 
2006; Шадже, 2007; Olive & Marion, 2009; Wimpey & Marion, 2010; Marion, 
Leung, Eaglesto & Burroughs, 2016; Svajda, Korony, Brighton & Esser, 2016; 
Amodio, Cerdà, Aucelli & Garfi, 2019) можна згрупувати та виокремити: 
механічний вплив (витоптування трав’яного ярусу, зменшення запасів та 

потужності лісової підстилки в лісових біогеоценозах, ущільнення верхніх 

горизонтів ґрунту, пошкодження деревно-чагарникової рослинності, збір хмизу, 
опіки ґрунту вогнищами, порушення місць гніздування птахів та укриття/сховку 

диких тварин); акустичний вплив, як один із чинників турбування тварин; 

внесення рекреантами в екосистему нехарактерних для неї елементів 
(засмічення неорганічними та органічними відходами наземний та водних 
екосистем); винесення з екосистеми “речовини й енергії” (збір квітів та 
лікарських рослин, ягід, грибів тощо).  
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Впродовж 20-ти років оцінку впливу рекреаційного навантаження на 

природні комплекси Українських Карпат, зокрема ґрунтовий покрив, проводили: 
І. С. Гнатяк (Гнатяк, 2004) та М. М. Запоточний − поблизу пам’ятки природи 

“Скелі Довбуша” (Калуцький i Запоточний, 2012); О. Г. Марискевич і 

І. М. Шпаківська − гірськолижному комплексі Буковель (Maryskevych & 
Shpakivska, 2013); У Карпатському НПП: В. П. Брусак і В. Б. Малець − на 

туристичному маршруті “На гору Говерла” (Брусак i Малець, 2018), 

В. Штуглинець − в межах еколого-пізнавальної стежки “На озеро Несамовите” 

(Штуглинець, 2019); М. М. Карабінюк − у високогірних природно-
територіальних комплексах Чорногори (Карабінюк, 2020) та Сколівських 

Бескидах (НПП “Сколівські Бескиди”) – О. І Леневич і О. Г. Марискевич 

(Леневич i Марискевич, 2015; Леневич, 2017, 2020).  
Незважаючи на значну кількість публікацій за даною тематикою 

недостатньо вивченими є зміни властивостей ґрунтів на стежці, зокрема за 

біотичними. Окрім того, для прикладу − польські науковці Бещадського парку 
народового (Prędki, 1999; Prędki & Winnicki, 2006; Nawrocka, 2020; Sidor, 2019, 
2020; Amarowicz, 2020), які проводять регулярно моніторинг туристичних 

шляхів, що дозволило їм не тільки провести оцінку впливу рекреаційного 

навантаження та класифікувати пошкоджені туристичні шляхи, але й вивчити та 
простежити динаміку змін у ґрунтовому покриві та провести реконструкцію 

деяких шляхів (Sidor, 2019, 2020; Amarowicz, 2020. В Українських Карпат такі 

дослідження практично не проводиться, що і визначає актуальність наших 
досліджень.  

Мета статті – встановити основні закономірності перерозподілу лісової 

підстилки на шляху та проаналізувати зміни у верхньому горизонті ґрунту в 
просторі та часі за основними фізичними, водно-фізичними, фізико-хімічними і 
біотичними властивостями. Отримані результати досліджень в подальшому 

можна використовувати з метою моніторингу стану досліджуваного 
туристичного шляху . 

Характеристика території та об’єкти дослідження. Національний 

природний парк “Сколівські Бескиди” (надалі Парк) створено згідно з Указом 
Президента України від 11 лютого 1999 р. № 157/99 на території Дрогобицького, 

Сколівського і Турківського районів Львівської області на загальній площі 

35 684 га. Мета створення Парку − збереження, відтворення і раціональне 

використання ландшафтів західної частини Українських Карпат з типовими та 
унікальними природними комплексами, що мають важливе природоохоронне, 

естетичне, рекреаційне та оздоровче значення (Літопис природи, Т.1, 2001). 

Основними завданнями Парку є збереження цінних природно-територіальних та 
історико-культурних комплексів і створення відповідних умов для надання 

рекреаційних послуг. Це зафіксовано у відповідних методичних рекомендаціях 

(Методичні рекомендації …, 2003) та у Положенні про рекреаційну діяльність у 

межах територій та об’єктів природо-заповідного фонду України (Наказ…, 2009).  
Туристичний шлях “м. Сколе − г. Парашка” (номер 13). Прокладений на 

території Парку, Бутивлянського лісництва на схилі північно-східної експозиції 

9−25º у межах висот 580−1 268 м н.р.м. Експлуатується протягом багатьох років 
задовго до утворення Парку. Протяжність шляху становить 10,4 км, а ширина 

стежки – 2,15−3,40 м. Наявні додаткові та паралельні стежки. Зокрема, 
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експлуатуються туристичні шляхи “Корчин − водоспад Гуркало − Парашка” 
(№ 5046, протяжність – 8,2 км), “Монастир – Парашка” (№ 5044, протяжність − 
9,9 км) та “Коростів−Красне−Парашка” (№ 504, протяжність – 9,9 км). 

Деревний покрив обабіч “лісової” частини маршруту формують бук лісовий 

(Fagus sylvatica L.), ялиця біла (Abies alba Mill.) та ялина європейська (Picea abies 
(L.) Karst.) Склад деревостану 5Бкл3Яцб2Яле, вік насадження 80-100 років, 
повнота 0,7. Підріст (15−20 %) сформований лісотвірними породами віком 10−15 
років. Чагарниковий ярус з проективним вкриттям до 10 % представлений 

малиною (Rubus idaeus L.) та ожиною лісовою (Rubus hirtus Waldst. et Ness). 
Трав’янистий покрив практично відсутній.  

Ґрунт: бурий гірсько-лісовий (Dystric Cambisols), легкосуглинковий на 

елювіально-делювіальних відкладах карпатського флішу з домінуванням 
пісковиків.  

На окремих ділянках маршруту, де крутість схилу перевищує 20°, 

спостерігаються прояви водної ерозії. Лісова підстилка на маршруті в літній 
період року практично відсутня, а поверхня ґрунту візуально ущільнена. На 

окремих відрізках маршруту зафіксовано оголення коріння дерев.  
Методика дослідження. Впродовж багатьох років починаючи з 1995 року 

(Prędki, 1995, 1999) основними критеріями оцінки стану шляхів та впливу 
рекреаційного навантаження на ґрунтовий покрив у Бещадському парку 

народовому (Польща, Бещади Західні) є: ширина стежки, кількісні та якісні 

зміни в рослинному покриві (для лучних екосистем), ущільнення ґрунту, 
наявність додаткових/паралельних стежок (Prędki, 1999). Апробовану вперше 

(2012−2014) методику на території НПП “Сколівські Бескиди” (Сколівські 

Бескиди, Українські Карпати) в межах лісових біогеоценозів доповнено, ще 

одним критерієм: наявністю/відсутністю лісової підстилки на стежках (Леневич 
i Марискевич, 2015; Леневич, 2017). Вивчаючи зміни мікрорельєфу туристичних 

шляхів і стежок Карпатського НПП (Українські Карпати), В.П. Брусак 
запропонував, окрім ширини стежки, використовувати глибину ерозійного врізу 
та об’єм винесеного матеріалу з 1 м² полотна стежки (Брусак, 2018).  

Вихідним чи основним показником для встановлення стадії рекреаційної 
дeгресії визначали ширину стежки на цілому шляху в межах лісових 
біогеоценозів (рис. 1). З метою поглибленого вивчення рекреаційного впливу на 

ґрунтовий покрив виконано дослідження на стежці за окремими параметрами 

лісової підстилки та гумусово-акумулятивного горизонту ґрунту. Зразки 

підстилки і гумусового горизонту (глибина – 0−5 см) відбирали на стежці, що 
проходить на схилі північно-східної експозиції 9−25º на висоті 600−750 м н. р. м. 

(2012–2014 pp.) та 755−850 м н.р.м (2019−2021 рр.) в межах лісової частини 

шляху, що охоплює круті та пологі схили, а часом і відносно рівні поверхні 
(хребет) − основна стежка. Окрім того, для повної оцінки масштабів впливу 

рекреації на прилягаючі до стежок території відібрали також зразки на узбіччях 

на відстані 0,25–0,35 м від стежки. Контроль − умовно непорушені лісові ділянки 
на відстані до 50 м від стежок/шляху без видимого візуального рекреаційного 

впливу. 
Дослідження виконано в польових та лабораторних умовах. Підстилку 

відбирали за допомогою шаблона 25×25 см у 5−10-кратній повторності. У 
польових умовах визначали потужність підстилки (см), а в лабораторних умовах 
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Рис. 1. Дослідження туристичного шляху № 13 “м. Сколе – г. Парашка” 
Fig. 1. Еxploration of thе track № 13“Skole − Parashka”  

відібрані зразки підстилки висушували до повітряно-сухого стану, зважували та 

розділяли на фракції. Отримані дані усереднювали і визначали запаси підстилки 

(кг·м
-
²) (Родин, Ремезов i Базилевич, 1968). Досліджували фізичні властивості 

ґрунтів за такими показниками: щільність будови ґрунту визначали методом 

різального кільця (буровий), щільність твердої фази – пікнометрично, загальну 

шпаруватість − розрахунково (Аринушкіна, 1970); водно-фізичні властивості: 
польову вологість − термостатно-ваговим методом, водопроникність ґрунту 

визначали методом трубок (у дослідженнях за 2012−2014 рр. використовували 

циліндри діаметром 6 см і висотою 10 см, а за 2019−2021 рр. − циліндри 7 см 

діаметром і висотою 5 та 10 см). Коефіцієнт фільтрації (Кф) (водопроникність, 

мм·хв
-
¹) обчислювали за формулою: Кф = , де Q – кількість води, що надійшла 

у ґрунт, см³; S – площа поперечного перерізу, см²; t – час, хв. (Вадюнина i 
Корчагина, 1973; Ґрунтознавство (І частина), 2010); фізико-хімічні властивості: 

вміст органічного вуглецю – методом Тюріна в модифікації Нікітіна (Никитин, 

1972), актуальну та потенційну кислотність ґрунту (рН) визначали 

потенціометрично (Аринушкина, 1970); біотичні властивості ґрунтів: активність 
каталази – газометрично (Хазиев, 1976; 1982); інтенсивність продукування 

С−СО2 проводили макрореспірометричним методом з титрометричним 

закінченням (Beck, 1997). Мікробну біомасу визначали регідратаційним методом 
(Благодатский, Благодатская, Горбенко i Паников, 1987). Дослідження на 

вибраних ділянках проводили в 3–10-кратній повторності. 
Результати. Наукові дослідження виконані упродовж 2012−2014 рр. 

базувались, здебільшого, на вивченні впливу рекреаційного навантаження на 
ділянки стежки з певним мікро- та мезорельєфом. За результати досліджень 

з’ясовано, що на ділянках, які приурочені до підніжжя схилів, чи на ділянках з 
відносно рівною поверхнею запаси лісової підстилки в середньому становлять 
0,91 кг·м

-
², що майже в двічі менше, ніж на контролі. Потужність підстилки 

становить 0,3−0,5 см. Більшою мірою її формують L та F+H підгоризонти, 
причому останній горизонт може становити понад 50 % від загальної потужності 
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підстилки (табл. 1). Наявність лісової підстилки на таких відтинках шляху 

позитивно впливає на основні фізичні властивості ґрунтів. Щільність будови 
ґрунту на ділянках збільшилась приблизно на 20 %, порівняно з контролем. У 
межах узбіччя стежки ці показники зросли на 17 %. Показники щільності твердої 

фази також були відносно близькими до контрольних. На стежках загальну 
шпаруватість, згідно з класифікацією Н. А. Качинського, оцінено як 

“задовільну”, а на узбіччі стежки – визначено як “відмінну” (Качинский, 1965). 
 

Таблиця 1. Індикатори стану туристичного шляху № 13 “м. Сколе – г. Парашка”  
НПП “Сколівські Бескиди” (2012–2014; 2019–2020) 

Table 1. Indicators of the condition of the track № 13“Skole − Parashka”  
NPP “Skolivski Beskydy”, (2012–2014; 2019–2020) 

Роки 

виконання 
досліджень 

Ширина 

стежки, 
м 

Запаси лісової підстилки, кг·м⁻ ² Наявність 

додаткових/ 
паралельних 

стежок 

Глибина ерозійного 

врізу 

(наявність/відсутність 

ерозійний процесів) Контроль 
Узбіччя 

стежки 
Стежка 

2012−2014 1,85−2,2 1,53−1,81 1,44−4,34 0,51−0,91 
Наявні 

додаткові 

стежки 

Щебенистість поверхні 

стежки 

2019−2021 2,15−3,4 1,80−2,34 0,71−3,32 0,33−0,69 
Наявні 

додаткові 

стежки 

Щебенистість поверхні 

стежки + оголене 

коріння 

Виконані дослідження за водно-фізичними властивостями виявили, що 

верхні горизонти ґрунтів стежок, зазвичай, дещо вологіші порівняно з 
контролем. На стежках польова вологість на 15 %, а на узбіччях − на 30−35 % 
більша, порівняно з лісовою ділянкою (табл. 2). Проведені додаткові 

експериментальні лабораторні дослідження виявили, що на стежках лісова 
підстилка має здатність утримувати в собі більше вологи, порівняно з лісовою 

ділянкою (Леневич, Марискевич i Козловський, 2014).  
Схожі результати також знаходимо у праці В. В. Міндера за результатами 

проведених досліджень у Голосіївському парку культури та відпочинку імені 
М. Т. Рильського під семи видами деревних порід, що зростають на схилах 

стрімкістю до 26°: встановлено, що у насадженнях однакового складу 

вологомісткість підстилки залежить від її потужності (Міндер, 2016). 
Незважаючи на відносно задовільні фізичні властивості, на дослідних 

стежках, порівняно з контролем, водопроникність фіксувались невисокою. 

Причиною такого різкого зменшення показників на стежці є щільність будови 
ґрунту (Марфенина, 1984; 1988; Леневич, 2017; 2020) та втоптаний у верхній 

горизонт підгоризонт F+H. 
У попередній нашій праці (Леневич, 2020) з’ясовано, що навіть незначне 

ущільнення поверхні ґрунтом до 0,96 г·см
-
³ зменшує водопроникність у 33 рази, 

порівняно з лісовою ділянкою. З огляду на те, що на відносно рівній поверхні 

стежки ерозійні процеси практично не активізуються (Ивонин и 

Воскобойникова, 2014), в мікро-пониженні, “западині” чи на ввігнутій поверхні 
стежки починає формуватись застій води (утворюються калюжі). Щоб оминути 

“перешкоду” на шляху туристам-рекреантам доведеться обходити ці ділянки, 

формуючи  нові  обхідні  стежки,  або ж  витоптуючи ділянки узбіччя стежки. В  
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Таблиця 2. Порівняльна характеристика фізичних, фізико-хімічних та біотичних 

властивостей бурих гірсько-лісових ґрунтів на туристичному шляху № 13  
“м. Сколе − г. Парашка”, НПП “Сколівські Бескиди” (2012−2021) 

Table 1. Сomparative characteristic physical, water-physical, physicо-chemical and 
biotic properties of brown forest soils (Dystric Cambisols) on the track № 13  

“Skole − Parashka”, NPP “Skolivski Beskydy” (2012–2021) 
 

Властивості 
ґрунтів  

Ділянки  
дослідження 

Контроль Узбіччя стежки Стежка 

2012−2014 2019−2021 2012−2014 2019−2021 2012−2014 2019−2021 

1 2 3 4 5 6 7 

Фізичні властивості ґрунтів 

Щільність 

будови ґрунту, 

г·см
-
³ 

М 0,88 0,80 1,07 1,17 1,29 1,31 

min− 
max 

0,74−1,04 0,76−0,82 0,94−1,16 1,13−1,21 1,05−1,53 1,26−1,37 

Щільність 

твердої фази 

ґрунту, г·см
-
³ 

М 2,21 2,29 2,24 2,46 2,42 2,52 

min− 
max 

2,11−2,33 2,27−2,31 2,13−2,39 2,43−2,49 2,24−2,60 2,51−2,52 

Шпаруватість 

загальна, % 

М 64,48 65,20 56,99 52,42 46,00 47,85 

min− 
max 

58,37−75,84 64,09−67,08 51,46−68,76 51,35−53,49 41,20−53,75 45,62−50,07 

Водно-фізичні властивості ґрунтів 

Польова 

вологість*, %  

М 22,84 22,0 19,67 17,18 18,87 13,16 

min− 
max 

20,60-25,07 18,28-26,97 15,12-24,20 12,26-22,09 15,56-23,55 12,09-15,38 

Польова 

вологість**, %  

М 21,60 31,24 31,9 32,56 24,53 26,80 

min− 
max 

20,6-22,6 24,51-40,58 25,6-38,2 32,14-32,98 22,4-26,4 23,72-29,88 

Водопро-
никність, 

мм·хв
-
¹ 

М 5,15 3,88 2,14 0,40 0,07 0,06 

min− 
max 

4,30-5,27 1,30-7,14 0,97-3,37 0,04-0,76 0,05-0,09 0,03-0,08 

Фізико-хімічні властивості ґрунтів 

Вміст 

гумусу,  % 

М 3,09 3,19 3,10 2,58 2,09 1,77 

min− 
max 

2,40−6,53 − 5,24−1,15 − 3,30−0,94 − 

рН H2O 
М 4,4 4,1 4,9 4,6 5,3 5,0 

min− 
max 

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

рН КCl 
М 3,7 3,3 4,3 3,8 4,7 4,2 

min− 
max 

3,5−4,5 2,8−3,5 4,4−4,5 3,7−3,9 4,0−5,5 4,1−4,2 

Біотичні властивості ґрунтів 

Каталаза, 

см³·О2 на 1 г 

ґрунту за хв. 

М 3,52 3,20 3,51 2,40 1,67 1,50 

min− 
max 

2,5−5,0 2,2−4,8 3,3−3,7 1,6−2,9 1,2−2,0 1,2−1,9 

С-СО2, мг·100 

г·24 год
-
¹ 

М 0,30 0,20 0,28 0,26 0,18 0,08 

min− 
max 

0,26−0,33 0,16−0,25 0,18−0,30 0,17−0,32 0,13−0,25 0,04−0,20 

C мікробної 

біомаси, мкг· 
г

- 1 

М 451,3 216,6 241,9 167,9 191,2 116,7 

min− 
max 

416,9−485,7 123,2−245,1 159,1−345,4 111,2−246,5 92,7−355,4 84,1−142,8 

Примітка: *посушливий період;**дощовий період;***рН за 2012–2014 рр. зроблено у змішаних 
зразках для Н горизонту. 

 
першому випадку негативний вплив рекреаційного навантаження проявиться 

через витоптування нових ділянок, що спричинить формування та розширення 
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“стежкової мережі” (Leung & Marion, 1999; Wimpey & Marion, 2010) в лісових 

біогеоценозах, а в подальшому − деградацію природного середовища, у другому 
– спричинить витоптування узбіч, що збільшить ширину стежки. 

За показниками вмісту гумусу виявлено, що у Н-горизонті стежки його 

частка є близькою до контролю, а в деяких випадках перевищує його. Дещо 
краща ця тенденція простежується на бокових ділянках. Тут вміст гумусу 

збільшився відносно контролю приблизно у 1,5 раза. Однак збільшення вмісту 

органічної речовини на стежці, здебільшого, є наслідком “проникнення” 

подрібнених часток пошкоджених компонентів підстилки в гумусовий горизонт 
через втоптування і не є результатом біохімічних процесів (Леневич та ін., 2014; 
Леневич, 2017). За показниками рН виявлено певні зміни, зумовлені наявністю 

лісової підстилки, а саме − потужним F+H горизонтом, який має здатність 
утримувати достатньо вологи на відносно тривалий час. Проте отримані нами 

результати потребують ще додаткових та розгорнутих досліджень, щоб оцінити 

вплив рекреаційного навантаження на ґрунтовий покрив за цими параметрами.  
Зі зміною загальних фізичних, водно-фізичних та фізико-хімічних 

властивостей бурих лісових ґрунтів простежуються зміни і за показниками 

біотичної активності ґрунту, зокрема ферментативної. За результатами 

виконаних досліджень встановлено, що в літній період року ферментативну 
активність бурого гірсько-лісового ґрунту (контроль) за шкалою оцінки 

біогеоценозів Українських Карпат, оцінюють як “середню” (Марискевич, 1991). 

На стежках ферментативна активність зменшується вдвічі порівняно з 
контролем. Зміни також відбуваються у верхньому горизонті ґрунту за 

показниками питомої дихальної активності. Зокрема, на стежках, які частково 

вкриті лісовою підстилкою, активність зменшилась не суттєво, а в деяких 

випадках була близькою до показників, що встановлені на контролі. Схожу 
тенденцію спостерігаємо за показниками мікробної біомаси на стежках. Тут 

мікробна біомаса зменшилась порівняно з контролем, на понад 25 % порівняно з 

контролем. На узбіччях стежок, які відносно добре прогріваються, біотичні 
властивості ґрунтів були близькими до контрольних, про що також засвідчують 

запаси лісової підстилки. Вздовж туристичного шляху, що проходить у межах 

лісових біогеоценозів, у місцях, де ширина стежки сягає понад 2 м, виникають 
просвітки, через які відбувається швидше трансформація органічної речовини, 

запаси підстилки становлять 1,44 кг·м
-
². Чим ширша стежка, тим інтенсивніше 

прогріваються верхні горизонти ґрунту, і навпаки. На ділянках з надлишковим 

зволоженням, трансформація органічної речовини дещо сповільнена, що 
засвідчують наполовину розкладені та оторфовані частки лісової підстилки, які 
формують підгоризонт F+H. Найкраще ці процеси виявлені на стежках, що 
проходять упоперек схилу із незначною його крутістю. Тут розбіжність між 
показниками запасу лісової підстилки на узбіччях становить 1,4−1,6 раза 
(Леневич, 2019). 

Слід також звернути увагу на те, що вздовж стежок з добрим освітленням 
формується рослинність, яка часто виконує роль бар’єра, що перешкоджає 

витоптуванню бокових ділянок стежки. Зокрема, в ялиново-буково-ялицевих 

лісах на узбіччях стежки добре зростає ожина лісова (Rubus hirtus Waldst. et 
Ness). На стежках шириною до 1 м, що відповідають І категорії деградації 
природного оточення, ожина сиза практично не зростає.  
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На ділянках з крутістю схилів понад 15° виявлено значні ерозійні процеси, 

що засвідчують хаотичне розміщення на шляху щебеню та т. з. “валиків” лісової 
підстилки, що формуються вздовж стежки. Запаси та потужність таких валиків 

суттєво залежить від крутості схилу, рекреаційного навантаження, ширини та 

напряму стежки (Марфенина, 1984, 1988; Леневич, 2019). За даними наших 
досліджень виявлено, що запаси валиків, сформованих водними потоками на 

шляху, становлять близько 4,34 кг·м
-
², а це у понад два рази перевищує запаси 

підстилки на контролі та 8,5 раза – на стежці. На таких ділянках не 

диференціюються горизонти, а за фракційним складом переважає, здебільшого, 
фракція листя, гілок + пісок. Візуально ґрунт сильно ущільнений, його показники 

в середньому збільшились на 32 %, порівняно з контролем, а в декількох місцях 
відбору, зокрема там, де виявлені значні ерозійні процеси, щільність будови 
ґрунту зросла на 34−37 % і становила близько 1,5 г·см

-
³ (з урахуванням частки 

щебеню). Отримані результати досліджень можуть свідчити, що внаслідок 

ерозійних процесів залучені hP горизонти. Формування яру та нагромадження 
щебеню на шляху на основній стежці часто ускладнюють проходження шляху, 

отож туристи-рекреанти щораз частіше залучають узбіччя стежки. За 

отриманими результатами виявлено, що щільність будови на цих ділянках на 

24 % більша порівняно з контролем. Зміни на таких ділянках також засвідчують 
показники щільності твердої фази ґрунту. Загальна шпаруватість на стежках 

оцінюється як “незадовільна”. 
Польова вологість на добре прогрітих стежках приблизно на 20 % менша, 

ніж на контролі. Значне збільшення щільності будови ґрунту суттєво зменшило 

водопроникність на стежках щонайменше на 95 %, порівняно з контролем. 

Практично водонепроникний верхній горизонт у період випадання зливових 

дощів на стежці крутістю схилу ≥ 15 º, спричиняє формування поверхневого 
стоку. Як наслідок, змивається верхній Н горизонт, найбагатший на органічні 

речовини.  
За фізико-хімічними властивостями ґрунтів частка гумусу на таких ділянках 

удвічі, а часом і втричі менша, ніж на контролі. З часом поступове змивання 

верхнього горизонту спричиняє підлужнення. Для прикладу, якщо горизонт рН 

на контрольній ділянці оцінюється як “сильнокислий” та “середньокислий” 
(Паньків, Позняк, 1998; Паньків, 2017), то в межах стежок збільшується на 0,7 
одиниць та оцінюється, як “середньокислий” та “слабокислий”.  

Значне ущільнення, тривале та постійне змивання верхніх горизонтів 

стежки, недостатнє зволоження або, навпаки, перезволоження суттєво впливають 
на біотичну активність. На відміну від ділянок, охарактеризованих вище, тут 

біотична активність зменшилась, порівняно з контролем, на 30−40 %, а в деяких 

випадках − на понад 50 %. Однак слід звернути увагу на те, що біотична 
активність змінюється не тільки під впливом антропогенних чинників, а й 

суттєво залежить від пори року, що значною мірою коригується температурними 

показниками та джерелом органічної речовини в ґрунті (Голубець, 1987; 
Чорнобай, 2000). Отож виникла необхідність у проведені досліджень, за 

результатами яких можна було б відстежити негативний вплив рекреаційного 

навантаження на властивості ґрунтів не тільки у просторі, а й у часі.  
Метою наукових досліджень, виконаних упродовж 2019−2021 рр., було 

визначення динаміки змін лісової підстилки та властивостей ґрунтів за 
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вегетаційний період. Результати досліджень за основними властивостями ґрунтів 
частково висвітлені у попередніх працях (Леневич, 2020; Леневич та ін., 2020). За 
висновками отриманих результатів з’ясовано, що щільність будови ґрунту 

збільшилась, порівняно з контролем, на 39 %, а отримані величини щільності 

твердої фази, зазвичай, характерні для перехідного Нр горизонту бурих гірсько-
лісових ґрунтів (Гаськевич, Паньків, 2020). На узбіччях стежок щільність будови 

ґрунту збільшилась приблизно на 30 %. У межах стежки загальну шпаруватість 

оцінено, як “незадовільну”, а в межах узбіччя – “задовільну”. На узбіччях 
польова вологість виявилась близькою до контрольної ділянки, тоді як у межах 
стежок вона зменшилась приблизно на 15 %. За результатами виконаних 

досліджень, у теплий, бездощовий період літа виявлено, що польова вологість на 

стежках становила 13,16 %, що приблизно в 1,7 раза менше, ніж на лісовій 
ділянці. Схожу тенденцію спостерігаємо на узбіччях цих стежок: польова 

вологість на 20 % менша, ніж на контролі, та приблизно на стільки ж більша, ніж 

на стежках. Сильно переущільнений верхній горизонт практично 
водонепроникний (0,06 проти 3,88 мм·хв

-
¹). Ділянки обабіч стежки у 

незадовільному стані, оскільки тут водопроникність майже на 89 % менша 

порівняно з лісовою ділянкою. Ерозійні процеси, що виникають на стежках, 
спричиняють вимивання органічної речовини з ґрунту. На стежках виявлено 
зменшення вмісту гумусу до 1,77 %, тоді як на контрольній ділянці вони 

становили 3,19 %. За показниками рН спостерігається тенденція до підлужнення 

ґрунту, найбільше це помітно на ділянках з тривалим та інтенсивним 
рекреаційним навантаженням.  

Дослідження за біотичними властивостями ґрунтів засвідчили, що в літній 

період року під смереково-буково-ялицевими деревостанами, активність 

каталази (контроль) становить 2,2−4,8 см
3 О2 на 1 г ґрунту за 1 хв та відповідно 

до шкали оцінки ферментативної активності в біоценозах Українських Карпат, 

оцінюється як “середня” та “висока” (Марискевич, 1991). В осінній період року 

активність каталази зменшилась приблизно на 17−25 % порівняно з літнім 
періодом року, і оцінювалась як “середня”. На весні з підвищенням 

середньодобових температур повітря, достатньої кількості вологи та органічної 

речовини в ґрунті зафіксовано значне збільшення фермента каталази приблизно 
на 28−46 %, порівняно з осіннім періодом, і за шкалою ферментативна активність 

оцінювалась як “висока”. До кінця літнього періоду активність каталази 

зменшувалась поступово, приблизно на 3−10 %. У межах стежок активність 

каталази зменшилась на 44−64 %, а в межах узбіччя − на 17−47 % та оцінювалась 
як “низька” та “середня” відповідно до дослідних ділянок. Зазначимо, що ця 

тенденція збігається з піковими спадами та зростанням активності каталази на 

лісових ділянках, тобто найвищі показники каталазної активності на стежках та 
їхніх узбіччях фіксують на весні. До осені вони поступово зменшуються, що 

зумовлено наявністю органічної речовини в ґрунті та середньодобовими 

температурними показниками тощо. 
З огляду на сприятливі водно-фізичні та фізико-хімічні властивості на 

лісовій ділянці, для тлумачення (роз’яснення) пікових значень спаду та підняття 

активності каталази в Н (0−5 см) ми беремо до уваги наявність лісової підстилки 
як одного з багатьох чинників впливу на активність каталази в ґрунті. Запаси 
лісової підстилки для літнього періоду становлять 1,80−2,34 кг·м

-
² (див. табл.1) 
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За фракційним складом переважає частка детриту, в цей період вона становить 

28−39 % від загальної маси. В осінній період завдяки свіжому опаду запаси 
підстилки збільшуються на 53–60 %, здебільшого, за рахунок листя, частка якого 

становить 40 % від загальної маси. З огляду на значні запаси лісової підстилки, 
зниження середньодобових температур значно сповільнює діяльність 
мікроорганізмів і, відповідно, процеси трансформації органічної речовини в 

ґрунті. На весні запаси підстилки зменшились на 30−40 %, порівняно з осіннім 
періодом, отож незважаючи на низькі температури в зимовий період, 
трансформація органічної речовини у ґрунті не припиняється (Чорнобай, 2000). 
До завершення літнього періоду запаси підстилки зменшились ще в 1,2 раза. У 

фракційному складі переважає частка детриту відсоткове значення якого 

становить 38 %.  
Схожу тенденцію виявлено на стежці. Завдяки свіжому опаду запаси лісової 

підстилки в осінній період збільшуються майже втричі, здебільшого − за рахунок 

фракції листя (48 %). Однак у весняний період унаслідок ерозійний процесів, що 
виникають на стежках, запаси підстилки зменшуються на 50 %. В той час, як у 
межах узбіччя виявлено збільшення запасів за рахунок частки детриту, (тут вона 
приблизно в 1,3 раза є більшою, порівняно з осіннім періодом), загалом запаси 

підстилки, саме у весняний період виявились найбільшими. До початку літнього 
періоду запаси підстилки зменшились приблизно на 30 % у межах узбіччя і на 

17 % − у межах стежок. 
За показниками біотичної активності схожу тенденцію можна спостерігати 

за показниками мікробної біомаси та дихання ґрунту. Проте варто звернути увагу 

щодо останнього показника, активність якого значною мірою зумовлена не лише 

наявністю органічної речовини у ґрунті та температурними показниками, а й 
значно коригується показниками вологості в ґрунту. За отриманими 
результатами дослідження виявлено, що за вологості ґрунту 18,28–26,97 % 
дихання ґрунту становить 0,15–0,28 С-СО2, мг·100 г·год

-
¹. При вологості ґрунту 

41,67–62,16 % показники дихання збільшились у 2,9−3,9 раза. Однак таку 
тенденцію ми спостерігаємо не на всіх дослідних ділянках. На ділянках узбіччя, 

які, зазвичай, характеризуються високими показниками вологості, дихання 

ґрунту збільшилось у 2–2,6 раза. Ми припускаємо, що відносно менші показники 
дихання на узбіччях можуть зумовлювати показники щільності будови ґрунту, 

незначний вміст гумусу та зменшення в 1,3 раза, порівняно з контролем, 
мікробної біомаси. На стежках дихання та мікробна біомаса зменшилась на 60 та 

45 %, відповідно.  
Обговорення результатів. 
1. Ширина стежки. У попередніх наших працях (Леневич, 2017) зазначено, 

що, відповідно до ширини стежки (1,85−2,20 м), туристичний шлях із міста 
Сколе на гору Парашку відповідає ІІІ категорії − як “шлях під загрозою”. 
Дослідження 2019–2020 рр. засвідчили, що ширина стежки змінилась та 

становить 2,20–3,40 м. Завдяки отриманим даним, з’ясовано, що за 10 років 
туристично-рекреаційного використання шляху стежка збільшилась в 

середньому на 0,3−1,2 м . 
2. Наявність додаткових/паралельних стежок. На окремих відтинках 

шляху, з’явились паралельні стежки. Зазвичай, ці форми стежок виникають на 
крутих схилах і найінтенсивніше вони деградують у весняний період, коли 



 
 
 
 
 

 
О. Леневич, З. Паньків   Зміна властивостей бурих лісових грунтів… 

  116           ISSN 2519–2620. Проблеми геоморфології і палеогеографії...2021. Вип. 1 (12), 105–128                 

ґрунти сильно насичені талою водою і мають найменшу стійкість до 

рекреаційного навантаження (Prędki & Winnicki 2006; Olive & Marion, 2009; 
Брусак, 2018), або ж у період випадання зливових дощів. На таких стежках від 

рекреаційного навантаження найбільше потерпає поверхнева коренева система 

ялини європейської (смереки). 
3. Якісні і кількісні зміни у рослинному покриві обабіч стежок/шляхів − 

для лучних екосистем або відсутність/наявність лісової підстилки на 

стежці − для лісових екосистем. З огляду на те, що наші дослідження виконані 

в межах лісових біогеоценозів, предметом наших досліджень була лісова 
підстилка. За результатами досліджень з’ясовано, що запаси лісової підстилки в 

ялицево-буково-ялиновому лісі на стежці ІІІ категорії становлять менше 1 кг·м⁻ ² 

і змінюються залежно від пори року, крутості схилу тощо.  
4. Ущільнення ґрунту. Фізичні-властивості ґрунтів. За період 

2012−2014 рр. щільність будови ґрунту на стежці була на 32 % більшою, 
порівняно з контролем, а за 2019−2021 рр. щільність будови зросла на 38 %. 
Однак значно більшу відмінність в отриманих результатах дослідження можна 

простежити на узбіччі стежки. Якщо протягом 2012−2014 рр. щільність будови 

ґрунту збільшилась на 18 %, то за 2019−2021 рр. – на 32 %. Отримані результати 

досліджень засвідчують, що туристи-рекреанти узбіччя стежки щораз частіше 
залучаються для проходження, також з’ясовано те, що внаслідок локалізації 

ерозійних процесів верхні горизонти значно легше піддаються руйнуванню, 
порівняно з ділянками на стежці. Це засвідчують також показники щільності 
твердої фази та шпаруватості загальної.  

Водно-фізичні властивості ґрунтів. Як уже зазначено вище, польова 

вологість може значно змінюватись на стежках за відносно короткий проміжок 

часу і значною мірою залежить від температурних показників та тривалості й 
інтенсивності атмосферних опадів, тому ми не акцентуватимемо увагу на цих 

показниках. Проте за показниками водопроникності ґрунту виявлено значні 

відмінності. На стежках водопроникність за 10 років туристично-рекреаційного 
використання шляху практично не змінилась і становила 0,07 та 0,06 мм·хв

-
¹ 

відповідно до періодів проведення дослідження. Якщо у межах узбіччя 

водопроникність за 2012−2014 рр. зменшилась на 60 % і в деяких випадках – на 
80 %, то за 2019−2021 рр. на цих ділянках вона зменшилась на понад 90 %.  

Із фізико-хімічних властивостей ґрунтів найефективнішими у проведені 

моніторингу туристичних шляхів є вміст гумусу у ґрунті. За 10 років 

використання туристичного шляху туристами-рекреантами вміст гумусу на 
стежках зменшився у 1,5–1,8 раза відповідно до періодів проведення 

дослідження. Зазначимо, що за результатами виконаних досліджень упродовж 

2012−2014 рр. з’ясовано, що вміст гумусу на узбіччях зменшився вдвічі (ділянки 
крутістю  ≥ 15°), а в деяких випадках, навпаки, був більшим (ділянки крутістю 

≤ 15°), ніж на контролі. Збільшення вмісту органічної речовини на стежці, 

найімовірніше, є наслідком “проникнення” подрібнених часток пошкоджених 
компонентів підстилки в гумусовий горизонт через втоптування і не є 

результатом біохімічних процесів. За 2019–2021 рр. період на узбіччі стежок 

вміст гумусу зменшився на 20 %. За показниками рН на стежках виявлено 
підлужнення.  
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За результатами виконаних досліджень з’ясовано: біотичні властивості 

ґрунтів на стежках, що відповідають ІІІ категорії (“шлях під загрозою”) в 
середньому зменшуються на 40–60 %, порівняно з контролем. За параметрами 

біотичної активності найпоказовішими виявилися показники активності 

каталази, величина якої значною мірою детермінована щільністю будови ґрунту 
та наявністю органічної речовини в ґрунті і його вологістю.  

5. Глибина ерозійного врізу та об’єм винесеного матеріалу з 1 м² полотна 

стежки. На туристичному шляху “м. Сколе – г. Парашка” ми не проводили 

досліджень за цими критеріями (глибина ерозійного врізу та об’єму винесеного 
матеріалу з 1 м

2), проте зроблені фото (рис. 2) в різні роки та пори року 

засвідчують поступове руйнування шляху, локалізацію ерозійний процесів, 
переміщення лісової підстилки та винесення грубоуламкововго матеріалу. 

 

  

                        

Рис. 2. Туристичний шлях № 13 “м. Сколе – г. Парашка” (ІІІ категорія – “шлях 

під загагрозою”) за 2012–2014 та 2019–2021 рр. 
Fig. 2. Track № 13 “Skole − Parashka” (III category − “Endangered track”) 

2012−2014 end 2019−2021 
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У межах стежок запаси лісової підстилки в літній період року становили 0,4–

0,5 кг·м
-
², а в осінній період збільшувались майже втричі, здебільшого, за 

рахунок фракції листя (48 %). Однак у весняний період запаси підстилки 

зменшувались на 50 %, водночас у межах узбіччя фіксували збільшення її 

запасів, передусім, за рахунок частки детриту (тут вона приблизно в 1,3 раза 
більша порівняно з осіннім періодом). Причиною такого різкого зменшення 

запасів підстилки на стежках та збільшення в межах узбіччя можна вважати 

механічні переміщення та подрібненням фракції листя туристами-рекреантами в 

осінній період, а на весні − поступове їхнє вимивання та перенесення дощовими і 
талими водами до узбіччя стежок. Загалом запаси підстилки фіксували 

найбільшими саме у весняний період. До початку літнього періоду запаси 

підстилки зменшувались приблизно на 30 % у межах узбіччя і на 17 % − у межах 
стежок. 

З метою зменшення рекреаційного навантаження на ґрунтовий покрив 

працівниками Парку в продовж останніх років було проведено організаційно-
управлінські та інженерні заходи: 1) встановлено в улоговинах дренаж для 

відведення води; 2) проведено знакування туристичного шляху; 3) щорічно 

проводиться розчистка шляху від повалених дерев; 4) розчищено та 

прознаковано три туристичні шляхи (“Корчин − водоспад Гуркало − Парашка” 
(8,2 км), “Монастир – Парашка” (9,9 км) та “Коростів−Красне−Парашка” 

(9,9 км), які можуть використовувати у резервному режимі під час сходження з 

г. Парашка.  
Висновки. За результати виконаних досліджень з’ясовано, що через 10 років 

рекреаційно-туристичного використання шляху щільність будови ґрунту на 

стежках збільшилась приблизно на 6 %, тоді, як в межах узбіччя – на 14 %. 
Отримані результати засвідчують, що верхні горизонти Н значно легше 
піддаються руйнуванню, порівняно з горизонтом H→Нр на основній стежці, що 

сформувався впродовж певного часу під впливом рекреаційного навантаження. 
Це засвідчують також показники щільності твердої фази. Загальну шпаруватість 
на стежках оцінюємо, як “незадовільну”. Польова вологість на стежках за 

відносно короткий проміжок часу може значно змінюватись: в посушливий 

період польова вологість порівноно з контролем буде меншою, а в період 
випадання сильних дощів – навпаки, більшою. За 10 років туристично-
рекреаційного використання шляху водопроникність на стежках практично не 

змінилась і становила 0,07 та 0,06 мм·хв⁻ ¹ відповідно до періодів проведення 

дослідження. Якщо в межах узбіччя водопроникність упродовж 2012−2014 рр. 
зменшилась на 60 %, а в деяких випадках – на 80 %, то протягом 2019−2021 рр. 

на цих ділянках вона зменшилась понад 90 %. Фактична водонепроникність 

ґрунту в період випадання зливовий дощів зумовлює інтенсифікацію 
поверхневого стоку на стежці, що спричиняє до вимивання органічної речовини з 

ґрунту на крутих схилах та переміщення (накопичення) її в понижених ділянках 
стежки чи її узбіччя. Про це засвідчують дещо вищі показники вмісту гумусу 
порівняно з контролем. Збільшення вмісту органічної речовини в межах стежки, 

найімовірніше, є наслідком “проникнення” подрібнених часток пошкоджених 

компонентів підстилки в гумусовий горизонт через втоптування і не є 

результатом біохімічних процесів. За показниками рН спостерігається тенденція 
до підлужнення ґрунту. За параметрами біотичної активності найпоказовішими 
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виявилися показники активності каталази, величина якої значною мірою 

детермінована щільністю будови ґрунту та наявністю органічної речовини в 
ґрунті і його вологістю. Активність фермента каталази на стежках в середньому 

зменшилася на 40–60 %, порівняно з контролем. 
Подяки. Висловлюємо щиру подяку Інституту екології Карпат НАН 

України за допомогу у виконанні лабораторних досліджень. 
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Анотація. Проаналізовано чотири етапи розвитку рельєфу, які створили відповідні 

комплекси в межах Солотвинської улоговини. Акцентовано увагу на морфоструктурно-
морфоскульптурні особливості. Виділено морфоструктури третього і четвертого 

порядків. Серед елементів морфоскульптури значну увагу приділено денудаційним та 
денудаційно-акумулятивним поверхням (Кичерській, Скридейській, Боронявській). 

Наголошено на ролі новітніх тектонічних рухів у формуванні цих поверхонь і річкових 

долин. 
З другим верхньобаденським етапом пов’язаний відступ морського басейну і 

членування суші до гір. Основні риси сучасного рельєфу сформувалися у пліоцен-
плейстоценовий етап  –  річкова мережа з комплексом терас, денудаційні та денудаційно-
акумулятивні поверхні, куестові форми у крайовій зоні. 

Вік Кичерської денудаційної поверхні – панон-понт. За даними палінологічного 

аналізу, передбачуваний вік Скридейської денудаційно-акумулятивної поверхні 

верхньопліоценовий–нижньоплейстоценовий. Вік Боронявської поверхні вважають 

еоплейстоценовим, в  її алювії   присутня (до 5% ) галька метаморфічних порід.  
У сучасному періоді активізувалися новіші диференційовані тектонічні рухи, що 

спричинили активний прояв екзогенних процесів: ерозійних, зсувних, галогенного 

карсту. 
Ключові слова: денудаційні та денудаційно-акумулятивні поверхні; потужність 

давнього алювію; сучасні морфодинамічні процеси. 
 

HISTORY OF THE SOLOTVYNO HOLLOW OF TRANSCARPATHIA 
RELIEF DEVELOPMENT 
Yaroslav Kravchuk, Vasyl Chalyk 
Ivan Franko National University of Lviv 

 
Abstract. The analysis of four stages of relief development is done, which created the 

corresponding complexes within the Solotvyno hollow. The main attention is paid to the 
morphostructural and morphosculptural features. The morphostructures of the third and fourth 
orders are distinguished. Among the elements of morphosculpture the main attention is paid to 
denudation and denudation-accumulative surfaces (Kycherska, Skrydeyska, Boronyavska). The 
role of the new technological movements in the formation of these surfaces and river valleys 
was rated. 

The second stage of the upper baden is associated with the retreat of the sea basin and the 
division of the land into mountains. The main features of the modern relief were formed in the 
Pliocene Pleistocene stage - a river network with a complex of terraces, denudation and 
denudation-accumulative surfaces, quest forms in the marginal zone.  

Age of the Kicherska denudation surface is pannon-pont. According to the palynological 
analysis, the estimated age of the Skrydei denudation-accumulative surface is upper pliocene-
lower pleistocene. The age of the Boronyava surface is considered to be Eopleistocene, and 
pebbles of metamorphic rocks are present in its alluvium (up to 5%). 
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In the modern period, newer differentiated tectonic movements have become more active, 
which have contributed to the active manifestation of exogenous processes: erosion, landslides, 
and halogen karst. 

Key words: denudation and denudation-accumulative surfaces; power of ancient alluvium; 
modern morphodynamic processes. 

 
Вступ. Розвиток рельєфу Солотвинської улоговини нерозривно зв’язаний з 

утворенням гірської споруди Карпат і синхронним формуванням Закарпатського 

внутрішнього прогину на межі верхнього олігоцену і міоцену. У формуванні 
рельєфу улоговини головну роль відіграли особливості тектоніки донеогенового 

фундаменту западини та характер неотектонічних рухів (Чалик, 1971). 

Фундамент западини має гетерогенну складчасто-блокову будову, де важливу 
роль відіграли потужні поздовжні щодо простягання карпатських структур 

розломи: Закарпатський глибинний розлом на межі гірської споруди і прогину, а 

також Припанонський глибинний розлом на контакті з Панонським серединним 

масивом на південному заході (Кравчук, Чалик, 2015). Водночас мережа 
поперечних розломів створила складну систему блокової будови донеогенового 

фундаменту прогину. 
Така особливість лежить в основі морфоструктурного плану Солотвинської 

улоговини. На загальний морфоструктурний план рельєфу накладаються 

морфоскульптурні елементи, що є наслідком взаємодії екзогенних процесів з 

неотектонічними рухами в межах верхнього структурного поверху западини. Для 
тектоніки моласових відкладів характерні слабкі плікативні та диз’юнктивні 

дислокації, ускладнені наявністю солянокупольних структур і спорадичних 

нашарувань туфогенних відкладів, пов’язаних із вулканічною діяльністю. 
Виокремлюючи морфоструктури різних порядків, використано схему П. Цися 

(1964), у якій тектонічним зонам відповідають морфоструктури першого 

порядку. Закарпатська рівнина є морфоструктурою першого порядку, що 

сформувалась у межах Закарпатського внутрішнього прогину. 
Рельєф Солотвинської міжгірної улоговини, розташованої у південно-східній 

частині Закарпатської рівнини, суттєво відрізняється від західної Чоп-
Мукачівської низовинної рівнини з елементами горбогір’я, яку визначено як 
морфоструктуру другого порядку. Височинний і структурно-низькогірний 

рельєф Солотвинської улоговини, де континентальний режим настав раніше, 

давніший за віком від західної частини Закарпатського внутрішнього прогину. 

На цій підставі рельєф Солотвинської улоговини визначено як морфоструктуру 
другого порядку. Морфоструктури чітко розділені меридіональним відрізком 

Вигорлат-Гутинського вулканічного пасма (Кравчук, Чалик, 2015). 
Аналізуючи історію розвитку Солотвинської улоговини доцільно виокремити 

три головні етапи розвитку рельєфу, пов’язані з особливостями тектонічного 

режиму Солотвинської западини (Чалик, 1971). 
Перший етап, що охоплює нижній і середній міоцен, характеризується 

опусканням фундаменту Солотвинської западини і заповненням її туфогенно-
осадовими товщами, які виносились із піднятої гірської споруди флішових 

Карпат. Підняття гір супроводжувалось періодичною вулканічною діяльністю. 

Басейн нижньоміоценового моря був неглибоким і вузьким. Накопичення молас 
у Закарпатському внутрішньому прогині, порівняно з Передкарпатським 
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крайовим прогином, розпочалось дещо пізніше. У період відкладання у 

Внутрішній зоні Передкарпатського прогину потужної товщі нижніх молас у 
Закарпатському прогині опускання було незначним, а іноді змінювалось 

підняттям, що засвідчує невелика потужність відкладів грушівської (100–200 м) і 

буркаловської (80–120 м) світ і їхнє спорадичне поширення. Порівнюючи 
стратиграфічний розріз Закарпатського прогину з МСШ–2004 (Андреєва-
Григорович та ін., 2004), перші моласи датують егерським та егенбурзьким 

регіоярусами (аквітан–бурдигал). Вище по розрізу залягають терешульські 

конгломерати (прибережні морські утворення), які фіксують підсилення 
локальних гірських піднять у той час (Гофштейн, 1967). 

Протягом середнього міоцену спостерігаються інтенсивне опускання 

Солотвинської западини й активізація вулканічної діяльності, головним чином 
поздовжніми розломами. Потужна товща (700 м) новоселицьких туфів (гельвет) 

нагромадилась у водному середовищі. В умовах мілководдя і часткової ізоляції 

морського басейну відкладались осади кухонної солі (тереблянська світа). Для 
тортонського періоду характерні осциляційні рухи, які періодично зумовлюють 
відкладання то грубих (конгломератових) горизонтів, то дрібнозернистих і 

глинистих (Вялов, 1953). На цьому етапі відбувалось формування структур, які 

створили основу рельєфу улоговини. 
Другий етап (сармат-панонський, за МСШ–4 – верхньобаденський) 

відзначається зміною опускань на підняття на значній площі Солотвинської 

улоговини, в той час як Мукачівська западина продовжувала опускатися. У 
північно-східній і центральній частині улоговини море відступило. Відбулось 

причленування суші до гір і втягнення її в переважаючі підняття. Водночас 
розвивалась древня гідромережа, розпочалось ерозійне розчленування суші 

улоговини. Продукти руйнування виносяться у прилеглі мілководні лагунні й 
прісноводні басейни. Лише на крайньому заході улоговини, а також на східній 

периферії продовжувалось повільне опускання. 
Північно-східну частину Солотвинської западини займає вузька смуга 

Крайової зони з моноклінальним заляганням пластів, яка простягається від 

долини Апшиці на сході до басейну р. Велика Уголька на заході. Тут 

сформувалася Апшице-Угольська поздовжня морфоструктура третього порядку. 
Моноклінальне залягання порід з бронюючими пластами конгломератів і 

пісковиків сприяло розвитку особливого типу морфоструктурних утворень з 

куестовим рельєфом. Ухил структурних поверхонь збігається з крутістю падіння 

пластів або близький до них. При цьому зазначимо чималу крутість бронюючих 
пластів куест на контакті западини з Пенінською стрімчаковою зоною, яка сягає 

30–40º, а в околицях с. Новоселиця, де бронюючі пласти складені 

терешульськими конгломератами – до 55–60º (Чалик, 1975). 
Також у межах улоговини доволі помітно простежується  поперечна 

диференціація рельєфу, зумовлена утворенням і розвитком регіональних і 

локальних поперечних розломів, таких як Апшицький, Тересвинський, 
Буштинський, Велятинський, Хустський та ін. Їхня наявність зумовила 

утворення блокових морфоструктур третього порядку після настання 

континентального режиму в улоговині: Апшицько-Тересвинської, Тереблянської, 

Хустської. У межах Апшицького блоку в сарматі продовжується опускання і 
заповнення його крупноуламковими теригенними моласами морського генезису, 
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тоді як західніше розпочався континентальний період з переважаючим підняттям 

блоків. У гірській частині Карпат у цей період відбувається формування 
верхнього (Полонинського) денудаційного рівня. У панонський час, за спокійних 

умов, утворився Підполонинський денудаційний рівень у горах (Спірідонов, 

1952). 
Третій етап розвитку рельєфу Солотвинської улоговини охоплює в 

часовому вимірі пліоцен-плейстоцен. Відбувається формування долинної 

річкової мережі з комплексом терас, денудаційних і денудаційно-акумулятивних 

поверхонь. У Солотвинській улоговині, в якій значно раніше, ніж у Чоп-
Мукачівській низовині, настав континентальний режим, сформувалися старші за 

віком денудаційні та денудаційно-акумулятивні поверхні. Найдавнішу поверхню 

в межах улоговини описав Г. Алфер’єв (1948) під назвою Кичерський рівень, 
поширений у східній і центральній частинах. Ця  поверхня  добре простежується 

на абсолютних висотах 500–700 м і відносних висотах 200–300 м у басейнах 

нижньої течії Тереблі, Тересви і Апшиці у вигляді плоских вершин і 
рівновисотних вододілів, складених міоценовими моласами. Унаслідок 

розчленування рельєфу з моноклінальним заляганням порід виникли 

морфоструктурні утворення у вигляді куест зі спадистими нахилами 8–12º. 

Порівнюючи незначну крутість куест у басейнах Тересви і Тереблі з 
крутосхилими куестами Крайової зони, можна дійти висновку щодо загасання 
неотектонічних піднять у панон-пліоценовий час. 

Ширина привододільних виположених ділянок Кичерської поверхні сягає 80–
120 м. На загальному фоні чітко вирізняються окремі вершини з абсолютними 

висотами понад 700 м (г. Клева, 802 м – найвища вершина улоговини; г. Басхеу, 

741 м; г. Боулуй, 775 м; г. Дарола, 754 м та ін.), у будові яких беруть участь 

конгломерати (Кравчук, Чалик, 2014). 
Визначаючи вік Кичерської поверхні, дослідники, здебільшого, обмежували 

діапазон часу її утворення раннім паноном – верхнім пліоценом (Адаменко, 1977; 

Гофштейн, 1964; Кравчук, 2012; Чалик, 1970 та ін). Водночас основна проблема 
зводилась до співвідношення Кичерського рівня з ефузивами Вигорлат-
Гутинського пасма. Науковці А. Спиридонов (1952) і П. Цись (1957) вважали, що 

вулканічні породи перекривають Підполонинську поверхню вирівнювання, яка 
утворилась до формування Кичерської, а Т. Піотровська (1966) і І. Гофштейн 

(1964) вважали, що лави Вигорлат-Гутинського пасма перекривають Кичерську 

поверхню на рівні 500–600 м (в околицях с. Липецька Поляна і с. Яблунівка 

(Фенеш) вулканічні лави лежать на слабо нахиленій поверхні висотою 600–
620 м) і, на цій основі, зробили висновок щодо її доплейстоценового віку. 
Водночас варто зазначити, що висота підошви ефузивів уздовж хребта є різною. 

У багатьох місцях підошва ефузивів опускається нижче русла сучасних річок 
(долина р. Тиси поблизу с. Велятин і в районі Хустських Воріт). Вріз р. Тиси в 

Хустських Воротах становить 157 м. Наведені дані засвідчують різку 

диференційованість неотектонічних рухів Вулканічного пасма у плейстоцені. 
Власне тому виникають труднощі під час зіставлення Кичерської денудаційної 

поверхні з ефузивами Вигорлат-Гутинського хребта. 
Вважаємо, що під час визначенні віку Кичерського рівня доцільніше 

орієнтуватися на залишки і сліди давнього алювію, які збереглися на близьких 
гіпсометричних рівнях у Солотвинській улоговині. Такими вершинами є гори 
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Скридей (485 м), Біловарецька Кичера (555 м), Полонинка (511 м), вік алювію 

яких дослідники, здебільшого, визначали як понт-пліоценовий (Кравчук, Чалик, 
2015). 

У Солотвинській улоговині доцільно виокремлювати Кичерську денудаційну 

і Скридейську денудаційно-акумулятивну поверхні. Вирівняні ділянки 
Кичерської денудаційної поверхні (переважно педименти) трапляються на 

абсолютних висотах 600–750 м, відносних – 250–400 м в Апшице-Угольському 

низькогір’ї та Апшице-Тересвинській денудаційно-ерозійній височині. Її 

формування (з дотриманням МСШ–2004) могло розпочатися наприкінці 
верхнього міоцену, тоді як у північно-східній частині улоговини утвердився 

континентальний режим, і закінчитися у пліоцені (понт-пліоценовий вік). 
Скридейська денудаційно-акумулятивна поверхня окремими фрагментами 

представлена на межиріччях Тересви–Тереблі–Ріки. Її вік, за даними 

палінологічного аналізу (Піотровська, 1966), верхньопліоценовий–

нижньоплейстоценовий. За даними петрографічного аналізу та співставлення 
давніх терасових рівнів Карпат, І. Гофштейн (1995) вважав вік алювію на 

г. Скридей верхньопліоценовим. Поодинокі фрагменти цієї поверхні на 

межиріччі Тереблі–Ріки (г. Скридей), Тересви–Тячівця (г. Полонинка і 

г. Біловарецька Кичера) можна вважати останцями давніх пліоценових терас. 
Гіпсометрично (абсолютні висоти 450–550 м) з ними зіставляють численні 

ділянки субгоризонтальних поверхонь на межиріччі Тересви–Тереблі, на яких 

відсутній алювій. Зазначимо, що в розрізі галечника і поодиноких дрібних 
валунів із флішових пісковиків на г. Скридей відсутні породи Мармароського 

кристалічного масиву. 
У західній частині Солотвинської улоговини на площі між долинами рік 

Байлової і Ріки зафіксовано давній рівень Боронявської денудаційно-
акумулятивної поверхні на абсолютних висотах 300–350 м, який 

відокремлюється добре помітним у рельєфі уступом-схилом висотою 60–100 м 

від вище розміщеного рівня г. Скридей. Фрагменти Боронявської поверхні добре 
збереглися в околицях с. Боронява (г. Древутна, 375 м; значна частина вододілу 

Байлової–Бороняви), а також на вододілі Ріки–Хустця північніше с. Нанково 

(г. Плоска, 367 м). Ширина вирівняних ділянок поверхні становить 200–300 м, 
місцями сягає 500–600 м. Відносні перевищення до русел головних рік 

коливаються в межах 170–200 м. 
Потужність алювію Боронявської поверхні південніше г. Скридей сягає 15–

17 м. Під товщею жовтобурих (у нижній частині вохристо-бурих) суглинків (4–
5 м) залягає валунно-галечниковий шар потужністю 10–12 м, галька і дрібні 

валуни (10–30 см), зрідка – 40–70 см. Поблизу г. Древутної під жовтобурими та 

іржавими суглинками (3–4 м) залягає шар гальки і валунів у суглинистому 
заповнювачі потужністю 6–8 м. У валунно-галечниковій верстві переважають 
велика галька і дрібні валуни (Чалик, 1974). 

Петрографічний склад алювію Боронявської поверхні однорідний. У складі 
гальки і валунів переважають світлі кременисті пісковики і кварцити. Водночас, 

на думку І. Гофштейна (1964,1995), відбувалося збільшення матеріалу флішових 

порід і поява порід мармароського метаморфічного комплексу (до 5 %), що 

відрізняє його від складу галечників Скридейської денудаційно-акумулятивної 
поверхні. 
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Найбільший відсоток (20–25 %) гальки метаморфічних порід з кристалічного 

масиву (кварцово-графітові та кварцово-слюдяні сланці, білий і напівпрозорий 
кварц) зафіксовано у давнішій за віком від Боронявської –Шардинській 

денудаційно-акумулятивній поверхні, яка прилягає з заходу до схилів 

вулканічного хребта Великий Шолес в околицях с. Велика Копаня (Мукачівська 
западина). Дослідники І. Гофштейн (1964), В. Чалик (1970), Я. Кравчук (2012) вік 

Боронявської поверхні вважали нижньоплейстоценовим (еоплейстоценовим), а 

Шардинську датували кінцем верхнього пліоцену – початком нижнього 

плейстоцену (Демедюк, 1982). 
Поява мармароської гальки в алювії Шардинської поверхні засвідчує 

посилення розмиву Мармароського кристалічного масиву р. Тисою і поступове 

сповільнення розмиву під час формування Боронявської поверхні. З часом 
формування останньої пов’язане деяке похолодання, що знизило ерозійну 

енергію річок. Свідченням цього вважають зміну забарвлення алювіальних 

суглинків з переважно жовто- і вохристо-бурим кольором на менш яскраве, ніж у 
суглинках давнішої – Скридейської поверхні (Чалик, 1970). 

Унаслідок диференційованих неотектонічних рухів протягом плейстоцену 

Боронявська денудаційно-акумулятивна поверхня зазнала інтенсивного 

ерозійного розчленування, яке супроводжувалося пере- відкладанням алювію на 
нижчі терасові поверхні. Відбувалась перебудова плейстоценової гідромережі, 

зокрема долини р. Тереблі. Рівень четвертої надзаплавної тераси на 

правобережжі р. Тереблі південніше с. Драгове в околицях с. Чумалеве 
простежується вздовж сучасної долини р. Байлової, а нижче по течії р. Тереблі 

четверта тераса не спостерігається. Протягом плейстоцену переривчасті підняття 

супроводжувались зледенінням у горах. У долинах рік утворюються терасові 

рівні, що фіксують як розмах неотектонічних рухів, так і зміну кліматичних умов 
унаслідок чергування льодовикових і міжльодовикових періодів. Долини рік 

приурочені до поперечних і поздовжній розломів. Долина р. Тиси успадкувала 

зону Припенінського поздовжнього розлому на ділянці між Тячевом і Хустом, 
долини головних поперечних рік Ріки, Тереблі, Тересви, Апшиці приурочені до 

однойменних поперечних розломів. 
Висновки. У сучасному періоді продовжуються диференційовані рухи, їх 

фіксують у деформаціях поздовжнього профілю низьких терас, відхиленні русел 

рік і обгинанні ними активних солянокупольних структур (р. Тиса поблизу 

Солотвини, р. Теребля поблизу с. Тереблі). У розвитку сучасного рельєфу 

Солотвинської улоговини найголовніша роль належить ерозійно-акумулятивній 
роботі рік і потоків, площинному змиву, лінійній (ярковій) ерозії та зсувним 

явищам. Залежно від характеру екзогенних процесів, в улоговині можна 

виокремити такі види схилів: 1) обвально-осипні; 2) зсувні; 3) слабкого та 
інтенсивного площинного змиву. Значне поширення зсувних процесів 

приурочене до Апшице-Тересвинської височини і Тереблянського горбогір’я. У 

місцях розташування соляних штоків розвиваються солянокарстові форми, яким 
у їхньому розвитку  сприяє і господарська діяльність людини. 
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ЗМІСТ, ІСТОРІЯ ФОРМУВАННЯ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

ЕКОЛОГІЧНОЇ ГЕОМОРФОМЕТРІЇ 
Олександр Мкртчян 
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Анотація. Проаналізовано екологічну морфометрію як науковий напрям, що 
передбачає дослідження методами кількісного просторового аналізу ролі рельєфу та 

процесів сучасного морфогенезу земної поверхні у функціонуванні інших складових 
довкілля, екосистем та у формуванні умов життєдіяльності людини. Розглянуто окремі 
термінологічні моменти, коротку історію геоморфометрії, основні методи її досліджень і 

завдання, які вона вирішує. Зокрема, розглянуто методи кількісного аналізу структури 

поверхонь рельєфу – виявлення просторових трендів, ритмічності, автокорельованості 

поверхні. Показано можливості методу побудови й аналізу автоваріограм у дослідженні 

елементів, форм та типів рельєфу, їхньому автоматизованому виділенні та класифікації. 

Розглянуто основи екологічно орієнтованої систематизації морфометричних величин, 

принципи виділення комплексних морфометричних величин (топографо-екологічних 

індексів), які відображають вплив морфології рельєфу на протікання процесів та розподіл 

екологічних чинників. Розглянуто основні принципи екологічної класифікації елементів 

рельєфу, автоматизованого виділення форм та типів рельєфу на основі їхніх сигнатур, що 
виражаються через розподіл низки морфометричних величин та параметрів їхньої 
просторової мінливості. 

Наведено огляд основних попередніх досліджень автора в області морфометричного 

аналізу поверхонь рельєфу кількох ділянок Українських Карпат, автоматизованої 

класифікації і сегментації рельєфу, аналізу зв’язків між морфометричними величинами 

та екологічними чинниками, характером наземного покриву та рослинності. 
Ключові слова: екологічна геоморфометрія; топографічна поверхня; морфометричні 

величини; морфотоп; автоковаріограма; геометрична сигнатура. 
 

ECOLOGICAL GEOMORPHOLOGY, ITS SUBJECT, HISTORICAL 
ASPECTS AND METHODS 
Alexander Mkrtchian 
Ivan Franko National University of Lviv 

 
Abstract. Paper considers ecological geomorphometry as the scientific area aimed at the 

study of place and functions of terrain and modern morphogenetic processes in the functioning 
of other components of natural environment, ecosystems, and in shaping of the conditions for 
human activities, applying the methods of quantitative spatial analysis. Some terminological 
issues are considered, as well as a short history of geomorphometry, its main tasks and research 
methods. In particular, the methods of quantitative analysis of the structure of terrain surface are 
considered, namely –the detection of the spatial trends, of periodicity, and of the spatial 
autocorrelation. The capabilities of the method of autocovariogram building and analysis are 
shown for the purpose of the studies of terrain elements, forms and types, their automatic 
delineation and classification. The basics of ecologically grounded classification of 
morphometric variables are considered, as well as the principles of the delineation of complex 
morphometric variables (topographic ecological indices), which reflect the impact of terrain 
morphology on ecological processes and ecological factors distributions. The main principles of  
_______________________ 
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ecological classification of terrain elements are also considered, together with the automatic 
delineation of terrain forms and types on the basis of their geometric signatures, that are defined 
through the distribution of the set of morphometric variables and the parameters of their spatial 
variability. 

Paper also reviews former studies by the author in the areas of morphometric analysis of 
the terrain surfaces of several study areas in Ukrainian Carpathians; the automatic terrain 
classification and segmentation; the analysis of the relationships between morphometric 
variables and ecological factors, the character of ground cover and the vegetation. 

Key words: ecological geomorphometry; topographic surface; morphometric variables; 
morphotop, autocovariogram; geometric signature. 

 
Вступ. Сучасний період розвитку більшості природничих наук 

характеризується двома вираженими тенденціями: зростанням ролі і значення 

кількісних методів досліджень (та пов’язаних з ними формальних підходів до 

наукового опису, аналізу і прогнозу), та екологізацією – поширенням 

екологічного підходу до досліджень традиційних об’єктів та предметів наукових 
дисциплін. Стосовно геоморфології це може знайти вияв у зростанні значення і 

ваги двох її галузей (напрямів): морфометрії – її характеризують як “галузь 

геоморфології, присвячена методам визначення числових характеристик форм 
рельєфу земної поверхні” (Мала гірнича енциклопедія, 2013) та екологічної 

геоморфології (напрям прикладної геоморфології, який вивчає рельєф, його 

походження, вік та еволюцію, процеси рельєфоутворення, їхню роль і функції у 
складній системі “природа – господарство – населення”, аналізує прямі й 

зворотні зв'язки рельєфу з усіма компонентами навколишнього середовища з 

метою оптимізації умов життєдіяльності людини) (Павловська і Ковальчук, 

2009). 
Враховуючи, що перший з цих напрямів виокремлюють на основі специфіки 

методології та методів досліджень, тоді як другий – на основі їхньої мети та 

предмета, виглядає доцільним синтез обох зазначених напрямів у єдину 
(під)галузь, що займатиметься дослідженнями за допомогою методів кількісного 

просторового аналізу ролі рельєфу та процесів сучасного морфогенезу земної 

поверхні у функціонуванні інших складових довкілля, екосистем та формуванні 

умов життєдіяльності людини. Продуктом цього синтезу є екологічна 
(гео)морфометрія – науковий напрям, який досліджує залежності між 

морфометричними характеристиками рельєфу та екологічними чинниками і 

процесами (Mkrtchian, 2020).  
У попередній нашій англомовній праці (Mkrtchian, 2020) охарактеризовано 

місце екологічної геоморфометрії у сучасній геоморфології та у системі 

екологічних наук; її базові поняття “атрибут рельєфу” (terrain attribute) та 
“топографічний індекс” (terrain index) та їхній зв’язок з поняттям екологічного 

чинника; поняття морфотопу та його зв’язок із поняттям біотопу; принципи і 

методи виділення морфотопів. Метою даної статті є розвиток цих 

концептуальних напрацювань, а саме – розгляд питання обґрунтованості 
відповідного терміна для позначення досліджуваного наукового напряму; історії 
формування і розвитку сучасної геоморфометрії та її методичного наповнення; 

ілюстрація використання методу автокореляційного аналізу в аналізі 
особливостей морфометрії рельєфу фізико-географічних областей Українських 

Карпат як однієї з перспективних методик сучасної геоморфометрії. 
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Методичні аспекти термінології. Насамперед необхідно прояснити деякі 

термінологічні моменти. В геоморфології знайшли широке застосування терміни 
“морфологія”, “морфометрія” та низка похідних від них: “морфологічна 

класифікація”, “морфометричні величини” тощо. Ці терміни мають цілком 

однозначну інтерпретацію в контексті геоморфології, проте в ширшому 
загальнонауковому контексті набувають багатозначності і невизначеності, адже 

етимологічно зводяться до загальнонаукової категорії “форми”. Наприклад, 

поняття “морфологія” (з давньогрецької μορφή – “форма” і λόγος – “вчення”) має 

цілком відмінний предметний зміст, оскільки його використовують у низці 
різнорідних наукових дисциплін – від лінгвістики до клітинної біології та 

мінералогії. Натомість термін “геоморфометрія” чітко окреслює предметний 

зміст відповідного поняття, прив’язуючи його до земної поверхні та її форм. 
Англомовні дослідники у своїх працях користуються саме терміном 

“геоморфометрія” (geomorphometry) для позначення відповідної наукової 

дисципліни, у назвах наукових статей та монографій. З іншого боку, у 
відповідних наукових працях часто використовують терміни, похідні від 

“морфометрії”: “морфометричні величини”, “…змінні”, “…алгоритми” тощо. В 

цьому випадку зрозуміла перевага менш громіздкого терміна, предметний зміст 

якого цілком очевидний із контексту публікації. Отож, видається доцільнішим 
використовувати термін “геоморфометрія” (замість “морфометрія”) для 

позначення відповідної наукової дисципліни, зокрема у назвах наукових праць, 
які можуть фігурувати поза межами геоморфологічного контексту у загальних 
літературних каталогах, індексах баз даних тощо. Тоді як спеціалізовані терміни 

геоморфометрії, предметний зміст яких зрозумілий з контексту, доцільно 

утворювати за допомогою приставки “морфо”: напр., “морфометричні 

величини”, а не “геоморфометричні …” тощо. 
Поняття “екологія” і похідне від нього означення “екологічний” вважають 

одними з найневизначеніших у сучасній науці. Не вдаючись у дискусію щодо 

коректності тих чи інших інтерпретацій, у нашій праці використано найширше 
розуміння зазначеного поняття як такого, що інтерпретує земну поверхню як 

середовище життєдіяльності усіх елементів живої природи – від окремих 

організмів до їхніх угруповань та таксономічних одиниць, включаючи людину з 
її суспільними відносинами та господарською діяльністю. 

У нашій публікації (Мкртчян, 2010) обґрунтовано виділення екологічної 

(гео)морфометрії як перспективного напряму еколого-геоморфологічних 

досліджень та визначено низку її завдань, серед яких: 1) дослідження 
залежностей між морфометричними величинами та екологічними чинниками, 

розподілом окремих видів, характеристиками біоценозів та екосистем; 

2) вивчення можливостей використання морфометричних величин як індикаторів 
екологічних чинників, процесів та характеристик і розробка методів 
морфометричної індикації; 3) обґрунтування комплексних морфометричних 

величин, що найповніше характеризуватимуть основні групи екологічних 
чинників та вдосконалення методики виділення ландшафтно-екологічних 

територіальних одиниць за цими чинниками.  
Історія формування і розвитку сучасної геоморфометрії. Коротко 

розглянемо історію та сучасний стан досліджень в області геоморфометрії, 
зокрема з точки зору цілей та завдань, які постали перед екологічною 
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геоморфологією, з наголосом на напрацюваннях західних дослідників, не надто 
відомих в Україні. 

Перші фундаментальні розвідки у сфері геоморфометрії сягають 1970-х 

років. Слід згадати працю І.  Еванса, в якій по-суті закладено основи теорії цієї 

наукової дисципліни, визначено загальні принципи виділення та класифікації 
морфометричних величин (Evans, 1972). Близькою за предметом є праця 
Д. Марка (Mark, 1975); в подальших дослідженнях цього автора висвітлені 
питання автоматизованого виділення дренажних мереж шляхом аналізу 

морфометричних величин та питання аналізу фрактальної структури 

топографічних поверхонь (Mark, 1983), (Mark & Aronson, 1984). У праці Р. Пайка 

та В. Роземи розкрито питання аналізу спектральної (періодичної) структури 
форм рельєфу та морфологічних систем (фактично – генетичних типів рельєфу), 

а також уперше введено поняття геометричної (топографічної) сигнатури 

рельєфу (Pike & Rozema, 1975). 
У наведених вище працях 1970-х років проаналізовано доволі складні 

теоретичні питання та зроблено низку цікавих та цінних висновків, які мають 

важливе значення для розвитку методології та вдосконалення методики 
геоморфометричних досліджень. Проте вони, здебільшого, не отримали 

подальшого розвитку і застосування в ті часи через відсутність необхідної 

кількості цифрових даних щодо морфології рельєфу та засобів аналізу таких 

даних. Проте “цифрова революція”, що розпочалась за два десятиліття опісля 
того, спричинила появу та поширення низки методів отримання, аналізу та 

обробки детальних цифрових морфометричних даних. 
Зокрема, 2000 р протягом 11 днів виконали радарну зйомку поверхні Землі з 

борта Шаттла Endeavour. Отримана в результаті цифрова модель рельєфу (ЦМР) 
SRTM мала просторову роздільну здатність 1 арк-секунда (що приблизно 

відповідає 30 м на поверхні Землі). Початково дані такої роздільності були 

доступні тільки щодо території США, а для територій інших країн вони 
поширювалися зі зменшеною детальністю (3 арк-секунди, близько 90 м). Однак 

уже наприкінці 2014 року у відкритий доступ виклали дані з вихідною 

роздільністю (близько 30 м) практично для всієї поверхні земної суші між 
60° пн.ш. і 54° пд.ш. (Jarvis et al., 2008). 

Альтернативою цій ЦМР протягом декількох років слугувала ЦМР ASTER 

GDEM, отримана в результаті багатоканальної оптико-електронної 
стереоскопічної зйомки (першу версію викладено у вільний доступ 2009 р., дещо 
поліпшену другу – 2011 р). Її заявлена просторова роздільна здатність становить 

1 арк-секунду (бл. 30 м), водночас її якість є дещо нижчою через наявність 

значної кількості аномалій і артефактів. 
Новітні супутникові системи дистанційної зйомки Землі продукують 

стереозображення (зображення однієї й тієї ж ділянки земної поверхні під 

різними кутами) з просторовою роздільністю до 1 м і детальніше, обробка яких 
дає змогу отримувати високодетальні ЦМР. Останні (WorldDEM, Vricon) 

сьогодні доступні на комерційній основі: вартість становить десятки доларів за 1 

км
2
, що обмежує використання цих даних в наукових та прикладних цілях. 
Методи і алгоритми цифрової обробки та аналізу топографічних поверхонь 

набули значного поширення із розвитком ГІС-технологій. Алгоритми 

інтерполяції, переформатування, репроектування, фільтрації ЦМР, обрахунку за 
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ними низки морфометричних величин, генерування дренажної мережі, тощо 

інтегровані як у спеціалізовані програмні пакети для аналізу топографічних 
поверхонь (LandSerf, DiGeM, тощо), так і в ГІС-програми загального 

призначення, що підтримують функції обробки та аналізу растрових даних 

(ArcMap, SAGA, GRASS, ERDAS IMAGINE, IDRISI тощо). Зазначимо, що 
алгоритми реалізації однакової функції у різних ГІС можуть відрізнятись, 

продукуючи відмінні результати навіть у разі їхнього застосування до тих самих 

вихідних даних. Окремо слід згадати R – популярну в науковому середовищі 

мову програмування та програмне середовище для статистичних обчислень, 
аналізу та представлення даних з відкритим кодом, що не належить до власне 
ГІС-програм, проте містить низку пакетів для роботи з геопросторовими даними. 

Цей період розвитку геоморфометрії варто розпочати з праці Р. Пайка (Pike, 
1988), де констатовано “безпрецедентні можливості”, які надають цифрові 
гіпсометричні дані та комп’ютерні технології їхньої обробки для низки видів 

геоморфологічного аналізу. У дослідженні на основі розвитку концепції 
геометричної сигнатури та 75-ти морфометричних величин розроблено методику 

класифікації типів рельєфу для дослідної ділянки в Каліфорнії. В результаті 

виокремлено 7 типів, ранжованих у порядкову послідовність, від “дуже 

жорсткого” (very hard) через “проміжний” (intermediate) до “м’якого” (soft), 
причому для різних типів показане переважання тих або інших екзогенних 

морфодинамічних процесів (Pike, 1988). У пізнішій концептуальній праці цього 

дослідника (Pike, 1995), зокрема, наведено визначення геоморфометрії як “науки 
про кількісний аналіз (форми) земної поверхні”. 

Із середини 1990-х років кількість досліджень з геоморфометрії суттєво 

зростає, і їх вдається можливим згрупувати довкола низки напрямів, які 

відрізняються предметною специфікою (детальну бібліографію не наводимо 
через її великий обсяг). Такими напрямами, зокрема, є теоретичні дослідження 

рис та властивостей просторової структури гіпсометричних поверхонь, розробка 

підходів до дискретизації цих поверхонь (автоматизованого виділення елементів, 
форм та типів рельєфу методами класифікації та сегментації), вдосконалення 

методів автоматизованого виділення дренажних мереж за ЦМР, а також низка 

прикладних напрямів, зокрема – морфометрична індикація ризику розвитку 
процесів, насамперед таких, що становлять небезпеку чи спричиняють шкоду для 

людини та господарства (зсуви, осипища та обвали, лавини тощо). 
Морфометричний аналіз структури гіпсометричної поверхні. Розглянемо, 

для прикладу, зміст досліджень, у яких методи морфометрії використовують для 
аналізу структури гіпсометричної поверхні. Складність цього завдання зумовлює 

різноманітність підходів та методів його вирішення, кожен з яких розкриває 

деякі часткові аспекти загальної проблеми. Загалом і просторову, і часову 
варіабельність будь-якого континуального феномену можна звести до трьох 

складових: регулярного тренду, періодичності та випадкових флуктуацій, які 

можуть корелювати між собою в просторі або в часі. 
Для аналізу просторових трендів використовують метод трендових 

поверхонь, який дає змогу, з одного боку, виокремити найзагальніші 
великомасштабні риси просторової варіабельності, а з іншого – “віднявши” від 

складної вихідної гіпсометричної поверхні трендову, отримати дещо виразнішу 
картину середньо- і дрібномасштабної варіабельності. Виділені трендові 
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поверхні можуть мати різний порядок: від першого (монотонний нахил у 

деякому напрямі) до другого (симетричний горб чи западина) і вищих, 
відображаючи тим самим різні рівні прояву неотектонічних процесів (локальні 

чи регіональні підняття або опускання) (Мкртчян і Чупило, 2008). 
Просторова періодичність (ритмічність) гіпсометричної поверхні є 

поширеним явищем, зокрема внаслідок специфіки тектонічних процесів і 

геологічної будови (складчастої чи насувної структури), або ж як прояв процесів 

самоорганізації гідролого-геоморфологічних процесів і систем, тобто 
періодичність у формуванні річкових меандр, терасоутворенні, чергуванні 
річкових долин і вододілів тощо (Мкртчян і Чупило, 2008), (Pike & Rozema, 
1975). До методів аналізу періодичності належить спектральний аналіз. Він 

полягає у розкладанні топографічної поверхні на сукупність хвиль (синусоїд та 
косинусоїд), амплітуда яких залежить від їхньої довжини. Як приклад 

регіонального геоморфологічного дослідження з використанням зазначеного 
методу можна назвати дослідження зі спектрального аналізу ЦМР Східно-
Європейської рівнини, виконане в МДУ (Котлов і Пузаченко, 2006). У цьому 

дослідженні виділено ієрархічні рівні організації рельєфу та отримано карти 

структурних елементів, які виокремлено на кожному з цих рівнів. Автори 

припускають, що ієрархія структурних елементів рельєфу, виділена методом 
спектрального аналізу, є відображенням дії різних геодинамічних процесів, які 

мають характерні масштаби прояву. 
Зрештою структуру нерегулярних флуктуацій топографічної поверхні, які 

демонструють автокорельованість, можна проаналізувати шляхом побудови 

автоковаріограм та автокорелограм – графіків відповідних функцій, які 

відображають зміну в коваріації чи кореляції значень відповідної величини зі 

збільшенням відстані між пунктами у просторі. Такі функції, зазвичай, мають 
характер спадних, проте на тлі загальної тенденції можна спостерігати окремі 

хвилі, виположення та перегини, які відображають структурні риси організації 

рельєфу. 
У нашому дослідженні (Мкртчян і Чупило, 2008) проаналізовано 

топографічну поверхню ділянки центральної частини Українських Карпат 

(охоплює частини Вододільно-Верховинського та Полонинського хребтів і 
Вулканічних Карпат) на основі ЦМР з роздільною здатністю 76 м. На отриманій 

автокорелограмі чітко вирізнялись підвищення у межах відстаней 25–30 км, які 

відповідають характерним розмірам (ширині) головних тектонічних зон 

(Кросненської та Поркулецької), та перегини на менших відстанях, які, 
здбільшого, відповідають характерним розмірам різнорангових долинних форм 

рельєфу. 
В одному з наших досліджень на основі аналізу ЦМР SRTM з роздільною 

здатністю близько 30 м розраховано автоковаріограми ділянок трьох фізико-
географічних областей Українських Карпат (Мкртчян, 2017) в межах басейну р. 

Чорна Тиса та околиць (рис. 1). З метою їхнього обрахунку створено спеціальний 
скрипт (функцію) мовою програмування R (Мкртчян, 2017), (R Core Team, 2017). 
Він приймає як вхід растровий шар у форматі RasterLayer, який можна отримати 

шляхом конвертації з інших растрових форматів засобами R (пакет raster). 
Автокореляцію послідовно розраховано для кожного лагу як суму квадратів 
різниці у величині між растром та ним же, зміщеним у просторі на цей лаг, 
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поділену на кількість розрахованих значень (доданків). На виході отримуємо 
таблицю у форматі data frame з двох колонок: перша містить послідовні значення 
лагів, а друга – значення автоковаріації для цих лагів. Таблицю можна 
відтворити у формі відповідного графіка (автоковаріограми) графічними 

методами R (Мкртчян, 2017). 
 

 
Рис .1. Ділянки трьох фізико-географічних областей Українських Карпат, для 

яких обраховано автоковаріограми абсолютних висот та крутості схилів: 
1 – Зовнішньокарпатська область, 2 – Вододільно-Верховинська область, 

3 – Полонинсько-Чорногірська область 
Fig. 1. Areas of three physical geographical regions of Ukrainian Carpathians 

wherefor the autocovariograms for elevation and slope values have been calculated: 
1 – Outer-Carpathians region, 2 – Watershed-Verhovyna region, 3 – Polonyny-

Chornohora region 

Автоковаріограми значень абсолютних висот та крутості схилів для трьох 

згаданих фізико-географічних областей наведені на рис. 2. Можна зауважити 

значні відмінності у ході автоковаріації цих двох характеристик, а також 
відмінності у ході автоковаріації окремих характеристик у межах різних фізико-
географічних областей. 
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Рис. 2. Автоковаріограми значень абсолютних висот (ліворуч) та крутості схилів 

(праворуч) для ділянок трьох фізико-географічних областей Українських Карпат 
у межах басейну р. Чорна Тиса та околиць 

Fig. 2. Autocovariograms of elevations (left) and slopes (right) for the areas of three 
physical geographical regions of Ukrainian Carpathians in the Black Tysza river basin 

and its vicinities 
 
Автоковаріограма висот Зовнішньокарпатської області характеризується 

хвилястістю з періодом близько 3 км, що приблизно відповідає відстані між 

гребенями сусідніх хребтів. Для Вододільно-Верховинської області характерне 

повільне та плавне зменшення значень автоковаріації, а для Полонинсько-
Чорногірської – високі початкові значення, які різко зменшуються зі зростанням 
відстаней. Автоковаріація крутості схилів характеризується різким спадом 

значень на відстанях 300–500 м (для першої і третьої областей практично 

обертаючись на 0, і лише для “улоговинної” другої області – залишаючись 
додатною аж до відстаней в кілька км). 

Виразна специфіка просторової варіабельності морфометричних величин у 
межах різних типів рельєфу та приурочених до них ландшафтних територіальних 
одиниць наводить на думку про можливість використання характеристик цієї 

варіабельності як діагностичних рис під час автоматизованого виокремлення та 

класифікації типів, форм та елементів рельєфу та відповідних щодо них 
природних комплексів. На відміну від простіших показників, таких, як функції 
розподілу висот, метод автоковаріограм краще відображає просторову структуру 

поверхні. Як ілюстрацію, порівняємо уявну монотонно нахилену поверхню 
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(схил) із поверхнею, щільно розчленованою дрібними ерозійними формами: їхні 

функції розподілу висот можуть бути подібними, тоді як автоковаріограми 
будуть дуже відмінними. 

Окрім наведених найпростіших морфометричних величин (абсолютна висота 

та похили поверхні), в геоморфометрії розглядають й низку інших, сукупність 
яких має якомога повніше описати форму земної поверхні. Складність завдання 
зумовлена тим, що предметом розгляду є не поверхня як така, а фізично та 

математично подвійна система “земна поверхня + геофізичне векторне поле” 

(Evans, 1972). До таких полів, зокрема, належать гравітаційне поле, поле 
сонячної радіації, поле вітрів. Будь-яке з них у кожній точці земної поверхні 

характеризується значенням інтенсивності та напрямом. Автор П. Шарий 
розробив систему базових морфометричних величин, визначених ним як 
“числова характеристика рельєфу, визначена в кожній точці карти”; 
морфометричні величини він розглядає як окремий випадок поняття 

морфометричної характеристики, які також включають такі характеристики, як, 
наприклад, площа та об’єм безстічної депресії: останні стосуються не конкретної 

точки, а цілої депресії (Шарый, 2006). Ця система налічує 18 морфометричних 

величин, які, здебільшого, є різними різновидами кривизни. Ці величини 

поділено на поле-специфічні (характеризують взаємодію земної поверхні з 
деяким векторним полем) та на такі, що описують геометрію земної поверхні, 

ігноруючи поля, а також – на локальні (описують властивості обмеженого околу 

точки) та нелокальні (їхнє визначення потребує розгляду протяжних ділянок 
поверхні). На основі співвідношень цих величин П. Шарий виокремив 12 

простих морфометричних типів форм рельєфу. 
Зазначений вище підхід до виокремлення морфометричних величин є 

формальним і не бере до уваги екологічне значення цих величин, тобто наявність 
та вираженість їхнього зв’язку з екологічними факторами, чинниками 

ґрунтотворення, критеріями сприятливості земельної ділянки для певних видів 

антропогенної діяльності. У своїй статті П. Шарий згадує низку аспектів 
екологічних впливів рельєфу: вплив на розподіл поверхневого стоку, ерозійно-
акумулятивні процеси, термічний режим схилів, наводить огляд праць, у яких 

проаналізовано вплив морфометричних величин на характер рослинного покриву 
та продуктивність сільськогосподарських культур (Шарый, 2006). Проте, у його 

дослідженнях відсутній детальний аналіз екологічного змісту запропонованих 

морфометричних величин. 
Екологічне значення морфометричних величин пов’язане з тим, наскільки 

точно вони відображають процеси і явища, які пов’язані з рельєфом та 

впливають на розподіл екологічних чинників на земній поверхні. Так, добре 

відомим є вплив цих величин на кліматичні характеристики. Цей вплив може 
проявлятись по-різному на різних масштабних рівнях: якщо на більших рівнях 

визначальне значення мають абсолютна висота місцевості та орієнтація по-
відношенню до панівних напрямків руху повітряних мас, то на менших рівнях на 
перший план виходять солярна експозиція, яка зумовлює неоднакове нагрівання 

схилів, та особливості морфометрії, які сприяють стіканню холодного повітря 

вночі та формуванню термічних інверсій (Mkrtchian & Kovalchuk, 2019). 
Вплив морфометричних величин на розподіл зволоженості безпосередньо 

зумовлений стіканням води у пониження рельєфу під дією сили тяжіння. Рівень 
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зволоженості визначається дренажною площею, з якої надходить стік на 

одиницю замикаючого контуру (нелокальна морфометрична величина), а також 
похилом (крутістю) поверхні та модулем його першої похідної (профільною 

кривизною), від якої залежить, чи буде вода стікати далі вниз по схилу, або ж чи 

переважатиме застій води і її просочування в нижні шари ґрунту. 
Вплив морфометричних величин на трофність ґрунту є найбільш складним 

через опосередкованість цього впливу ерозійними процесами, які, крім 

морфометрії рельєфу, зазнають впливу низки інших чинників. Проте, з цими 

величинами можна пов’язати цілу низку фізико-хімічних властивостей ґрунтів: 
потужність, гумусованість, щебенистість, кислотність, тощо. 

У змістовних дослідженнях більшого значення набувають складені або 

похідні морфометричні величини, які визначають у процесі аналізу механізмів 
конкретних процесів переносу енергії та речовини. Одним з прикладів є 

складений топографічний індекс (TWI, топографічний індекс вологості), 

запропонований І. Муром та П. Гесслером (Moore et al., 1993). Цей індекс 
відображає врівноважену величину надходження вологи внаслідок її 

латерального перерозподілу на схилах та визначає положення у ландшафтній 

катені. Місцеположення з високими значеннями цього індексу, зазвичай, 
характеризуються нагромадженням схилової вологи, сирими і вологими умовами 
місцезростання рослин, поширеністю явищ оглеєння ґрунту, тоді як низькі 

значення відповідають добре дренованим місцеположенням. Наше дослідження 

дало змогу, зокрема, встановити залежність між значеннями цього індексу та 
формулою деревостану, визначеною у 77-ми пунктах дослідної ділянки, вкритої 

умовно-корінними та псевдокорінними деревостанами (Мкртчян, 2014). 
Подібні за формою вирази використовують для аналізу процесів площинної 

ерозії ґрунтів. Оскільки на перебіг цих процесів загалом впливають не лише 
морфологія рельєфу, а й властивості ґрунтів і підстилаючих порід, характер і 

стан рослинного покриву та деякі інші чинники, які, подібно до морфометричних 

величин, можуть варіювати у просторі в межах території досліджень, у 
загальному випадку адекватний опис цих процесів потребує побудови 

відповідної моделі. Проте просторова варіабельність цих процесів, передусім на 

невеликому (локальному) масштабному рівні, часто визначається, здебільшого, 
топографічним чинником, отож просторовий опис і картування наслідків цих 

процесів, з точки зору формування ними екологічних умов і чинників, можна у 

першому наближенні виконувати на основі відповідних морфометричних 

величин (індексів). 
Аналогічно, відповідні морфометричні величини можна використовувати для 

моделювання локальних відмінностей в умовах освітлення та в термічному 

режимі. У першому випадку моделюють розподіл надходження сонячної радіації 
на схили різної крутості та експозиції, інтегруючи його за деякий період часу, 

наприклад – вегетаційний період. Залежно від складності в таких моделях можна 
враховувати ефекти затінення та атмосферного поглинання радіації за низької 
висоти сонця над горизонтом, відмінності в розподілі надходження прямої та 

розсіяної радіації, поглинання хмарами, поглинання та випромінювання 

поверхнею довгохвильової радіації, притаманні місцевому клімату річні та 

добові зміни у хмарності та прозорості атмосфери. Відмінності у термічному 
режимі, окрім пов’язаних з експозиційними відмінностями в освітленості, 
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можуть виникати внаслідок особливостей локальної циркуляції повітряних мас, 
що регулюються топографією, а отже – можуть бути описаними відповідними 
морфометричними змінними. 

Як основу екологічно орієнтованої систематизації морфометричних величин 

нами (Мкртчян, 2010) запропоновано в використовувати три групи прямих та 
ресурсних екологічних факторів (градієнтів): 1) такі, що описують перерозподіл 

сонячної та теплової енергії; 2) такі, що описують перерозподіл вологи під дією 

сили тяжіння; 3) такі, що описують перерозподіл твердої речовини під дією 

гравітації. Відповідно до них визначають морфометричні (топографо-екологічні) 
індекси, які можна обрахувати за відповідними похідними від ЦМР растровими 

шарами (рис. 3). 
 

 
Рис. 3. Зв’язок між морфометричними індексами та групами екологічних 

факторів. 
Fig. 3. Relationship between morphometric indices and groups of ecological factors 

 
Одна з наших праць (Mkrtchian, 2013) містить дослідження зв’язків між 

низкою морфометричних величин, зокрема тих, що відповідають зазначеним 

групам екологічних факторів, та головними компонентами мультиканального 

геозображення LANDSAT 7 ETM+, які відображають характер наземного 
покриву та рослинності, для ділянки розмірами 90 на 70 км, розміщеної в 

центральній частині Українських Карпат. Метод канонічного кореляційного 

аналізу дав змогу виокремити три канонічні корені, які описують незалежні 
компоненти їхньої спільної просторової варіабельності. Перший, найбільш 

значущий корінь загалом характеризує висотний градієнт у зміні екологічних 

умов, другий – градієнт від затінених крутих еродованих схилів до пласких добре 
освітлених поверхонь, третій – певною мірою описує макроекспозиційні 
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відмінності між місцеположеннями північно-східного та південно-західного 

макросхилів (Mkrtchian, 2013). 
Однією з переваг формально визначених морфометричних величин та 

індексів є можливість створення на їхній основі формалізованих методик 

автоматизованої, об’єктивної та однозначної класифікації і сегментації рельєфу. 
Зокрема, здійснена нами автоматична екологічна класифікація елементів рельєфу 

на основі параметрів, які характеризують надходження сонячної радіації, 

перерозподіл вологи та ґрунтову ерозію, дала змогу виокремити 5 

класифікаційних одиниць (морфотопів). Водночас виявлено достовірний 
статистичний зв’язок між останніми та значеннями рясності рослин (Ковальчук 

та Мкртчян, 2008). 
У зазначених випадках йдеться, передусім, про екологічну класифікацію 

елементів рельєфу різного порядку. Виокремлені при цьому різнопорядкові 
територіальні одиниці є морфотопами. В нашій праці (Мкртчян, 2004) 

морфотопи визначені як виділені за ознаками морфології земної поверхні та 
достатньою мірою екологічно однорідні територіальні одиниці, які, виходячи з 

характеристик території, цілей дослідження, наявних даних та можливостей 

їхнього збору та обробки, недоцільно поділяти за геоморфогенно зумовленими 

внутрішніми відмінностями у природних умовах на дрібніші територіальні 
складові. Проте екологічні ознаки можуть бути поставлені у відповідність не 

лише елементам, а й формам рельєфу та його типам. Автоматизоване виділення 

форм та типів рельєфу має спиратись на поняття сигнатури, визначене Р. 
Енцманом як “набір вимірювань, достатній для однозначної ідентифікації об’єкта 
або групи об’єктів” (Enzmann, 1966). У геоморфометрію концепція сигнатури 

прийшла зі сфери аналізу дистанційних зображень, де, зокрема, виділення 

спектральних сигнатур класів є складовою керованої класифікації 
мультиканальних геозображень. Геометричні сигнатури визначено Р. Пайком як 

“набір вимірювань, який описує форму земної поверхні достатньою мірою для 

того, щоби мати змогу виділити геоморфологічно відмінний ландшафт” (Pike, 
1986). У випадку просторово протяжних об’єктів і територій такі сигнатури 

можуть виражатись не лише через середні значення та варіабельність низки 
морфометричних величин, а й через характер їхньої просторової мінливості у 
межах окремих форм та типів рельєфу. Цю мінливість можна охарактеризувати 
параметрами відповідних трендових поверхонь, спектральних перетворень (у 

випадку просторової періодичності) або ж параметрами функції автоковаріації 

(автоковаріограми). 
Висновки. Екологічна (гео)морфометрія – науковий напрям, який досліджує 

залежності між морфометричними характеристиками рельєфу та екологічними 

факторами і процесами. Її завданням є дослідження залежностей між 
морфометричними величинами та екологічними чинниками, розробка методів 
морфометричної індикації характеристик біоценозів та екосистем, обґрунтування 

комплексних морфометричних величин, що найповніше характеризуватимуть 
основні групи екологічних чинників. Розвиткові геоморфометрії, в основу якої 

покладено кількісний аналіз морфометричних характеристик рельєфу, суттєво 

сприяла “цифрова революція”, що зумовила появу та поширення низки 

ефективних методів отримання, аналізу та обробки детальних цифрових 
морфометричних даних. 
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Просторову варіабельність континуальної топографічної поверхні можна 

звести до трьох складових: регулярного тренду, періодичності та випадкових 
флуктуацій, які потребують спеціальних методів аналізу. Зокрема, до методів 

аналізу періодичності належить спектральний аналіз, а структуру нерегулярних 

флуктуацій топографічної поверхні, які демонструють автокорельованість, 
можна проаналізувати шляхом побудови автоковаріограм та автокорелограм. 
Екологічне значення морфометричних величин пов’язане з тим, наскільки точно 

вони відображають процеси і явища, які стосуються рельєфу та впливають на 

розподіл екологічних чинників на земній поверхні. У змістовних дослідженнях 
більшого значення набувають складені або похідні морфометричні величини, які 

визначають в процесі аналізу механізмів конкретних процесів переносу енергії та 

речовини. 
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Анотація. Проаналізовано геоморфологічні і геологічні особливості східної частини 

Львова. Розроблено нову, надзвичайно мальовничу та пізнавальну туристичну, рекреаційну і 
геоосвітню стежку – ―Чатові скелі – Винниківське озеро – Медова печера‖ яка лежить на 

продовженні туристичного маршруту ―Високий Замок–Чатові скелі‖. Мальовничий рельєф, 

відслонення різноманітних за віком і генезисом відкладів, багаті археологічні пам’ятки, які 

трапляються вздовж маршруту, можуть забезпечити навчальну, освітню, пізнавальну, 
екологічну й естетичну функції. Археологічні пам’ятки, маловідомі широкому загалу, також 
надзвичайно цінні, адже ілюструють історію заселення території м. Львова, його найближчих 

околиць. 
Здебільшого об’єкти неживої природи, розташовані вздовж маршруту, добре доступні 

для ознайомлення, проте сьогодні вони не користуються високою популярністю серед 

мешканців Львова. Це пов’язано, передусім, з відсутністю належної інфраструктури – 
промаркованих стежок, інформаційних стендів тощо.  

Антропогенний вплив на об’єкти, які розташовані вздовж пропонованого маршруту, 
надзвичайно різноплановий і різномасштабний. Окремі об’єкти (наприклад Чатові скелі і 

Медова печера) зазнають значного впливу, оскільки їх активно використовують для пішого 

туризму, занять з альпінізму тощо. Інші (наприклад, археологічні пам’ятки Жупан і Лисівка) 
практично його не зазнають. Під найбільшою загрозою, аж до повного знищення, 
знаходяться пам’ятки Млинівці І і ІІ. Небезпеку для них створює активне будівництво нового 

спортивно-оздоровчого комплексу, розгорнутого навколо Винниківського озера. Тому існує 

потреба в постійному моніторингу стану цих об’єктів. З другої сторони згаданий комплекс в 

майбутньому формуватиме нові перспективи використання мальовничого рельєфу, складної 

геоморфологічної і геологічної будови східної частини м. Львова у рекреаційних та 

природопізнавальних заходах. Безсумнівно, що новий центр тяжіння, яким буде спортивно-
оздоровчий комплекс, сприятиме зростанню відвідуваності Винниківського лісопарку. Отож 
потреба в налагодженні відповідної туристичної, рекреаційної, геоосвітньої інфраструктури 

вздовж маршруту ―Чатові скелі – Винниківське озеро – Медова печера‖ очевидна вже 

сьогодні. 
Ключові слова: природопізнавальний і геоархеологічний маршрут; верхньокрейдові 

мергелі; неогенові піски і пісковики; леси, травертини; археологічні пам’ятки. 
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Abstract. Geomorphological and geological features of the eastern part of Lviv have been 
analyzed. A new, extremely picturesque and informative tourist, recreational and geo-educational 
route has been developed, namely ―Chatovi Rocks – Vynnykivske Lake –Medova Pechera‖, which 
forms an extension of ―Vysokyi Zamok – Chatovi rocks‖ tourist route. Picturesque relief, exposure 
of sediments of various ages and genesis, as well as rich archeological monuments occurring along 
the routecan perform educational, educational, cognitive, ecological, and aesthetic functions. 
Archaeological memorials, little known to the general public, are extremely valuable, too, because 
they illustrate the history of populating the city of Lviv and its neighborhood. 

Mostly inanimate objects located along the route are well accessible for exploration; however, 
today they are not very popular among Lviv residents. This is primarily due to the lack of proper 
infrastructure – marked trails, information stands, etc. 

Anthropogenic impact on the objects located along the proposed route is extremely diverse and 
large-scale. Some sites (such as Chatovi Rocks and Medova Pechera) are affected heavily, as they 
are actively used for hiking, mountaineering, etc. Others (for example, Zhupan and Lysivka 
archeological monuments) virtually do not experience it. The monuments of Mlynivtsi I and II are 
exposed to the greatest threat, up to complete destruction. They are endangered due to the extensive 
construction of a new sports and recreation complex, deployed around Vynnykivsky Lake. The 
refore, the condition of these facilities needs to be monitored continuously. On the other hand, the 
said complex will open up new prospects for the use of picturesque relief, complex 
geomorphological and geological structure of the eastern part of Lviv in the future recreational and 
geo-educational activities. There is no doubt that the new center of attraction, created by the sports 
and recreation complex, will increase the attendance of Vynnykivsky Forest Park. Therefore, the 
need to establish appropriate tourist, recreational, geo-educational infrastructure along 
―Chatovi Rocks – Vynnykivske Lake – Medova Pechera‖ route is obvious today. 

Key words: nature-learning and geo-archeological route; Upper Cretaceous marls; Neogene 
sands and sandstones; woods, travertines; archeological monuments. 

 
Вступ. Країни Західної Європи, Північної Америки, які активно опікуються 

природоохоронними й екоосвітніми проблемами та дбають про задоволення 

гуманітарних потреб населення, всебічно популяризують так звані туристичні 

маршрути вихідного дня. Доволі затребуваними такі послуги стали в період пандемії 
коронавірусу COVID-19, в умовах якої: по-перше, відбулась масштабна 
переорієнтація туристичних потоків з міжнародного на внутрішній ринок; по-друге, 

часто єдино дозволеним органами влади різновидом відпочинку залишились 
відвідини зелених зон міст, їхніх найближчих околиць. В Україні спостерігаються 
схожі зміни у туристичній, рекреаційній галузі економіки, які вимагають 
розширення існуючої мережі пропонованих клієнтам рекреаційних і геоосвітніх 
маршрутів. Важливо, що після завершення дії усіх карантинних обмежень, 
зумовлених пандемією коронавірусу COVID-19, розроблені маршрути не втратять 

своєї затребуваності. 
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Серед мешканців Львова та його гостей традиційно найпопулярнішим є маршрут, 

який пролягає від Високого Замку до Чатових скель (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Схема рекреаційного і природопізнавального маршруту ―Піщана гора-Чатові 

скелі‖(Яцишин і Дмитрук, 2020) 
Fig. 1. ―Pishchana Mountain – Chatovi Rocks‖ geo-educational and nature-learningroute 

diagram (Iatsyshyn and Dmytruk, 2020) 
 

На цьому маршруті відпочивальники найчастіше відвідують г. Високий Замок, 

Регіональний ландшафтний парк ―Знесіння‖, парк ―Шевченківський Гай‖ та 
розташований в його межах Музей народної архітектури і побуту 

імені Климентія Шептицького, а також Чатові скелі. Важливо, що цей маршрут 

може задовольняти не тільки історико-культурні, а й відпочинкові та 
природопізнавальні запити відвідувачів (Яцишин і Дмитрук, 2020). У маршруті 

відвідувачі мають змогу ознайомитись з такими типами пам’яток неживої природи, 
як стратиграфiчні, геохронологiчні, мiнералого-петрографiчні, палеонтологiчні, 
геоморфологiчні та мальовничі. 

Рекреаційна  і природопізнавальна функції численних об’єктів неживої природи, 

розташованих поза маршрутом Піщана гора – Чатові скелі, сьогодні висвітлені не 

достатньо. 
Матеріали і методи досліджень. Під пам’ятками природи розуміють добре 

вивчені еталони природних феноменів, серед яких виокремлюють пам’ятки живої і 

неживої природи (Брусак і Бакун, 2011). Під пам’яткою неживої природи розуміють 
відслонення гірських порід різного віку (стратотипи), скупчення палеонтологічних 

решток, зразки типових і унікальних порід і мінералів, окремі скелі та скельні 
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комплекси, печери, водоспади, визначні вершини, витоки великих і середніх за 

довжиною річок, виходи прісних і мінеральних вод, озера різного генезису тощо 
(Брусак і Бакун, 2011).  

Досі використовують декілька розроблених класифікацій пам’яток неживої 

природи, які ґрунтуються на різних принципах. Наприклад, у довiднику-путiвнику 
―Геологические памятники Украины‖ вирізняють шість типів геологічних пам’яток 

природи:  
 стратиграфiчнi та геохронологiчнi,  
 мiнералого-петрографiчнi,  
 палеонтологiчнi,  
 тектонiчнi,  
 геоморфологiчнi,  
 мальовничі (Коротенко и др., 1985).  
Класифікацію пам’яток неживої природи, засновану на предметному принципі, 

яка охоплює 15 типів об’єктів запропонував В. П. Грищенко з колегами (Грищенко 
та ін., 1995).  

Генетичну класифікацію пам’яток рельєфу, розробив Е. Палiєнко. Спираючись 

на неї, автор виділив 13 груп генетично однорідних форм рельєфу (Палієнко, 1997).  
Автори В. Брусак та Ю. Зiнько геологічні об’єкти пропонують поділяти на 

стратиграфiчнi, мiнералого-петрографiчнi, палеонтологiчнi, тектонiчнi, а 

геоморфологiчнi – на морфогенетичнi (морфоструктурнi i морфоскульптурнi), вікові 
(релiктовi та сучаснi) і пейзажні (Брусак і Зiнько, 1995).  

Отже, різні класифікації пам’яток неживої природи, ґрунтуються на різних 
принципах. З огляду на зміст (суть) пам’ятки неживої природи їх, можна розділити 
на три класи: геологічні, геоморфологічні та гiдрологiчнi (Грищенко та ін., 1995).  

Відповідно, геологічні пам’ятки доцільно розділити на п’ять типів:  
1) стратиграфiчнi; 
2) геохронологiчнi; 
3) тектонiчнi; 
4) палеонтологiчнi;  
5) мiнералого-петрографiчнi (Брусак і Бакун, 2011).  
Геоморфологiчнi пам’ятки природи В. Брусак і В. Бакун класифікують за 

генезисом на окремі типи форм рельєфу (денудаційний, вулканічний, флювіальний 

тощо), а за морфологією – на види (скелі, печери, останці тощо) (Брусак і Бакун, 

2011). 
Гiдрологiчнi пам’ятки В. Брусак і В. Бакун поділяють на два типи: 

гiдрогеологiчнi (виходи мінеральних вод, джерел, витоки річок) та поверхнево-
гiдрологiчнi (долини річок, озера тощо) (Брусак і Бакун, 2011). 

У процесі збору геоморфологічної, геологічної та археологічної інформації 
використовувалися методи польових і камеральних досліджень, описовий метод, 

метод порівняльної оцінки та інші. Також використовувались дані літологічних, 

палеомалакологічних і археологічних досліджень. Зібраний та узагальнений 
фактичний матеріал дав змогу встановити цінність відслонень гірських порід, 
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виходів на денну поверхню підземних вод, археологічних стоянок як пам’яток 

неживої природи та охопити їх пропонованим новим маршрутом. 
Результати. Георізноманіття східної частини міста Львова і його найближчих 

околиць дає змогу продовжити маршрут, який наразі закінчується на 
Чатових скелях, до південної частини Винниківського лісопарку, розташованого між 
Винниками на сході, Бережанами на півдні та Львовом (райони Пирогівка і 

Майорівка) – на заході і північному заході (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Схема пропонованого природопізнавального та геоархеологічного 

маршруту ―Чатові скелі – Винниківське озеро – Медова печера‖.  
Цифрами позначені геоосвітні і природопізнавальні об’єкти: 1 – археологічна 

стоянка ―Жупан‖, 2 – археологічна стоянка ―Шипшина‖, 3 – Цісарська криниця, 4 – 
Пісковня, 5 – археологічна стоянка ―Лисівка‖, 6 – археологічна стоянка 

―Млинівці ІІ‖, 7 – археологічна стоянка ―Млинівці І‖, 8 – травертин, 9 – Медова 

печера, 10 – Джерело 
Fig. 2. ―Chatovi Rocks – Vynnykivske Lake – Medova Pechera‖ proposed geo-

educational and nature-learning route diagram. Numbers indicate geo-educational and 
nature-learning objects: 1 – Zhupan archeological site, 2 – Shypshyna archeological site, 3 

– Tsisarska Krynytsia, 4 – Piskovnia, 5 – Lysivka archeological site, 6 – ―Mlynivtsi ІІ‖ 
archeological site, 7 – ―Mlynivtsi І‖ archeological site, 8 – travertine, 9 – Medova Pechera, 

10 –Well 
 

Пропоноване продовження маршруту ―Високий Замок (Піщана гора) – 
Чатові скелі‖ до Цісарської криниці, Винниківського озера, а звідти до – 
Медової печери забезпечить реалізацію геоосвітніх та рекреаційних запитів 

відвідувачів, що визначається мальовничістю рельєфу та складністю 
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геоморфологічної і геологічної будови території. Мальовничість рельєфу зумовлена 

розташуванням досліджуваної території на стику двох геоморфологічних районів 
Поділля: Львівського плато і Пасмового Побужжя (Цись, 1962). Межа між ними 

представлена крутим схилом, який від Чатових скель прямує на південний схід від 

Винник. Перевищення Чатових скель над днищем долини Полтви, яка вже є 
складовим елементом Пасмового Побужжя, сягає 140–150 м, а пересічна висота 

цього схилу коливається в межах 80–100 м.  
У межах Львівського плато виокремлюють декілька підрайонів: власне Львівське 

плато, розчленовану північну частину плато, Львівсько-Бібрське горбогір’я, 
останцеві височини Цитадель, Чатову та Лисогірську (Цись, 1962). З перелічених 

вище шести підрайонів тільки два – розчленована північна частина Львівського 

плато і Чатова останцева височина – охоплені пропонованим нами новим 
маршрутом. Максимальні абсолютні відмітки припадають на Чатові скелі, де 

сягають 414 м, а поза вершиною коливаються в межах 350–370 м.  
Пасмове Побужжя представлене поєднанням витягнутих з заходу на схід лесових 

підвищень, розділених широкими, коритоподібними, часто заболоченими долинами, 

які дренують річки Полтва, Марунька і дрібніші. Висота пасом над днищами долин, 

які їх розділяють, коливаються від 40–50 до 80–100 м зі зростанням відміток на 

захід. У межах території досліджень розташовані тільки два пасма: Винниківське і 
Чишківське. Абсолютні відмітки в межах пасом коливаються в діапазоні 275–290 м, 

а в днищі долини Полтви знижуються до 260–275 м.  
У крутому схилі, яким Львівське плато відокремлене від Пасмового Побужжя, а 

також у бортах долин річок басейну Західного Бугу, які врізаються у Львівське 

плато, відслонюється широкий комплекс різновікових (крейдових, неогенових і 

четвертинних) та відмінних за походженням осадових нагромаджень.  
Дочетвертинні відклади представлені нагромадженнями верхньої крейди і 

неогену (табл. 1).  
Нагромадження четвертинного віку, які в межах плато і лесових пасом 

практично суцільним плащем покривають давніші утворення, об’єднані у такі вікові 
підрозділи (табл. 2): середньо-, верхньоплейстоценові та сучасні (Волошин, 1989; 

Волошин, 2009).  
Четвертинні відклади сильно змиті на крутому схилі, який відокремлює 

Львівське плато і Пасмове Побужжя, а також у крутих бортах балок, річкових долин 

басейну Західного Бугу. 
Довжина маршруту ―Чатові скелі – Винниківське озеро – Медова печера‖ 

перевищує 9 км. Вздовж маршруту відвідувачі мають змогу ознайомитись з 
відслоненнями гірських порід, виходами на денну поверхню підземних вод 

(джерелами), багатими археологічними стоянками, які сукупно забезпечать 

природопізнавальну, геоархеологічну та рекреаційну функції. 
Маршрут розпочинається на схилах Чатових скель, де для вивчення доступні 

нагромадження середнього баденію, які складені пісковиками (ратинські верстви), 

верхнього баденію, які розпочинаються товщею кайзервальдських верств, складених 
пісками  і  слабозцементованими  пісковиками, і  тернопільських  верств,  складених  



 
 
 
 

А. Яцишин, Р. Дмитрук, А. Гавінський   Природопізнавальні та геоархеологічні маршрути… 

                         ISSN 2519–2620. Проблеми геоморфології і палеогеографії...2021. Вип. 1 (12), 155–178              161 
 

 
Таблиця 1. Зведена стратиграфічна колонка дочетвертинних відкладів Львова 

(Волошин, 2009) 
Table 1. Consolidated stratigraphic column of pre-Quaternary deposits of Lviv (Voloshyn, 

2009) 
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Таблиця 2. Зведена стратиграфічна колонка четвертинних відкладів Львова 
(Волошин, 2009) 

Table 2. Consolidated stratigraphic column of Quaternary deposits of Lviv 
(Voloshyn, 2009) 
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щільними піскуватими вапняками. На розмитій поверхні відкладів верхнього 

баденію залягають нагромадження волинських верств нижнього сармату, які 
складені пісковиками. Вони є наймолодшими неогеоновими утвореннями околиць 

Львова. 
Розріз товщі нагромаджень, розкритих на схилах Чатових скель, ілюструє 

характер перебігу процесів осадонагромадження у морському басейні. Їхнє вивчення 

цінне з точки зору вирішення питань палеогеографії, літології, седиментології, 

палеоекології та інших природничих дисциплін (Яцишин і Дмитрук, 2020). Розріз 
може виконувати наукову (об’єкт вивчення процесів осадонагромадження у 

відкритому морі, палеонтології, літології та інших природничих дисциплін), 

навчальну, освітню, пізнавальну (об’єкт навчальних екскурсій учнів шкіл, польових 

занять для студентів географічного, геологічного факультетів), екологічну (об’єкт 
екологічних стежин та екологічного виховання) функції. 

Чатові скелі добре доступні для вивчення. Вони піддаються антропогенному 
впливові, оскільки скелі активно використовують для занять з альпінізму. Серед 
природних явищ, які інтенсивно розвиваються на схилах скель, можна назвати 

обвально-осипні та інші денудаційні процеси: вони дещо змінюють вигляд 
Чатових скель, однак не становлять для них великої загрози. Проте існує потреба в 
благоустрої території: встановленні інформаційних стендів, збільшенні кількості 

смітникових урн, встановленні кількох біотуалетів у доступних місцях тощо. 
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Далі маршрут спускається до вулиці Личаківської і вздовж неї трасується в 

напрямі м. Винники, на західній околиці яких локалізована серія археологічних 
стоянок: Жупан, Шипшина, Лисівка, а також Цісарська криниця. Поруч із криницею 

і стоянкою Лисівка розташований цінний природопізнавальний об’єкт – Пісковня – 
це закладений наприкінці ХІХ ст. кар’єр з видобутку сировини для склозаводів та 
будівельних матеріалів (піску, пісковиків і вапняків). 

Цісарська криниця у Винниках своєю історією та легендами приваблює 

відвідувачів. Криничка збудована 1826 р. для потреб місцевої тютюнової фабрики. 

Важливо, що тепер вона належить до комплексу природно-антропогенного об’єкта 
екологічного та релігійного туризму екскурсійної спрямованості ―Стежка 

Митрополита Андрея Шептицького‖ на горі Шипшина, відкритого 20 листопада 

2020 р. ―Стежка‖ збудована на честь Митрополита, який у 1930-х роках полюбляв 
тут відпочивати. З оглядового майданчика відкривається мальовничий краєвид на 

долину Маруньки та навколишні села. Об’єкт довжиною у 500 м викладений 

бруківкою з відповідною інфраструктурою та трьома зупинками з монументальними 
скульптурами. Поруч із Цісарською криницею встановлено бювет для потреби 

подорожуючих (Білоус, Гавінський і Оприск, 2016). 
Зазначений комплекс доповнений археологічними поселеннями, розташованими 

на горі Шипшина (рис. 3). Сама гора є невеликою, оскільки ще за австрійських часів 
зі східного боку частково зруйнована кар’єром з видобування вапняку. Вивчення цієї 

багатошарової пам’ятки припало на 1994, 2014 та 2015 роки. Зазначимо, що свого 

часу митрополит Андрей Шептицький активно сприяв розвиткові археології в 
Галичині. Випадково чи ні, проте історія повторюється: завдяки митрополитові 
виконано подальші дослідження. Головним було поселення черепино-лагодівської 

групи ранньозалізного часу. Від нього залишилися глибокі господарські ями, 

заглиблені житлові споруди та значна кількість побутових речей, здебільшого 
фрагменти кераміки. 

Серед посуду вирізняються банкоподібні горщики з наскрізними проколами під 

вінцями, черпаки, миски конічної форми. Вироби часто прикрашали пружками з 
пальцевими заглибленнями, защипами та нігтевими вдавленнями. Окремими 

екземплярами представлені накривки до горщиків (Бандрівський, 2003; Гавінський, 
Білас і Гринчишин, 2015; Гавінський, Бандрівський і Оприск, 2016). Меншою мірою 
представлені матеріали інших археологічних культур, які, очевидно, перебували тут 

тимчасово. До культури лійчастого посуду належить фрагмент ручки черпака типу 

―ansalunata ,ˮ а до тщінецької культури доби бронзи (кінець ІІІ тис. до н. е.) – уламок 

посудини зі шнуровим орнаментом. 
Праворуч від г. Шипшина знаходиться г. Лисівка на якій, завдяки прадавньому 

лісу, чудово збереглося поселення культури лійчастого посуду. Це одне з небагатьох 

укріплених енеолітичних селищ на території України зі вцілілим валом і ровом. 
Багаторічні дослідження, які продовжують останніми роками, увінчались важливими 

і цікавими результатами (Пелещишин, 1994; Rybickaiin., 2017; Гавінський, Білас і 

Рибіцька, 2020; Гавінський, Білас і Рибіцька, 2020а). Центральна частина поселення 
не   густо   забудована  житловими   спорудами.  Вони   мали   наземну   стовпову  
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Рис. 3. Археологічні поселення на горі Шипшина. Умовні позначення: І – план 
розкопів за 2014–2015 рр.; 1–13 – знахідки кераміки, кременю та каменю 

Fig. 3. Archaeological settlementon Shypshyna Mount. Legend: I – excavation plan for 
2014–2015; 1–13 – finds of ceramics, flint and stone 

конструкцію прямокутної форми площею близько 20 м2
, стіни, переплетені пруттям, 

яке згодом обмазували глиною. З певних причин деякі хати спалені, від чого 
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залишилися завали перепаленої глини-обмазки. Господарські ями розташовані по 

північному краю гори. Це своєрідні пивниці, окремі з яких мали підбої 
грушоподібної в перерізі форми. З часом їхні стінки почали осипатися, отож їх 

використовували для складування сміття. На відміну від житла, де обмаль предметів, 

у цих ямах виявилась величезна кількість матеріалу: здебільшого уламки посуду, 
розбиті горщики, які згодом вдалося реконструювати, пошкоджені та цілі знаряддя 

праці, предмети прядіння і ткацтва, символічні, а іноді й мідні предмети (рис. 4). 
 

 

Рис. 4. Артефакти з поселення Лисівка. Вироби культури лійчастого посуду 
Fig. 4. Artifacts from Lysivka settlement. Products of funnel ware culture 
 

Виявлений посуд відзначається стрункими формами, залощеною до блиску 

поверхнею та багатим орнаментом. Вирізняються особливі форми, притаманні лише 
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цій культурі: фляги на декорованих ніжках; черпаки з крильцеподібними ручками; 
горщики прикрашені пластичними літерами ―М‖. До рідкісних предметів належить 
уламок глиняної модельки сокири культового призначення. Зазначимо, що на 

поселенні знайдено чималу кількість трипільського посуду, що засвідчує тісні 

взаємозв’язки зі східними сусідами. Доволі важливим моментом цих контактів є 
певний відсоток кераміки культури лійчастого посуду з наслідуванням технології 

трипільської культури (зокрема, й фарбуванням поверхні), що засвідчує певний 

синкретичний характер цих стосунків. Виконані лабораторні дослідження дали 

змогу окреслити час існування цього поселення в межах 3500–3300 рр. до н. е. 
Окремими матеріалами на горі Лисівка представлені й інші культури. Тут, 

зокрема, виявлено пізньопалеолітичні патиновані знаряддя, серед яких вирізняється 

виріб із шоколадного кременю, поклади якого фіксують за кілька сотень кілометрів 
на захід, що засвідчує його привізний характер. Тимчасово тут перебували 

представники волино-люблінської та межановицької культури доби бронзи. 
Цікава пам’ятка знаходиться праворуч і від г. Шипшина – на високій горі Жупан 

(391,3 м н. р. м.). Окрім поселення культури лійчастого посуду, тут розкопали 
пізньотрипільське селище, що становить крайній західний пункт цієї культури і 

знаходиться в середовищі лійчастих кубків (рис. 5). Свого часу М. Пелещишин 

писав про одночасове спільне проживання двох общин на цій горі (Пелещишин, 
1998). Останні дослідження довели, що ці поселення були різночасовими з різницею 

приблизно у 200 років, а порушений культурний шар не дає змоги стратиграфічно 

розділити артефакти (Diachenko et al., 2019; Вертелецький та ін, 2020). Водночас 
можна стверджувати про глибину контактів обох культур та шляхи пересування 

населення пізнього трипілля, що належить до так званої гордінештської групи, 

територія поширення якої сягає сучасних Молдови, Румунії, Середнього Дністра та 

Волині. 
Поруч з Цісарською криницею і стоянкою ―Лисівка‖ розташований цінний 

природопізнавальний і рекреаційний об’єкт – ―Пісковня‖ (рис. 6). Йдеться про 

закинутий у другій половині минулого століття кар’єр з видобутку кварцових пісків. 
Їх використовували для будівництва, а також потреб скляної промисловості, яка 

активно розвивалась того часу у Львові. Кар’єр функціонував з кінця ХІХ до 

середини ХХ-го століття. Основними чинниками, які зумовили поступовий занепад 
кар’єру, були виробіток високоякісних пісків (у товщі, яку розробляли, 

спостерігається багато включень вапняків та слабкозцементованих пісковиків), а 

також знищення залізниці, яка проходила повз кар’єр, та поступове закриття 

склозаводів. Сьогодні на місці закинутого кар’єру залишилось пониження, оточене з 
усіх сторін різної висоти стінками, в яких відслонюються товщі неогенових 

(верхньобаденських) утворень. Іноді висота стінок перевищує 20 м. У них 

відслонюються горизонтально залягаючі товщі пісків з прошарками пісковиків та 
вапняків. Потужність прошарків є змінною – від кількох сантиметрів до 0,3–0,4 м. 

Загальний колір товщі – жовтувато-білий, що зумовлено складом (білі кварцові 

піски та світло-жовті вапняки). Сьогодні територію кар’єру використовує 
спортивно-тренувальний майданчик ГО ―Винниківський клуб мотоциклетного 
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спорту ―Драйв‖, хоча місцевими активістами порушено питання щодо заборони 

проведення таких заходів у всій Винниківській лісопарковій зоні з метою 
запобігання нищенню природи (передусім рослинного і ґрунтового покривів).  

 

 

Рис. 5. Артефакти з поселення Жупан. Посуд трипільської культури 
Fig. 5. Artifacts from Zhupan settlement. Utensils of Trypillia culture 

Західніше, у бортах долини р. Маруньки, поблизу тепер активно 

реконструйованого Винниківського озера, опрацьована серія геоархеологічних 

пам’яток ―Млинівці І‖ і ―Млинівці ІІ‖. У зв’язку з будівництвом нового спортивно-
оздоровчого комплексу постала необхідність рятівних досліджень стоянок. Наукові 

співробітники Історико-краєзнавчого музею м. Винники розкопували два поселення 
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– ―Млинівці І‖ і ―Млинівці ІІ‖, які, відповідно, знаходились на правому і лівому 

борті долини річки. 
 

 

Рис. 6. Кар’єр ―Пісковня‖ 
Fig. 6. Piskovnia quarry 

На пункті ―Млинівці І‖ зафіксовано рештки житлового приміщення зі слідами 

вогнища у вигляді скупчення глиняної обмазки та одну господарську яму. Можливо, 
ці об’єкти залишені носіями енеолітичної культури лійчастого посуду другої 

половини ІV ст. до н. е.  
Значна кількість археологічних культур представлена на пам’ятці ―Млинівці ІІ‖. 

На площі у 170 м2 виявлено десять різночасових об’єктів. Найбільш ранній горизонт 

представлений волино-люблінською культурою першої половини IV тис. до н. е., від 

неї залишилась котловина якоїсь споруди чотирикутної форми з двома ямами у 
кутах і вогнищем на долівці. Майже однакових сім господарських ям діаметрами 
1,2–1,6 м зараховано до черепино-лагодівської групи ранньозалізного часу VІІ–

VІ ст. до н. е. Про раннє заселення околиць Львова та Винник свідчить заглиблене 

житло із піччю-кам’янкою ІХ–Х ст., згодом на цьому ж місці існувало селище 
княжого періоду, датоване ХІІ ст.(Гринчишин та ін., 2019). 

Артефакти, здобуті під час археологічних досліджень стоянок, розкритих на 

західній околиці м. Винники, можна оглянути у сучасній інноваційній експозиції 
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Історико-краєзнавчого музею м. Винники та Археологічного музею Львівського 

університету ім. І. Франка. 
Ще одним з пропонованих об’єктів, який доцільно долучити до розроблюваного 

маршруту, є закинутий кар’єр поблизу хутора Волиця, що на південь від Винник. 

Тут у другій половині ХХ-го століття видобували леси для виробництва цегли. 
Припинили його розробляти у 80-х роках минулого століття. Розріз розташований на 

стику північного уступу Поділля з найпівденнішим з шести лесових пасом 

Пасмового Побужжя – Дмитровицьким (Чишківським). Розріз є типовим для 

Пасмового Побужжя і розкриває будову майже 10-метрової товщі 
верхньоплейстоценових лесів. Зазначимо, що нижня, найдавніша частина 

відслонення, що знаходиться у виїмці, важкодоступна для вивчення, оскільки 

―заплила‖ більш молодими лесами. Надзвичайно цікавою є північна стінка кар’єру, 
яка розташована найближче до будинків. Тут відслонюється складно пликативно 

деформована пачка (рис. 7).  
 

 

Рис. 7. Пликативно деформована пачка лесів розрізу Волиця 
Fig. 7. Plicatively deformed bundle of the Volytsia section forests 

 
Природа цих деформацій – розвиток схилових (делювіально-соліфлюкційних) 

процесів на слабозадернованих схилах у холодні відрізки плейстоцену. Вся товща 
має палевий колір, шаруватість підкреслюється смугами бурого та чорного 

озалізнення, іноді – й ортзандами. 
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Ще одним цікавим елементом цього розрізу є наймолодші леси. Вони 

переповнені численними мушлями молюсків. Найтиповішими серед виявлених є 
види Pupilla muscorum, Pupilla loessica, Vallonia tenuilabris, Trichia hispida, Succinea 
oblonga, що вказують на тогочасні холодні (субарктичні) умови. 

Упродовж тривалого часу важливим центром відпочинку в західній околиці 
Винник було Винниківське озеро. Проте з кінця 2018 року цю територію 
використовує Академія футболу ФК ―Рух‖, отож сьогодні вона вилучена з переліку 

об’єктів рекреаційного фонду Львівської ОТГ. Зазначимо, що тут в перспективі 

організовуватимуть відпочинкову зону, головними об’єктами якої будуть відновлене 
озеро та гірськолижний витяг. Це сприятиме збільшенню кількості відвідувачів 

зазначеної території і, як наслідок, зростання інтересу до пропонованого пішого 

маршруту. 
Від археологічних пам’яток ―Млинівці І‖ і ―Млинівці ІІ‖ траса маршруту 

скеровується через Винниківський лісопарк у бік Медової печери.  
У долині однієї з правих приток р. Маруньки, на віддалі близько 2 км на 

північний захід від Цісарської криниці, виявлений доволі великий травертин – 
каскад невеличких (зазвичай висотою не більше 10–15 см) терас у руслі потоку 
(рис. 8).  

 

 

Рис. 8. Травертин в долині притоки р. Маруньки 
Fig. 8. Travertine in the valley of the Marunka River tributary 
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Загальна протяжність травертинового тіла складає щонайменше 20 м за сумарної 
висоти понад один метр. Вперше цю знахідку описали 2020 року біологи О. Орлов 
на М. Рагуліна як місце розповсюдження кальцефільних видів рослин (У Львові 

знайшли…, 2020). Тіло травертину складене доволі пористими вапняками, зазвичай 

темно-сірого кольору. Його текстурні особливості вказують та фітогенну природу 
травертину: наявна рослинність сприяє випаданню в цьому місці карбонату кальцію 

(CaCO3) в осад (Alexandrowicz, 2004). Також наголосимо, що зазначений процес не 

припиняється і сьогодні. Травертин розташований у доступному місці – власне тут 

потік пересікає закинута лісова дорога, що сприяє залученню його до пропонованого 
маршруту.  

Медова печера (рис. 9) розташована на віддалі менше одного кілометра на 

південний захід від травертину. Власне печера антропогенного походження, виникла 
під час добування вапняків для будівельних потреб. Вапняки відслонюються у 

лівому (північному) борті великої балки, яка впадає у долину р. Марунька. Вапняки 

хемогенні, світло- і жовтувато-сірі, щільні, кавернозні, репрезентують 
нагромадження середньобаденських ратинських шарів (їхнім стратиграфічним 

відповідником є пісковики, які відслонюються на схилах Чатових скель). 
 

 

Рис. 9. Медова печера (відслонення ратинських хемогенних вапняків) 
Fig. 9. Medova Pechera (exposure of Ratyno hemogenic limestones) 
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Вивчення відслонення ратинських хемогенних вапняків цінне з точки зору 

вирішення питань палеогеографії, літології, седиментології, палеоекології та ін. 
Розріз може виконувати наукову (об’єкт вивчення процесів осадонагромадження у 

відкритому морі, палеонтології, літології), навчальну, освітню, пізнавальну (об’єкт 

навчальних екскурсій учнів шкіл, польових занять для студентів географічного, 
геологічного факультетів), екологічну (об’єкт екологічних стежин та екологічного 

виховання) функції. 
Медова печера добре доступна для вивчення. Антропогенний вплив на неї 

значний, отож існує потреба благоустрою території. Серед природних явищ, які 
інтенсивно розвиваються навколо скель, можна назвати обвально-осипні процеси, 
процеси лінійної ерозії та інші денудаційно-акумулятивні процеси.  

На відстані близько 400 м на південь від відслонення вапняків у правому борті 
балки є джерело (рис. 10), яке фіксує контакт верхньокрейдових мергелів (глинистої 

кори вивітрювання мергелів), що формують водотрив, і водоносних неогенових 

нагромаджень, які перекривають товщу мергелів. Неогенові нагромадження 
представлені грубошаруватими літотамнієвими вапняками (баранівські верстви). 

 

Рис. 10. Джерело у підніжжі Медової печери  
Fig. 10. Well at the foot of the Medova Pechera 
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Вивчення виходу на денну поверхню підземних вод (джерела) цінне з точки зору 

виконання навчальної, освітньої, пізнавальної (об’єкт навчальних екскурсій учнів 
шкіл, польових занять для студентів географічного, геологічного факультетів), 

екологічну (об’єкт екологічних стежин та екологічного виховання) функцій. 
Джерело добре доступне для вивчення. Антропогенний вплив на нього значний, 
отож існує потреба в моніторингу стану джерела. 

Завершується маршрут ―Чатові скелі – Винниківське озеро – Медова печера‖ у 

надзвичайно мальовничому місці – неподалік від траси для мотоперегонів. 

Рекреаційну функцію здатні виконати не тільки перегляд мотоперегонів, а й 
мальовничий рельєф у межах мототраси і в її найближчих околицях. 

Розроблений маршрут ―Чатові скелі – Винниківське озеро – Медова печера‖ дає 

доступ до таких типів пам’яток природи:  
1) стратиграфiчних та геохронологiчних (Чатові скелі, Медова печера, Пісковня, 

травертин, серія археологічних стоянок);  
2) мiнералого-петрографiчних (Чатові скелі, Медова печера, Пісковня);  
3) палеонтологiчних (Чатові скелі, Пісковня, травертин); 
4) геоморфологiчних (Чатова останцева височина, Медова печера, Пісковня, 

долина р. Марунька і територія Винниківського лісопарку); 
5) мальовничих (Чатова останцева височина, Медова печера, Пісковня, долина 

р. Марунька і територія Винниківського лісопарку). 
Обговорення і висновки. Східній частині м. Львова притаманний надзвичайно 

високий природопізнавальний, екоосвітній та геоархеологічний потенціал, який, 
наразі, не використовують на повну потужність. Навіть такі об’єкти неживої 

природи, як Чатові скелі, Медова печера, які добре відомі прихильникам активного 

відпочинку та фахівцям-природничникам, передусім геологам, досі так і не набули 

широкої популярності серед мешканців Львова і його гостей. Хоча обидва об’єкти 
добре доступні та цінні з точки зору виконання екологічної (об’єкт екологічних 

стежин та екологічного виховання), навчальної, освітньої, пізнавальної (об’єкт 

навчальних екскурсій учнів шкіл, польових занять для студентів географічного, 
геологічного факультетів) функцій, не надто високу їхню популярність можна 

пов’язати, насамперед, з відсутністю належної інфраструктури – промаркованих 

стежок та інформаційних стендів. 
Інші об’єкти, передусім археологічні пам’ятки, ще менше відомі мешканцям 

Львова. Однак вони надзвичайно цінні з точки зору ілюстрації історії заселення 

території м. Львова та його найближчих околиць і здатні виконувати навчальну, 

освітню, пізнавальну (об’єкт навчальних екскурсій учнів шкіл, польових занять для 
студентів географічного, історичного факультетів) функції. Деякі з них є 

унікальними, зокрема – пам’ятка на горі Лисівка, адже це одне з небагатьох 

укріплених енеолітичних селищ на території України зі збереженим валом і ровом. 
Пам’ятка багата величезною кількістю матеріалу, здебільшого, уламків посуду, 

знарядь праці, предметів прядіння і ткацтва і інших. На поселенні також знайдено 

чималу кількість трипільського посуду, який свідчить про тісні взаємозв’язки із 
східними сусідами. Окремими матеріалами представлені й інші культури. Зокрема, 
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тут виявлено пізньопалеолітичні патиновані знаряддя. Тимчасово тут перебували 

представники волино-люблінської та межановіцької культури доби бронзи. 
На горі Жупан, окрім поселення культури лійчастого посуду, є пізньотрипільське 

селище. Це поселення дозволяє відтворити глибину взаємних контактів згадуваних 
культур та шляхи пересування населення пізнього трипілля. 

На пам’ятках ―Млинівці І‖ та ―Млинівці ІІ‖, що розташовані по бортах 

р. Маруньки в районі Винниківського озера, виявлено десять різночасових об’єктів. 
Найдавніший горизонт представлений волино-люблінською культурою першої 

половини IV тис. до н. е, а наймолодший культурний горизонт фіксований селищем 
княжого періоду, датованого ХІІ ст. У зв’язку з будівництвом спортивно-
оздоровчого комплексу існує реальна загроза їх збереженню.  

Спільною і головною проблемою збереження та популяризації серед мешканців 
Львова, Винник та інших населених пунктів археологічних пам’яток є відсутність 

промаркованих стежок та інформаційних стендів, хоча частину маршруту, яка 

сполучає стоянки Шипшина, Лисівка, Цісарську криницю і Пісковню, частково 
промарковано під час створення комплексу природно-антропогенного об’єкта 

екологічного та релігійного туризму екскурсійної спрямованості ―Стежка 

Митрополита Андрея Шептицького‖. Доступність цього скупчення об’єктів є навіть 

ліпшою, ніж Чатових скель. 
Окрім реальної загрози збереження пам’яток ―Млинівці І‖ і ―Млинівці ІІ‖, яку 

створює, як уже зазначено вище, будівництво нового спортивно-оздоровчого 

комплексу, розгорнутого навколо Винниківського озера, в майбутньому комплекс 
також формуватиме нові перспективи використання мальовничого рельєфу, складної 

геоморфологічної та геологічної будови східної частини м. Львова у рекреаційних і 
природопізнавальних заходах. Безперечно, новий спортивно-оздоровчий комплекс 

сприятиме зростанню відвідуваності території Винниківського лісопарку, долини 
р. Марунька. Отож потреба в налагодженні відповідної інфраструктури вздовж 

маршруту ―Чатові скелі – Винниківське озеро – Медова печера‖ очевидна вже 

сьогодні. 
Подяка. Дослідження частково фінансоване Національним фондом досліджень 

України і є частиною проекту ―Розвиток палеокріогенних процесів у плейстоценовій 
лесово-ґрунтовій серії України: інженерно-геологічний, ґрунтовий, кліматичний, 
природоохоронний аспекти‖ (реєстраційний номер 2020.02/0165). 
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Анотація. Представники спеціальності, науки чи наукового напряму періодично 

обговорюють їхній стан, проблеми, перспективи розвитку. Великою мірою це стосується 

і такої геолого-географічної науки, як геоморфологія. Підставою для аналізу її статусу, 

проблемних питань, стану і перспектив розвитку став 70-річний ювілей кафедри 

геоморфології і палеогеографії Львівського національного університету імені Івана 

Франка, який відзначала геоморфологічна громадськість України і країн-сусідів 2020 

року. Йому присвячено Всеукраїнську науково-практичну конференцію "Сучасний стан і 

перспективи розвитку геоморфології та палеогеографії в Україні". На конференції 
прозвучали доповіді Лідії Дубіс, Ярослава Кравчука, Івана Ковальчука, Андрія 

Богуцького, Володимира Стецюка, Романа Спиці, Жанни Матвіїшиної, Наталії 

Герасименко, Галини Байрак, Петра Волошина, Олександра Мкртчяна, Андрія Яцишина 

та інших дослідників, які відображали сучасні напрями геоморфологічних та 
палеогеографічних досліджень учених України, піднімали проблемні питання. 

Враховуючи цю обставину, спробуємо дати відповіді на запитання, які виникають і в 

самих геоморфологів, й у фахівців суміжних галузей географічної та геологічної науки, 

зокрема: чи достатньо уваги приділяють аналізу сучасного стану науки про рельєф і 

процеси рельєфоутворення в Україні; якими здобутками володіє геоморфологія 20-х 

років XXI століття; як співвідноситься українська геоморфологія з зарубіжною за 

доробком, методами дослідження, отриманими результатами, суспільним визнанням; які 

проблеми має розв’язувати геоморфологічна і  палеогеографічна наука, щоб залишатися 

сучасною і суспільно важливою; які перепони вона має долати; які перспективи її 

очікують?  
Висвітлені результати досліджень базуються на аналізі публікацій, присвячених 

сучасному стану геоморфологічної науки, доповідей на конференціях різних рангів, 
творчого доробку фундаторів української геоморфології, її дійових осіб, які працювали у 

XIX–XXI століттях чи продовжують працювати нині, узагальненні результатів власних 

досліджень проблем геоморфологічної науки. 
Ключові слова: сучасна українська геоморфологія; проблеми геоморфології; 

перспективи геоморфологічних досліджень. 
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Abstract. Representatives of the specialty, science or scientific field periodically discuss 

their condition, problems, prospects for development. This applies to a large extent to 
geomorphology as geological and geographical science. The analysis of its status, problematic 
issues, state and prospects of development was highlighted during the 70th anniversary of the 
Department of Geomorphology and Paleogeography of Ivan Franko National University of 
Lviv, which was celebrated by the geomorphological community of Ukraine and neighboring 
countries in 2020. The All-Ukrainian scientific-practical conference "Current state and 
prospects of development of geomorphology and paleogeography in Ukraine" was dedicated to 
this matter. It featured reports by Lydia Dubis, Jaroslav Kravchuk, Ivan Kovalchuk, Volodymyr 
Stetsiuk, Andriy Bogutsky, Roman Spitsa, Natalia Gerasimenko, Galyna Bayrak, Petro 
Voloshin, Oleksandr Mkrtchyan, Andriy Yatsyshyn and other researchers, which reflected 
modern trends in geomorphological and paleogeographical research. Given this fact, we will try 
to answer a range of questions that are raised by both the geomorphologists themselves and in 
specialists in related fields of geographical and geological science. These include, in particular: 
can we consider the attention, paid to the analysis of the current state of the science of relief and 
the processes of relief formation in Ukraine sufficient? What are the achievements of 
geomorphology of the 20s of the XXI century? How does Ukrainian geomorphology relate to 
foreign geomorphology in research methods, results obtained, and public recognition? What 
problems does geomorphological and paleogeographic science have to solve in order to remain 
modern and socially important? What obstacles does it have to overcome? What prospects 
await her? 

The highlighted research results are based on the analysis of publications, reports at 
conferences of various ranks, creative work of the founders of Ukrainian geomorphology, its 
protagonists who worked in the XIX - XXI centuries or continue to work today, summarizing 
the results of own research on geomorphological science. 

Key words: modern Ukrainian geomorphology, problems of geomorphology, prospects of 
geomorphological researches. 

 Вступ 

Час від часу представники тієї чи іншої спеціальності, науки чи наукового 

напряму обговорюють стан, проблеми, перспективи розвитку науки або 
спеціальності. Не є винятком у цьому сенсі доволі відома геолого-географічна 

наука – геоморфологія. Підставою для обговорення її статусу, проблемних 

питань, стану і перспектив розвитку став 70-річний ювілей кафедри 

геоморфології і палеогеографії Львівського національного університету імені 
Івана Франка, який відзначала і геоморфологічна громадськість України, і 

геоморфологи зарубіжних країн-сусідів 2020 року. Враховуючи цю обставину, 

спробуємо відповісти на спектр запитань, які виникають і в самих 
геоморфологів, й у фахівців суміжних галузей географічної та геологічної науки. 

До них, зокрема, відносимо такі: чи достатньо уваги приділяють аналізу 

сучасного стану науки про рельєф і процеси рельєфоутворення; якими рисами 
володіє сучасна наука про рельєф, геоморфологія 20-х років ХХІ століття; як 

співвідноситься українська геоморфологія зі своїми зарубіжними сестрами за 

доробком, методами дослідження, отриманими результатами, суспільним 

визнанням;  які проблеми має розв’язувати ця наука, щоб залишатися сучасною і 
суспільно важливою;  які перепони вона має долати; які перспективи її очікують?  
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Однозначних відповідей на ці складні запитання, мабуть немає. Якщо ж їх не 

піднімати і не обговорювати, то й вирішення ні існуючих проблем, ні поточних, 
ні нових досягти не вдасться…  

Окреслене коло питань дає змогу сформулювати мету дослідження – оцінити 
минуле і стан сучасної української геоморфології, виявити найактуальніші 

проблеми та окреслити перспективи розвитку цієї науки. 
Для досягнення мети намагатимемося вирішити такі завдання: 

1) проаналізувати сучасний стан української геоморфології, виявити її здобутки і 

проблеми, які потребують поглиблених досліджень; 2) обговорити перспективи 

розвитку геоморфологічної науки, визначити комплекс заходів, впровадження 

яких даватиме змогу можливість досягти поставленої мети. 
Аналіз публікацій і методика досліджень. Сучасний стан (кінець ХХ –20-і 

роки XXI століття) української геоморфології та її окремих галузей оцінювали 

такі українські вчені, як О. М. Адаменко, Ю. С. Бортник, Л. Ф. Дубіс, 
І. П. Ковальчук, Я. С. Кравчук, О. М. Маринич, В. П. Палієнко, Е. Т. Палієнко, 

В. В. Стецюк,  Г. І. Рудько, І. Г. Черваньов, Ю. Д. Шуйський та ін. Стосовно 

палеогеографічної складової геоморфології зазначимо, що їй присвячені праці 
А. Б. Богуцького, П. Ф. Гожика, Н. П. Герасименко, Ж. М. Матвіїшиної, 
О. О. Комлєва та ін. (Ковальчук, 2004, 2004 а; Ковальчук, Кравчук, 2001). 

Доповіді цих учених звучали на VII (1995) і IX (2004) з’їздах УГТ, 

спеціалізованій конференції "Українська геоморфологія: стан і перспективи" 
(Львів, 1997), на конференції до 50-річчя кафедри геоморфології ЛНУ імені Івана 

Франка (2000), IV Щукінських читаннях (Москва, 2000), міжнародній 

конференції до 120-річчя географії у цьому університеті (2003), Пленумі 
Геоморфологічної комісії РАН (2008), конференціях в КНУ імені Тараса 

Шевченка (2009, 2019) і конференції, присвяченій 70-річчю кафедри 

геоморфології і палеогеографії ЛНУ імені Івана Франка (2020) та ін.  
Варто згадати і низку публікацій у таких часописах: Фізична географія та 

геоморфологія (2005, 2009, 2010, 2019), Український географічний журнал, 

Історія української географії, Проблеми геоморфології і палеогеографії 

Українських Карпат і прилеглих територій (2007, 2013, 2014,), Вісник 
Львівського університету, серія географічна (2001, 2013 та ін.) тощо. 

У зазначених доповідях і публікаціях увагу акцентовано насамперед на 

історії української геоморфології, її постатях, напрямах досліджень, отриманих 
результатах. Можна констатувати, що цілеспрямовані  геоморфологічні 

дослідження території України розпочиналися у XIX – на початку XX століття і 
були складовою геолого-географічного вивчення надр і природи нашої держави. 

Вони були відповіддю на запити господарської практики та враховували 
розвиток цих галузей науки в Європі і світі. Серед когорти дослідників геолого-
геоморфологічної будови західної і північної частин України зазначимо: 
академіка П. Тутковського (1902 та ін.), який зробив значний внесок у вивчення 
генезису лесів (обґрунтував еолову теорію їхнього походження) та льодовикових 

відкладів і створених ними форм рельєфу; академіка С. Рудницького (1905, 1907, 
1913), який виконав детальний морфологічний аналіз рельєфу карпатської та 
подільської частин сточища Дністра, охарактеризував будову та історію розвитку 

його рельєфу, здійснив районування, висвітлив питання формування поверхонь 

вирівнювання, зледеніння Сянсько-Дністерського межиріччя, зв’язок рельєфу і 
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тектонічної будови, формування рельєфу вулканічного генезису у Закарпатті 
тощо (Академік Степан Рудницький…, 1994; Кравчук, 2017; Кравчук, Зінько, 
2019); Ю. Полянського (1929), який детально дослідив терасовий комплекс, 

лесовий покрив галицького Поділля, пов’язуючи їх з археологічними 

культурами; Е. Ромера (1909 та ін.) – вивчення зв’язків морфології і морфометрії 
рельєфу Східних Карпат з їхньою геологічною структурою, застосування 

генетико-хронологічного підходу до досліджень рельєфу долини Дністра та 

зледеніння Карпат; Г. Тейсейра (1938 та ін.), який багато уваги приділяв 

формуванню вершинних поверхонь Карпат, поверхонь вирівнювання 
Передкарпаття тощо; А. Ціргофера (1926) – дослідження проблем 

палеогеоморфології Поділля; В. Лозинського (вчення про перигляціал, вплив 

тектонічних рухів на розвиток річок Карпат), Б. Свідерського (1938 та ін.) – 
дослідження молодих тектонічних рухів Карпат, зв’язків з ними морфології 

рельєфу, процесів ерозії, зледеніння та денудації поверхні гір, геоморфологічної 

будови Чорногори; Я. Чижевського (питання формування долини Дністра, аналіз 
морфології рельєфу Покуття та ін.); у другій половині ХХ століття в цій частині 

України з’являється плеяда нових дослідників – К. Геренчук (1960), П. Цись 
(1961), І. Гофштейн (1962, 1964), які розвивали як морфогенетичний напрям 

геоморфології, так і тектоно-орографічний, який згодом трансформувався у 
неотектонічний і морфоструктурний; у 70–90-х роках ХХ століття активно 

виконують дослідження І. Гофштейн (1979, 1995), К. Геренчук, В. Палієнко, 
С. Круглов, О. Адаменко, Я. Кравчук, Г. Міллер, І. Черваньов, Л. Скварчевська, 
Б. Лящук, Д. Стадницький, Ю. Єрмоленко, А. Богуцький, І. Ковальчук, а 

наприкінці XX – на початку XXI ст. – Я. Кравчук, І. Ковальчук, Г. Рудько, 

О. Адаменко, А. Богуцький, Л. Дубіс, Ю. Зінько, Я. Хомин, В. Шушняк, 

Р. Гнатюк, В. Брусак, Г. Байрак, М. Симоновська, А. Михнович, О. Пилипович, 
Л. Курганевич, Є. Іванов, Ю. Андрейчук, П. Горішний, А. Яцишин, Р. Дмитрук. 
В цей період увагу акцентують на польових, стаціонарних та експериментальних 

дослідженнях процесів рельєфоутворення, великомасштабному картографуванні 
їхнього поширення, оцінюванні впливу на угіддя, комунікації, господарські 

об’єкти; розвивається регіональна, динамічна, антропогенна, екологічна 

геоморфологія, палеогеографія плейстоцену, геодинаміка. У дослідженнях 
задіюють методи ДЗЗ та геоінформаційно-картографічного моделювання, 

виконують госпдоговірні та дерджбюджетні дослідження інженерно-
геоморфологічного, природоохоронного та еколого-геоморфологічного і 

палеогеографічного спрямування (наукові керівники професори Я. Кравчук, 
І. Ковальчук, Г. Рудько, А. Богуцький, доц. В. Брусак у Львові, професор 

О. Адаменко в Івано-Франківську), захищають серію кандидатських та 

докторських дисертацій. 
Великий внесок у вивчення геоморфології північної, центральної, східної і 

південної частин України зробили К. Феофілактов, П. Армашевський, 

М. Андрусов, В. Ласкарєв, П. Тутковський (1902 та ін.), В. Різниченко, 
В. Лучицький, Б. Лічков, М. Дмитрієв (1936), В. Крокос (1927), В. Бондарчук, 

П. Заморій, І. Підоплічко, Г. Молявко, дещо згодом – О. Маринич, 

І. Соколовський (1973), М. Веклич, І. Рослий, Ю. Кошик, В. Палієнко, 

С. Проходський, І. Черваньов, П. Гожик, Ж. Матвіїшина, М. Волков, 
В. Галицький, М. Барщевський, Ю. Грубрін, Н. Герасименко, Е. Палієнко, 
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І. Мельничук, В. Стецюк, Ю. Бортник, О. Комлєв, Ю. Спиця, О. Ободовський, 

Г. Швебс, О. Світличний, Ю. Шуйський, Г. Вихованець, А. Оліферов, 

В. Дублянський, Б. Вахрушев, В. Боков, В. Корженевський, О. Клюкін, 

Є. Толстих та ін. Тематика їхніх досліджень була різноманітною: генезис і вік 
рельєфу, рельєфоутворювальні відклади, способи їхнього утворення, тектонічна і 

геологічна будова та її вплив на рельєф, структурний і морфометричний аналіз 

рельєфу, структурна, кліматична, інженерна геоморфологія, геоморфологія 
карсту, геоморфологічні процеси на морських узбережжях, сельові і зсувні 

процеси, стратиграфія і датування відкладів плейстоцену і викопних ґрунтів, 
еолові та ерозійні процеси, моделювання і прогнозування їхнього розвитку, 
руслові процеси, питання екологічної геоморфології та геоекології тощо.  

Стосовно методики досліджень стану української геоморфології зазначимо, 
що основними її методами виступали: 1) пошуки та аналіз публікацій учених 

(монографій, статей, фондових матеріалів); 2) безпосереднє спілкування з 
відомими вченими-геоморфологами під час з’їздів Українського географічного 

товариства, конференцій, присвячених проблемам цієї науки та ювілеям кафедр 

геоморфології, їх керівникам тощо; 3) осмислення та узагальнення різноманітної 
інформації, яка стосувалася стану геоморфології, палеогеографії, фізичної 

географії, географії плейстоцену, неотектоніки та проблем і перспектив їхнього 
розвитку; 4) використання авторського досвіду дослідження стану і розвитку 

різних галузей геоморфології.  
Зокрема, цим питанням присвячені такі наші (і співавторів) праці:    

1. І. П. Ковальчук "Українська геоморфологія: історія, напрями, завдання, 

проблеми" (Київ, 1995);  
2. І. Ковальчук "Вектори розвитку української геоморфології" (Львів,  2001); 
3. І. П. Ковальчук "Українська екогеоморфологія: стан, завдання, 

перспективи, проблеми" (Львів , 1997); 
4. О. М. Адаменко, И. П. Ковальчук, Я. С. Кравчук,  и др. "Украинская 

геоморфологическая школа: истоки, становление, взгляд в будуще" 
(Москва, 2000); 

5. І. П. Ковальчук, Я. С. Кравчук "Кафедрі геоморфології Львівського 
національного університету імені Івана Франка — 50" (Львів, 2001); 

6. І. Ковальчук "Професор Петро Цись: внесок у розвиток української 

геоморфології" (Тернопіль, 2004); 
7. І. П. Ковальчук "Українська геоморфологія на межі тисячоліть: здобутки, 

проблеми, перспективи" (Київ , 2005); 
8. Я. С. Кравчук "Кафедра геоморфології і палеогеографії Львівського 

національного університету імені Івана Франка (1950–2004 рр.)" (Львів, 
2007); 

9. И. П. Ковальчук "Проблемы и перспективы геоморфологических 

исследований территории Украины" (Санкт-Петербург, 2008); 
10. І. П. Ковальчук "Українська екологічна геоморфологія: історія, сьогодення, 

майбутнє" (Київ, 2009); 
11.  І. Ковальчук «Екологічна геоморфологія в Україні: історія, сьогодення, 

перспективи» (Львів–Ворохта, 2010 ); 
12.  Я. С. Кравчук "Геоморфологія і палеогеографія у Львівському 

національному університеті (1961–2011)" (Львів, 2012); 
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13.  И.П. Ковальчук, О. В. Колтун "Антропогенная геоморфология как наука и 

учебная дисципліна" (Москва : Белгород, 2012). 
Стосовно наукових шкіл української геоморфології зазначимо, що їхній стан 

висвітлювали як в окремих статтях, так і в спеціалізованих довідкових виданнях, 

бібліографічних покажчиках, зокрема: 
1. "Андрій Богуцький" (укладачі А. Яцишин, Н. Прицюк;  Львів, 2008);  
2. С. Ю. Бортник, Е. Т. Палієнко, В. В. Стецюк та ін. "Геоморфологія та 

палеогеографія у Київському університеті" (Київ , 2009); 
3. "Жанна  Миколаївна Матвіїшина" (укладачі В. І. Передерій, 

А. С. Івченко, та ін.; відп. ред. Л. Г. Руденко; Київ, 2018); 
4. Іван Ковальчук: біобібліографічний покажчик (укладачі : Г. Домбровська, 

А. Михнович; наук. ред. проф. А. Мельник; Львів, 2002); 
5. С. Бортник, В. Стецюк, О. Комлєв та ін. "Кафедра землезнавства та 

геоморфології Київського університету: погляд з XXI століття" (Львів, 

2020); 
6. І. П. Ковальчук "Українські геоморфологічні наукові школи: джерела, 

здобутки, перспективи" (Київ, 2012); 
7. І. Ковальчук "Розвиток географічної науки у Львові за роки незалежності 

України: структура, наукові школи, здобутки, проблеми" (Львів, 2013); 
8.  "Кафедра геоморфології і палеогеографії: довідкове видання" (за заг. ред. 

проф. Я. С. Кравчука; Львів, 2007);  
9. Е. Т. Палієнко, Г. І. Рудько, Ю. А. Сілецький та ін. "Наукова школа 

інженерної та екологічної геоморфології у Київському національному 

університеті імені Тараса Шевченка : довідкове видання" (Київ, 2010); 
10.  "Науковий доробок доктора геолого-мінералогічних наук, доктора 

географічних наук, доктора технічних наук, професора Рудька Георгія 
Ілліча 1980–2019 рр.: бібліографічний покажчик" (упорядник 
Ю. В. Бабич; Київ, 2019); 

11.  І. Г. Черваньов, С. В. Костріков, Б. Н. Воробйов  "Флювіальні 
геоморфосистеми"  (Харків, 2006); 

12.  І. Г. Черваньов "Дослідження рельєфу представниками харківської 

геоморфологічної школи" (Київ, 2012); 
13.  Я. Кравчук, І. Ковальчук, Л. Дубіс "Кафедра геоморфології і 

палеогеографії Львівського національного університету: етапи розвитку, 

здобутки та виклики" (Львів, 2020); 
14.  А. Богуцький, О. Томенюк, А. Яцишин, Р. Дмитрук "Палеогеографія 

антропогену у львівському університеті: основні здобутки у XXI столітті 

та перспективи" (Львів, 2020). 
Результати досліджень та їхнє обговорення. 

1. Статус сучасної геоморфології.   
Сучасна геоморфологія – наука не лише про рельєф, його генезис, 

морфологію, вік і динаміку, процеси рельєфоутворення і впливаючі на них 
чинники та умови, а й про взаємодії рельєфу з компонентами ландшафту, з 

господарськими об’єктами і системами, з людиною та її розумом, силою і 

конструктами, про наслідки цих взаємодій (економічні, екологічні, 

етнокультурні, управлінські тощо), про геоінформаційні і прогностичні моделі 
рельєфу та процесів, що в ньому відбуваються, про наукові, методичні і 
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прикладні засади їхнього вивчення. Рельєф трактують як сукупність 

різнорангових тривимірних форм, які розвиваються у просторі і часі під впливом 

природних та антропогенних чинників, і як неперервне поле висот земної 

поверхні, поверхні планет та інших небесних тіл.  
Рельєф, його риси і властивості, процеси рельєфоутворення є об’єктом 

геоморфології. В різних галузях геоморфології рельєф вивчають з різних 

позицій, під тим чи іншим кутом зору, а здобуті знання використовують для 
вирішення теоретичних, методологічних, прикладних проблем і завдань. 

Окрім геоморфологів, рельєф вивчають геологи, ландшафтознавці, 

ґрунтознавці, гідрологи, екологи, землевпорядники, геодезисти, фахівці інших 
наук з їхніх позицій.   

Організаційно фахівців геоморфологічного профілю готують дві кафедри 

геоморфології (вони у своїй назві містять ще одну складову) – у Києві і Львові. 

Геоморфологи також працюють на географічних чи геолого-географічних 
факультетах Одеського, Харківського, Чернівецького, Ужгородського, 

Волинського, Таврійського національних університетів, Луцького національного 

технічного університету, Тернопільського національного педагогічного 
університету імені Володимира Гнатюка, в Інституті географії НАН України, 

інших установах та організаціях. Випускники кафедр геоморфології мають певні 
можливості працювати в геологічних експедиціях, інституціях інженерно-
геологічного і геотехнічного  спрямування, землевпорядних та інженерно-
будівельних фірмах й організаціях, а також закладах вищої освіти, в яких у 

навчальних планах передбачені дисципліни геоморфологічної тематики або 

функціонують кафедри, дотичні до географії, геології та геоморфології.  
Відсутність у «табелі про ранги» чіткого статусу для фахівця-геоморфолога 

створює проблеми під час працевлаштування випускників-геоморфологів, що 
знижує престиж цієї спеціальності. 

2. Співвідношення української і зарубіжної геоморфології.  
Українська геоморфологія програє своїм зарубіжним сестрам насамперед за: 

 рівнем інструментального забезпечення своїх досліджень;  
 презентацією отриманих результатів (вони часто недоступні для 

широкого кола читачів, оскільки їх публікують, здебільшого, 
українською чи російською мовами в журналах, які не входять до 
високорейтингових наукометричних баз);  

 недостатнім ступенем детальності та інноваційності і практичної 

затребуваності отриманих висновків; 
 недостатнім рівнем ознайомлення українських учених з 

напрямами досліджень та отриманими зарубіжними вченими 
результатами; 

 недостатнім рівнем лабораторного та геоінформаційно-
програмного забезпечення дослідницьких робіт; 

 рівнем підтримки геоморфології на рівні держави та її інституцій.  
3. Необхідні кроки геоморфології як  соціально затребуваної науки. 

На наш погляд, для вирішення цього завдання геоморфологія повинна більше 

уваги приділяти : 
 теоретико-методичним  питанням (оцінюванню стійкості рельєфу 
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до техногенних впливів і навантажень, пізнанню механізмів 

функціонування геоморфосистем різних генезису, рангу, господарської та 
природоохоронної цінності, удосконаленню методики їхнього 
дослідження, використанню даних ДЗЗ тощо);  

 оцінюванню гостроти еколого-геоморфологічних проблем, 
створюваних різними видами господарської діяльності, ендогенними та 
екзогенними чинниками тощо (екологічна геоморфологія);  

 змінам клімату і їхнім наслідкам для розвитку процесів 
рельєфоутворення, оцінюванню впливу діяльності людини на уразливі 

геоморфосистеми (кліматична, динамічна й антропогенна 

геоморфологія);  
 оцінюванню придатності рельєфу для його оптимального 

використання різними галузями господарства (прикладна, інженерна / 
конструктивна геоморфологія);  

 оцінюванню естетики, туристичної привабливості рельєфу 

(естетична, туристична геоморфологія); 
 отриманню кількісних показників хронології геоморфологічних 

подій на усіх етапах розвитку рельєфу різного генезису; 
 моделюванню і прогнозуванню змін станів рельєфу, розвитку 

геоморфологічних процесів (геоморфологічна прогностика),  
 дистанційним дослідженням рельєфу, геоморфосистем і процесів 

рельєфоутворення (динамічна геоморфологія, застосування БПЛА і ДЗЗ у 
вивченні станів геоморфосистем та їхнього функціонування) та ін. 

4. Важливі напрями досліджень, які варто розвивати в найближчій 

перспективі.  
Перспективними напрямами геоморфологічних досліджень української 

геоморфології у XXI столітті вважаємо такі: 
1) атласне і тематичне цифрове картографування станів водосховищ і 

процесів, що відбуваються в їхніх чашах, прибережній смузі та на водозборах; 
2) геоморфологічні та геоекологічні дослідження озерно-басейнових систем – 

їхньої будови, поширення та інтенсивності розвитку сучасних процесів, 

оцінювання еколого-геоморфологічного стану, моніторингу його змін під 
впливом антропогенних та кліматичних чинників; 

3) атласне і тематичне картографування річково-басейнових систем з 

відображенням їх геоморфологічної будови, стану, поширення та інтенсивності 

розвитку сучасних процесів (руслових і схилових), ризиків для господарства, 
угідь, комунікацій і населення, гідроекологічних проблем; 

4) дослідження геоморфологічних умов виникнення, сучасного стану і 

тенденцій змін водно-болотних угідь різних регіонів України; 
5) вивчення гідроморфологічних проблем річок різних рангів, їхнього 

відображення на тематичних картах, обґрунтування способів їхнього вирішення 
та збереження водних ресурсів і поліпшення їхнього стану; 

6) постановка урбоекогеоморфологічних досліджень (стану і функціонування 
міських поселень  різних типів і категорій);  

7) оцінювання геоморфологічних ризиків функціонування різних галузей та 

об'єктів природокористування в умовах глобальних і регіональних змін клімату, 
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прояву екстремальних паводків, селів, лавин, зсувів, засух і суховіїв; 

8) робота над створенням кадастру зсувів, ярів, карстових форм рельєфу, 

сельових потоків, лавинних вогнищ, водоспадів, останцевих форм тощо; 
9) дослідження інженерно-геоморфологічних проблем, оцінювання 

придатності рельєфу для його використання в різних галузях господарства; 
10) удосконалення методичних засад антропогенної геоморфології, 

класифікацій антропогенного рельєфу і процесів, прогнозування їхнього 
розвитку;  

11) оцінювання впливів гірничо-видобувної діяльності на стан земної 

поверхні, її деформації, розвиток процесів підтоплення, заболочення, вивчення 

впливу на річки, озера на прилеглій території, інших наслідків;  
12) розвиток белігеративної геоморфології (оцінка захисних функцій 

рельєфу, наслідків військової діяльності, обґрунтування рекультиваційних 

заходів тощо); 
13) геоморфологічне забезпечення туризму (обґрунтування прокладання 

водних, гірських, височинних і низовинних туристських маршрутів, створення 

геоморфолого-туристичного супроводу туристично-рекреаційної діяльності 
тощо);  

14) оцінка рельєфу як ресурсу природокористування (для оптимального 

розміщення об’єктів водогосподарського, сільськогосподарського, 

лісогосподарського, транспортного, промислового, житлового, туристичного, 
природоохоронного та іншого призначення); 

15) розвиток пошукової геоморфології (удосконалення пошуків родовищ 

корисних копалин, будівельних матеріалів, питної води тощо); 
16) розвиток естетичної, сенситивної (почуттєвої, враженнєвої) 

геоморфології; 
17) оцінювання геоекологічної безпеки/небезпеки функціонування 

різнорангових геопросторових об'єктів – природних, створених чи 

модифікованих господарською діяльністю людини тощо;   
18) обґрунтування формування геоморфологічної складової екомережі та 

системи природно-заповідних територій, геопарків, аквапарків тощо;  
19) оцінювання рельєфу як середовища життя і діяльності людини, його 

впливу на здоров’я та умови життєдіяльності населення; 
20) оцінювання різних форм рельєфу як концентраторів / розсіювачів 

забруднювальних речовин (тобто як геоекологічного чинника);  
21) дослідження різноманітних полів (геофізичних, геохімічних, 

гідрохімічних тощо) та аномалій і їхнього впливу на людину, її життя і здоров'я; 
22) експериментальні дослідження, моделювання (лабораторне, математичне, 

геоінформаційне) і прогнозування розвитку геоморфологічних процесів та 

динамічних форм рельєфу тощо.  
Питання стану, здобутків і проблем палеогеоморфологічних досліджень 

варто розглянути в окремій публікації. 
4. Для успішного вирішення цих  завдань геоморфологія покликана :  

 дбати про свою репутацію, ширше впроваджувати результати 

досліджень у господарську практику, оптимізацію стану навколишнього 
середовища, управління природокористуванням та охороною природи;  
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 домагатися фінансування геоморфологічних досліджень з різних 

джерел;  
 суттєво оновлювати матеріально-технічне забезпечення, 

інструментальну і геоінформаційну базу  геоморфологічних досліджень;  
 ширше запроваджувати у геоморфологічні дослідження та у 

практично орієнтовані вишукування методи геоінформаційно-
картографічного моделювання та дистанційного зондування, 

лабораторних аналізів, прогностичний апарат; 
 готувати високопрофесійних фахівців-геоморфологів, 

забезпечувати їх достойною оплатою праці. 
5. Перспективи української геоморфології. 
Стосовно перспектив розвитку геоморфологічної науки в Україні  відповісти 

доволі складно. Якщо у світі геоморфологія є затребуваною наукою, то, 
очевидно, вона має шанс вижити і на сучасному етапі розвитку суспільства. 

Отож сподіваємося, що і в Україні вона матиме такий шанс, адже в її структурі 

добре розвиненою є не лише теоретична складова, а й прикладна. Щораз частіше 
геоморфологія допомагає вирішувати інженерно-технічні і природоохоронні 

завдання, захищати узбережжя морів, озер, водосховищ, заплавно-руслові 

комплекси, угіддя і поселення від руйнівного впливу несприятливих 
екзодинамічних процесів, проектувати і будувати дороги, господарські споруди, 
туристично-рекреаційні та інші об’єкти з високим ступенем стабільності і 

надійності їхнього функціонування, знаходити родовища природних ресурсів, 

вирішувати геоекологічні проблеми.  
Сподіваємося, що демократизація суспільного життя, європейські 

устремління держави ширше відчинять двері ринків праці країн ЄС для добре 

підготовлених українських фахівців-геоморфологів. Цей чинник теж має 
слугувати прискорювачем прогресу української геоморфологічної науки і 

практики. 
Висновки : 
1. Українська геоморфологія за свою майже 140-річну історію формування і 

розвитку перетворилася у достатньо диференційовану, багатогалузеву науку, з 

міцною теоретичною базою (морфоструктурно-морфоскульптурною, 

палеогеоморфологічною, морфокліматичною, морфодинамічною та 
геоекологічною складовими), розвинутими інженерно-геоморфологічним, 

розшуковим, динамічно-геоморфологічним, еколого-геоморфологічним, 

рекреаційно-туристичним, природоохоронним та іншими напрямами. 
2. До дійових осіб, які зробили значний внесок у становлення і розвиток 

української геоморфології, зачислюємо А. Ремана, Е. Ромера, Г. Тейсейра, 

С. Рудницького, П. Тутковського, Ю. Полянського, А. Яна, Б. Лічкова, 

Д. Соболєва, В. Крокоса, В. Бондарчука, П. Заморія, П. Цися, К. Геренчука, 
О. Маринича, М. Веклича, І. Гофштейна, С. Проходського, М. Волкова, 
І. Соколовського,  І. Черваньова, В. Палієнко, О. Адаменка, А. Богуцького, 

Ж. Матвіїшину, Н. Герасименко, А. Оліферова, В. Дублянського, Я. Кравчука, 
І. Ковальчука, В. Стецюка, Г. Рудька, С. Бортника, О. Ободовського, О. Комлєва, 

Л. Дубіс, Б. Вахрушева, А. Клюкіна, С.Кострікова, А. Михновича, О. Пилипович, 

Т. Павловську, В. Шушняка та багатьох інших учених. 
3. Перспективними у XXI столітті будуть дослідження, спрямовані на 
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розв’язання 22-х завдань,  окреслених нами у статті. Вони включають як 

теоретичні, так і практичні складові, орієнтовані на удосконалення теоретико-
методологічних засад геоморфології, впровадження нових методів вивчення і 

моделювання рельєфу, процесів рельєфоутворення, провокованих ними ризиків 
для населення, господарства, екологічної стабільності геоморфосистем, 

геоінформаційно-картографічну візуалізацію результатів досліджень, 
обґрунтування комплексу процесорегулювальних, екостабілізаційних та 
природоохоронних заходів, розвиток геоморфологічної освіти, підвищення 

соціального статусу науки про рельєф і процеси рельєфоутворення. 
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Аbstract. The article presents the results of the study of horizontal riverbed deformations of 
the Sukil river in the area from the town of Bolekhiv to its confluence with the Svicha river 
during 1880–2019. The studied section of the riverbed is located within the Precarpathian 
height and is marked by significant dynamics of the riverbed, which is mainly due to frequent 
floods, including catastrophic ones. 

The analysis of long-term horizontal riverbed deformations of the Sukil river and 
identification of the main factors of their manifestation were carried out in three stages. The 
first stage involved an assessment of the riverbed displacement over a long-term period of tens 
of years and was performed based on topographic maps of 1880, 1929-1939, and 1990. The 
second stage focused on the analysis of the riverbed displacement during a short-term period of 
5-7 years and was conducted on the basis of Google Earth satellite images of 2006, 2011, and 
2017–2019. The third stage was dedicated to the verification of the obtained results by field 
research and to the identification of the main reasons for the development of horizontal riverbed 
deformations. The analysis of historical maps and satellite images was mainly conducted by 
cartographic methods using ArcGIS 10.1. 

The riverbed of the Sukil river has significant differences in the development of horizontal 
deformations on the section of Bolekhiv – the village of Podorozhnie (the mouth of the river). 
According to the type of manifestation and scale of the riverbed deformations development, two 
sections (hereinafter dynamic sections) with significant horizontal deformations have been 
identified: the first one – from Bolekhiv to the village of Lysovychi; the second one – from the 
village of Lysovychi to the village of Podorozhnie (the Sukil mouth). On dynamic section 1, the 
horizontal deformations are differently manifested depending on the type of the riverbed. The 
maximum displacements which were found on the meandering sections are approximately 340 
m. They were recorded during the period of 1880–1939. On the sections with a “transitional” 

type of riverbeds (in the late 19th-early 20th century they were braided, and now they are single 
channel), the deformations are small (up to 60 m) and are manifested mainly within the 
boundaries of the riverbed. On dynamic section 2, the Sukil riverbed is meandering and the 
deformations are much larger. The maximum riverbed displacements reach approximately 500 
m (during the period of 1880–1939). For dynamic section 2 as well as for the whole section of 
the Sukil riverbed from Bolekhiv to the mouth, a certain tendency of the riverbed changes on 
the plan has been revealed. Thus, from 1889 to 1990 we observe a decrease in the meandering 
of the riverbed caused by anthropogenic influence, in particular, by the straightening of the 
riverbed in the 70-80s of the last century and by change in the position of the mouth; since 
1990, a natural increase in the Sukil riverbed’s meandering has been observed. 

Key words: horizontal deformations; riverbed types; Sukil; meandering; historical maps; 
remote sensing. 
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ГОРИЗОНТАЛЬНІ ДЕФОРМАЦІЇ РУСЛА  РІЧКИ СУКІЛЬ У МЕЖАХ 

ПЕРЕДКАРПАТСЬКОЇ ВИСОЧИНИ ЗА 1880-2019 РР. 
Назар Рибак

1
, Лідія Дубіс

1,2  
1
Львівський національний університет імені Івана Франка, 

2
Люблінський католицький університет Яна Павла ІІ 

 
Анотація. У роботі представлені результати досліджень горизонтальних руслових 

деформації річки Сукіль на ділянці від м. Болехів до впадіння річки у Свічу протягом 

1880–2019 рр. Досліджуваний ділянка русла знаходиться у межах Передкарпатської 

височини і відзначається значною динамікою русла, що зумовлено головно частим 

проходженням паводків, у тім числі й катастрофічних.  
Аналіз багаторічних горизонтальних руслових деформацій річки Сукіль, 

встановлення головних факторів їх прояву проведено у три етапи. Перший  етап – це 

оцінка зміщення русла за довгостроковий період – десятки років, виконаний на основі 
топографічних карт 1880, 1929–1939, 1990 рр. Другий етап – аналіз зміщення русла за 

короткочасовий період – 5–7 років, проведений на основі космічних знімків Google Earth 

2006, 2011, 2017–2019 рр.  Третій етап – верифікація отриманих результатів польовими 

дослідженнями та встановлення головних причин розвитку горизонтальних руслових 

деформацій. Аналіз історичних карт та космознімків здійснено головно картографічними 

методами зі застосуванням ArcGIS 10.1. 
Русло річки Сукіль  на відтинку м. Болехів – с. Подорожнє (гирло ріки) має значні 

відмінності розвитку горизонтальних руслових деформацій. За характером прояву та 

величиною розвитку руслових деформацій виокремлено дві  ділянки (надалі динамічні 

ділянки), де горизонтальні руслові деформації є значними:  перша – від м. Болехова до  

Лисович; друга – від с. Лисовичі до с. Подорожнє (гирла Сукелю).  На динамічній ділянці 
1 руслові горизонтальні деформації проявляються по-різному, залежно від типу русла. 

Максимальні зміщення виявлено на звивистих відтинках і вони становлять приблизно 

340 м. Їх зафіксовано за період 1880–1939 рр. На відтінках з “перехідним” типом русел 

(наприкінці ХІХ – на початку ХХ сторіччя багаторукавних, а нині однорукавних) є 

невеликими (до 60 м) і проявляються головно у межах русла. На динамічній ділянці 2 

русло Сукелю є меандруючим і руслові деформації є значно більшими. Максимальні 

зміщення русла сягають приблизно 500 м (за період 1880–1939 рр.). Для динамічної 

ділянки 2, як і для цілої ділянки русла Сукелю від м. Болехів до гирла, встановлено певну 

тенденцію зміни русла у плані. Так, з 1889 по 1990 р. спостерігаємо зменшення 

звивистості русла, що зумовлено антропогенним впливом, зокрема спрямленням русла у 

70-80-х роках минулого сторіччя,  та зміною положення гирла, а з 1990 року – природне 

збільшення меандрування русла Сукелю.  
Ключові слова: горизонтальні деформації; тип русла; Сукіль; меандрування; 

історичні карти; ДЗЗ. 
 

Inroduction. The study of horizontal riverbed deformations is important for 
understanding the functioning of the fluvial relief and trends in its development. This is 
especially true for mountain and foothill rivers of the Ukrainian Carpathians. They 
possess significant dynamics of water discharge in the riverbed, which is the main 
reason for its significant changes, in particular, for the development of horizontal and 
vertical deformations. To assess the development of horizontal riverbed deformations 
and, accordingly, the changes in riverbeds on the plan, archival materials are needed, 
including historical maps and other cartographic materials, as well as remote sensing 
data. According to a number of authors (Grafi et al. 2008; Bayrak, 2011; Burshtynska 
& Shevchuk, 2012; Horishniy, 2014; Burshtynska, Movchko & Shevchuk, 2015; 
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Bayrak & Kovalchuk, 2017 and others), historical maps are a valuable source of 
information on changes of riverbeds on the plan. However, their use is possible 
provided that the geographical location of the constant orientation elements, e.g., 
churches, bridges, etc., can be identified (Andreychuk & Yamelynets, 2015) and the 
peculiarities of cartographic approaches to creating maps and their generalization are 
taken into account. The comparative analysis of historical maps and satellite images 
allows us to understand certain trends in the development of riverbeds (Jaskulski et al., 
2013; Noszczyk, Nawieśniak, Hernik, Strutyński & Taszakowski, 2015 and others), 
which is important for the economic use of river valleys and their spatial planning in 
order to protect settlements, roads and agricultural lands primarily from catastrophic 
water floods. Thus, the scientific novelty of the presented work consists in determining 
the scale of horizontal deformations of the Sukil riverbed within the Precarpathian 
height for the period of 1880-2019. For the first time, based on the analysis of 
historical maps, remote sensing materials, and field research, the size of long-term 
horizontal deformations has been identified with taking into account the type of the 
Sukil riverbed and its changes in time. 

Research territory. It covers the lower part of the Sukil river basin in the area from 
the town of Bolekhiv to the confluence with the Svicha river (Fig. 1). The length of the 
studied riverbed is 29.9 km. The basin is located within the Precarpathian height and 
occupies part of the Kalush (Limnytsko-Bolekhivska) lowland (Kravchuk, 1999; 
2021). Its north-western part is bounded by the Morshyn height, and the south-eastern 
part – by a common drainage divide with the Svicha river. According to the scheme of 
tectonic zoning of the Ukrainian Carpathians suggested by S.S. Kruglov (1986 ed.), the 
study area is located within the Precarpathian Depression, in particular, within Sambir 
and Boryslav-Pokut covers (Fig. 1) and is the most anthropogenically transformed 
territory. 

The main purpose of the study is to identify the main tendencies and the scale of 
the development of horizontal deformations of the Sukil riverbed within the 
Precarpathian height for the period of 1880–2019. An important task of the research 
was to reveal the features of the development of horizontal deformations of the Sukil 
riverbed on the sections with a different type of the riverbed and its changes during this 
period.  

Research methodology. The study of horizontal riverbed deformations was carried 
out mainly by cartographic methods using ArcGIS 10.1. The research was based on 
different time topographic maps covering a period of approximately 140 years. These 
were Austrian topographic maps of 1880 with a scale of 1:75 000; Polish maps of 
1929–1939 with a scale of 1:25 000; maps of the Soviet period of the 1990s with a 
scale of 1:50 000. The study of the current dynamics of the riverbed was conducted 
based on Google Earth satellite images of 2006, 2011, and 2017–2019. Additionally, 
the data of the hydrological post in the village of Tysiv for the period of 1959–2020 
were analyzed, a number of sources on the geological and geomorphological features 
of the territory have been studied, and the results obtained have been verified by field 
research. Cartographic materials were analyzed within the Pulkovo 1942 geographical 
coordinates. 

The algorithm of the study, including the source cartographic materials and their 
analysis, is shown in Fig. 2. 
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Fig. 1. Localization of the studied section of the Sukil riverbed. The square 

indicates the investigated river in the scheme of tectonic zoning of the Ukrainian 
Carpathians according to V. Glushko and S. Kruhlov (1986 red). Legend: I – Western 

European Platform, II – Eastern European Platform, III – Precarpathian Depression, IV 
– Sambir cover, V – Boryslav-Pokut cover, VI – Skyba cover, VII – Krosno cover, 

VIII – Chornohora cover, IX – Duklia cover, X – Porkulets cover, ХI – Rakhiv cover, 
ХII – Magurska cover, ХIII – Marmaroskie massif, М – zone of Marmaroskie cliffs, П 
– zone of Peninski cliffs. Transcarpathian Depression (TD) and its zones: 1 – Pidhallia, 
2 – Krayova, 3 – Central, 4 – Pripannonska, 5 – Pannonska Depression, 6 – Vyhorlat-

Huta volcanic ridge. 

Since the materials available for the study were developed within different time 
periods and in different cartographic projections, it is necessary to reduce all maps and 
satellite images to a single topographic projection of Gauss-Krueger and to a single 
Pulkovo 42 coordinate system (SK-42). The maps of the Soviet period with a scale of 
1:50 000, developed in the above-mentioned coordinate system, served as a 
topographic reference basis. 
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Fig. 2. Algorithm for the study of horizontal deformations of the Sukil riverbed. 

 
Topographic maps with a scale of 1:25 000 (1929–1939) lack rectangular and 

geographical coordinates. Therefore, their georeferencing has been carried out 
according to the common points which are identified by typical, permanent objects 
over time: road intersections, railway crossings, bridges, geodesic marks, survey 
benchmarks, etc. Such a georeferensing is less accurate than the coordinate reference. 
Its root mean square error in a 3rd order polynomial is 25–30 m. The georeferencing 
error of Austrian maps is 20–25 m. This is due both to a larger scale of 1:75,000 maps 
and the transformation of the projection (Soldner-Cassini to Gauss-Krueger) and the 
coordinate system (Halychyna in SK-42) as well as to the imperfection of the transfer 
of objects identified on the ground, distortion of the sheets of maps, and deformation of 
paper during storage and digitization (Mularz, 2004; Noszczyk, 2015).  

The Google Earth satellite images made in 2006, 2011 and 2017–2019 were used 
for a detailed study of the riverbed relief, its changes, and patterns. The 2006 satellite 
images are georeferensed to 1:50 000 scale maps with a mean square error of 5 m. The 
2017–2019 images were georeferensed before the 2006 satellite survey, this having 
allowed us to obtain a residual error of 1.5–3 m (Table 1). 

To assess the horizontal riverbed deformations, the places of the largest 
displacements were identified, and their measurements for the selected period were 
performed. The measurements were performed between two extreme points, 
perpendicular to the direction of the river. The shift of the riverbed towards the right 
bank was marked by the minus sign, and the shift towards the left bank – by the plus 
sign (Table 2). 

Results. The comparative analysis of historical maps and satellite images of the 
studied section of the Sukil riverbed (Fig. 3) allowed us to reveal a general tendency of 
its changes on the plan for almost 140 years. It is connected with a decrease in the 
meandering of the Sukil riverbed during the period of 1880-1990, which is mainly 
determined by human impact. Thus, in 1880, the coefficient of meandering of the Sukil 
riverbed in the studied section was 1.56; in 1929–1939 –1.42; in 1990 – 1.26. The 
maximum  changes  in the meandering of the riverbed are observed on the 1990 map,  
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Таble 1. Main cartographic materials and reference data for the study of 
horizontal riverbed deformations of the Sukil river 

No Source material Year Coordinate 
system 

Georeferencing 
to: 

Root 
mean 
square 
error 

1 
Topographic map (USSR) 

1:50 000 
1990 SК-42 

Rectangular 
coordinates 

8 m 

2 
Topographic map (Polish) 

1:25 000 
1929-
1939 

SК-42 
USSR topographic 

map 1:50 000 
25–30 

m 

3 
Topographic map (Austro-

Hungary) 1:75 000 
1880 

Coordinate 
system of  
Halychyna 

USSR topographic 
map 1:50 000 

20–25 
m 

5 
Google Earth  satellite 

images 2006 WGS-84 
USSR topographic 

map 1:50 000 
Up to 5 

m 

6 
Google Earth  satellite 

images 
2011 WGS-84 

Google Earth  
satellite images 

2006 
1,2 m 

7 
Google Earth  satellite 

images 
2017-
2018 

WGS-84 
Google Earth  

satellite images 
2006 

2 m 

 
after the melioration of the swampy part of the Sukil valley in the 80s of the last 
century. At that time, a number of artificial canals and a system of artificial reservoirs 
to the east-southeast of the village of Mezhyrichchia were constructed, the right 
tributary of the Sukil – Herynia stream was straightened, and flood embankments from 
the village of Zaderevach to the mouth of the Sukil were built. These changes are 
recorded on the 1990 map (Fig. 3). From 1990 to 2019, there was a natural increase in 
meandering (coefficient of meandering in 2018 was 1.34), especially on dynamic 
section 2, which will be discussed below. Changes in the development of horizontal 
deformations, and hence of the riverbed on the plan, are also connected with a change 
in the position of the river mouth, which is mainly due to the morphodynamics of the 
Svicha riverbed (Rybak, Dubis & Bubniak, 2021). During the study period, the 
maximum displacement of the riverbed has been more than 3 km, which is clearly 
recorded on the 1929 map and on the satellite image (Fig. 3) as well as confirmed by 
field research. 

Within the study area, two dynamic sections of the channel have been singled out, 
which differ in the configuration of the riverbed on the plan and in the nature of 
riverbed processes. The first dynamic section is located between the settlements of 
Bolekhiv and Lysovychi, while the second one occupies part of the riverbed from the 
village of Lysovychi to the village of Podorozhnie (the Sukil mouth). 
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Sukil-Svicha confluence (2021) 

Fig. 3. Vectoral models of the Sukil riverbed and the localization of its mouth for 
the period of 1880–2019 (a, b, c squares indicate map areas in Fig. 4). 

 
Dynamic section 1 is characterized by the alternation of single-channel (straight 

and meandering) and “transitional” (from braided to single-channel) sections of the 
riverbed. The latter are recorded on the historical maps of the Austrian and Polish 
periods as braided ones. On the maps of 1950 and 1990, there are also small single 
branches in these areas, although they are classified as single-channel ones. It should 
be noted that the traces of the multi-channel riverbed on the satellite images of 
different periods can be clearly seen only on the 2011 image, after the 2008 
catastrophic flood. 

According to the studies by a number of authors (Schumm 1977, 1981, 1985; 
Leopold, 1957), the braided type of a riverbed is formed in places of significant change 
(reduction) of the stream gradient, this reducing the transport capacity of the flow, and, 
as a consequence, leading to significant accumulation of alluvium (Chalov, 2007). On 
dynamic section 1, there are two sections of the braided channel, in the vicinity of 
Bolekhiv and the village of Lysovychi (Figs. 4a, 4c) shown on the 1880 and 1939 
maps. The length of these sections is small, which will be discussed below. The first 
section (in the northern outskirts of Bolekhiv) is due to a decrease in the slope of the 
river. Upstream from the section to the village of Tysiv, the Sukil river is braided, and 
the stream gradient is about 5.8 m / km, while within the section it is 3.4 m/km. The 
second section is located south of the village of Lysovychi, where the river deviates to 
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the east from the ledge of the Morshyn height. Thus, in the area of the Morshyn height 
(upstream of the braided second section), the stream gradient of the channel is 3.1 m / 
km, and within the section near the village Lysovychi – 2.5 m / km. 

Comparing the described braided sections in 1880 and 1929–1939, we notice 
certain changes. On the first section, the bifurcation and size of accumulative forms 
decrease as well as the length of the section itself which decreases by almost 300 m, 
from 700 m to 420 m, respectively (Fig. 4a). On the second section near the village of 
Lysovychi, on the contrary, the bifurcation and length increase. Thus, in 1880 the 
length was 435 m, and in 1929-1939 – 1517m. Another change is observed in the 
period of 1990-2018. The bifurcation of the riverbeds almost disappears, and there are 
only small local sites. In the satellite images of 2006, 2013, 2015, 2016, 2017, and 
2019, the riverbed on these sections is mainly meandering and single-channel.  

Fig. 4. Vector model of the branched Sukil riverbed in 1880 and 1929. 
 

As mentioned above, the traces of the braided riverbed within the riverbed are well 
seen only in the satellite image of 2011 and are the result of catastrophic floods in 2008 
and 2010 (Fig. 5). According to the features of manifestation of riverbed processes 
during the highest and lowest water, these areas can be classified as a transitional type 
of riverbeds developing from braided to a single-channel one (Chalov, 2007). 

The meandering of the riverbed in dynamic section 1 during 140 years has also 
significantly changed. Thus, the coefficient of meandering on this section in 1880 was 
1.35, in 1929–1939. –1.27, 1990 –1.06, and in 2017 –1.15. According to this 
coefficient, the Sukil riverbed within the first dynamic section was meandering in 
1880–1939, and in 1990–2017 it was winding. On the maps of 1990 and the satellite 
image of 2017, we clearly observe the straightening of the riverbed within the local 
areas (Fig. 6). 

Anthropogenic impact seems to be the most probable reason for the decrease in 
meandering, in particular, for the straightening of the riverbed within Bolekhiv and 
changes in the functioning of riverbeds caused by melioration of the swampy part of 
the Sukil valley and for its straightening in the lower part (dynamic section 2). 
Actually, the largest horizontal riverbed deformations were recorded on the 
meandering sections (Fig. 3b). Thus, the maximum channel displacement for the 
period of 1880–1929 was 283 m, and in the period of 1929–1990 – 341 m. 
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Fig. 5. Vector models of the Sukil riverbed in 2006 and 2007 in the northern 
suburbs of Bolekhiv on the 2011 satellite image. 

 

 
Fig. 6. Change of the Sukil riverbed in the vicinity of the village of Lysovychi (a – 

1880 map; b – 1990; c – 2017 satellite image). 

More accurate data on horizontal displacements within dynamic section 1 were 
provided by the analysis of riverbed deformations conducted based on satellite images 
of 2006, 2011, and 2019. It has shown that the largest displacements took place in 
2006-2011, when the catastrophic floods which had a significant impact on the 
reformatting of the riverbed and riverbed deformations (Leopold, 1957; Krzemień, 
2012) occurred (2007, 2008, 2010). The maximum channel displacement during this 
period is 168 m (observation point 21, Fig. 7). Its formation is connected with the 
straightening of the meander, the development of a new riverbed within the high 
floodplain, and the drying of the old channel. The riverbed displacements over 50 m 
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for the period of 2006–2011 are recorded in the places of observations 4, 5, 6, 11, 12, 
13, 14, 15, 18, 21 (Table 2; Fig. 7). 

 
Fig. 7. Vector models of the Sukil riverbed within the first dynamic section 

(Bolekhiv–Lysovychi) based on Google Earth satellite images (the numbers indicate 
the places of identification of the size of horizontal deformations presented in Table 2). 

In the period of 2011–2017, no severe floods were recorded, and thus the riverbed 
deformations are smaller. The maximum displacement is 58 m (observation point 21). 
It is caused by lateral erosion, retreat of the right bank at the top of the meander, and 
the growth of the left one. Horizontal deformations, the dimensions of which exceed 50 
m, were also recorded in observation points 12, 13, 21. In observation points 8, 10, 11, 
15, 17 no displacements were recorded (Table 2; Fig. 7). The reformatting of the 
riverbed can also be found at observation points 7–9. It is caused by clogging and 
drying of one of the two channels and the formation of a single-channel, relatively 
straight type of a riverbed. This mechanism of change is described by Leddy (1993) 
based on braided riverbeds. 
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Table 2. Parameters of horizontal riverbed deformations of the Sukil river on the 
Bolekhiv-Lysovychi section for the period of 2006–2011–2017 

Horizontal riverbed deformations of the Sukil river 

№, 
Fig.

7 

Mete
rs 
 

Change of the riverbed type 
Mete

rs 
 

Change of the riverbed type 

2006 
 

2011 
 

2011 
 

2017 
 

1 33 

Relatively 
straight 

Relatively 
straight 

-23 

Relatively 
straight 

Relatively 
straight 2 -59 -11 

3 23 -23 

4 -63 37 Braided 

5 79 
Meandering 

Meandering 
48 

Meandering Meandering 
6 -87 -23 

7 32 

Braided 

24 

Braided 
Relatively 

straight 

8,1 22 

Braided 
0 8,2 -33 

9,1 42 

18 9,2 -41 

10 -49 Relatively 
straight 

Relatively 
straight 

0 Relatively 
straight 11 56 0 

12 -52 

Meandering Meandering 

-51 

Meandering Meandering 
13 50 -51 

14 -53 -28 

15 103 0 

16 -45 -37 

17 38 
Relatively 
straight 

Relatively 
straight 0 

Relatively 
straight 

Relatively 
straight 

18 -71 

Meandering 
Meandering 

-22 
Meandering 

Meandering 
19 -36 -36 

20 37 5 

21 168 Braided -58 Braided 

22 31 Relatively 
straight 

Relatively 
straight 

-34 Relatively 
straight 

Relatively 
straight 23 -24 -10 

*(horizontal displacements of the riverbed towards the right bank are indicated by 
the “-” sign, towards the left – by the “+” sign) 

Dynamic section 2 covers part of the riverbed from the village of Lysovychi to the 
mouth near the village of Podorozhnie. It is characterized by a flat course of riverbed 
processes, a slow flow of 0.7 km/h, and by a stream gradient of 2.3 m/km. The 
predominant type of the riverbed is a meandering one, with the scale of meandering 
varying during 1880-1990. Thus, the coefficient of meandering was: in 1880 – 1.62; in 
1929 – 1.53; in 1990 – 1.30. in 2017 – 1.36. Its change indicates a decrease in 
meandering during the period of 1880–1990, which is mainly due to anthropogenic 
influence and its natural growth during the period of 1990–2017. The remains of old 
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depressions recorded as a riverbed on the map of 1880 can be seen in many parts of 
1918 satellite images (Fig. 8).  

 
Fig. 8. Local changes in the Sukil riverbed recorded on the 2017 satellite image 

(the 1929 map is on the left) 

In the period of 1880–1929, according to the measurements on maps (21 places), 
the maximum horizontal displacement was about 500 m, and in 10 places it exceeded 
100 m. In the period of 1929–1990 (29 measurements in total), the maximum 
displacement was 496 m. In 8 places of measurements, the size of horizontal 
displacements was over 200 m, and in 14 places –100-200 m. 

The general tendency towards decreasing the curvature of the riverbed in the period 
of 1929–1990 is caused by its straightening, construction of flood banks, and channels 
of the land reclamation network. 

The horizontal deformations which occurred during the period of 2006–2011–2018 
in dynamic section 2 are much smaller, their maximum value being 45 m for the period 
of 2006–2011 and 54 m for the period of 2011–2018. Mainly, they occurred at the 
mouth of the river due to lateral erosion. The average value of the maximum channel 
deformations for the whole period is 25 m. The analysis of satellite images and 
displacement measurements did not show the influence of the 2008 flood on the 
deformation of the lower course of the Sukil riverbed, although revealed changes in its 
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mouth. Thus, since 2006, an accumulative form was formed at the mouth of the Sukil, 
which has later turned into a point bar indicating the formation of a filling delta at the 
Sukil-Svicha confluence (Rybak et al., 2021). The accumulative form in the Sukil delta 
has reduced the width of the channel from 25 m to 6-7 m. 

Discussion and Conclusions. The bed of the Sukil river on the section of 
Bolekhiv–the village of Podorozhnie (river mouth) is located within the Precarpathian 
height and has significant differences in the development of horizontal deformations. 
According to the nature of manifestation and the size of the development of riverbed 
deformations, two dynamic sections have been identified – from the town of Bolekhiv 
to the village of Lysovychi and from Lysovychi to the village of Podorozhnie (the 
Sukil mouth). Dynamic section 1 is now mainly a single-channel meandering riverbed, 
although during the period of 1880 and 1939 it was characterized by a combination of 
single-channel and braided sections. Single local branches within the previously 
braided sections were also recorded on the 1990 map and 2006, 2013, 2015, 2016, 
2017–2019 satellite images, although in general the riverbed is single-cahnnel and 
meandering. Thus, there is a certain long-term tendency of the transition from braided 
riverbed (gravel-bed braided river; Schumm 1977, 1981, 1985) to the single-channel 
meandering one. Only during the catastrophic floods of 2008 and 2010, the riverbed in 
these sections functioned as a braided one, as recorded on the 2011 satellite image. 
Such riverbeds can be classified as transitional (Chalov, 2007). In these sections, the 
horizontal deformations are small and occur within the riverbed. The largest horizontal 
riverbed deformations (up to 340 m) are recorded in the meandering sections of 
dynamic section 1 during the whole period (140 years). Overall, for dynamic section 1, 
there has been a natural increase in the meandering of the riverbed, and hence 
horizontal deformations, over the last decade. 

The riverbed of the Sukil river in the dynamic section 2 (from the village of 
Lysovychi to the mouth) was meandering during 1889-2018. From 1889 to 1990 we 
observe a tendency towards reducing the meandering of the riverbed due to 
anthropogenic influence including the straightening of the riverbed, construction of 
flood banks, and reclamation of the Sukil valley as well as a significant natural change 
in the location of the river mouth. Since 1990, there has been a natural increase in 
meandering of the riverbed as evidenced by the value of the coefficient of meandering 
and by Sukil meanders cutting flood banks in three places, this being recorded in 2006 
satellite images. The horizontal deformations of the riverbed in this dynamic section 
are large and reach a maximum of 497 m. They occurred during the period of 1880–

1929. In 2006–2019, the maximum horizontal displacements were small and 
constituted 54 m, which is probably also due to the stabilization of the Sukil mouth 
localization. 

The results of the study of horizontal deformations of the Sukil riverbed within the 
Precarpathian height are important for the reconstruction and restoration of the 
destroyed areas of flood banks in order to protect agricultural lands as well as the 
villages of Lany-Sokolivski and Podorozhnie from floods. They also serve as a basis 
for a more detailed study of riverbed processes including the patterns of development 
of riverbed accumulative forms and vertical and horizontal deformations of the Sukil 
riverbed. 
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