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Abstract. Study of the history of nature in the past are in the main directions of modern 

world scientific trends. In the sector of paleogeography of the Institute of Geography of the 
National Academy of Sciences of Ukraine traditionally develop fundamental and applied 
aspects related to the study of late Cenozoic sediments. The subject of the works is related to 
the research of the history and stages of development of nature and its components on the 
territory of Ukraine in the Pliocene, Pleistocene and Holocene, as well as the reproduction of 
natural living conditions of ancient man. 

The publication focuses on the main directions and scientific results, achieved by the 
scientists of the Sector Paleogeography of the Institute of Geography of the National Academy 
of Sciences of Ukraine in recent years. In particular, the issue of the impact of global 
Pleistocene events on the state and evolution of the main components of nature of the territory 
of Ukraine has been studied; paleogeographic preconditions that contributed to the formation of 
certain types of sedimentary Cenozoic minerals in Ukraine are outlined; the main natural factors 
of the paleogeographic environment that influenced changes in human living conditions in 
Ukraine in the Pleistocene and Holocene are considered; changes in Pleistocene and Holocene 
soils in key areas of modern Ukraine have been reconstructed. 

Promising areas of investigation have been identified and an assessment of the possible 
applied use of the results of paleogeographic research has been made. Thus, the results of 
paleogeographic research, as well as professional services of paleogeographers can be used: to 
assess current climate change based on paleogeographic data; for geological additional research 
and rational use of the subsoil of Ukraine; to develop popular scientific and educational 
information on the paleogeographical features of the development of nature reserves and 
geological sites with tourist and recreational potential; to assess the current state and dynamics 
of spatio-temporal changes in environmental conditions based on paleogeographic analysis of 
the content of various substances in soils; during geoarchaeological, paleontological, soil 
research, etc. 

Key words: paleogeographical research; climate changes; minerals formation; stratigraphy; 
human living conditions. 

 
ПАЛЕОГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В ІНСТИТУТІ  ГЕОГРАФІЇ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ  НАУК УКРАЇНИ ТА СУЧАСНІ ПРИКЛАДНІ 
НАПРЯМИ ЇХНЬОГО ВИКОРИСТАННЯ 
____________________________________________________________________ 
©Matviishyna Zhanna, Doroshkevych Serhii, Ivchenko Andrii, Karmazynenko Serhii, 
Matsibora Oleksandr, Kushnir Anatolii, 2021. 
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Жанна Матвіїшина, Сергій Дорошкевич, Андрій Івченко, Сергій Кармазиненко, 
Олександр Мацібора, Анатолій Кушнір 
Інститут географії НАН України, м. Київ, Україна 

 
Анотація. Дослідження історії розвитку природи у минулому перебувають у тренді 

сучасних світових наукових напрямів. У секторі палеогеографії Інституту географії 
Національної академії наук України традиційно займаються розробкою фундаментальних 
i прикладних аспектів, присвячених вивченню відкладів пізнього кайнозою. Тематика 
робіт пов’язана з дослідженням історії та етапності розвитку природи і її компонентів на 
території України у пліоцені, плейстоцені та голоцені, а також відтворенням природних 
умов життя давньої людини. 

У публікації акцентовано увагу на основних напрямах та напрацюваннях 
співробітників сектору палеогеографії Інституту географії НАН України за останні роки. 
Зокрема, опрацьовано питання впливу глобальних подій плейстоцену на стан та 
еволюцію основних компонентів природи України; окреслено палеогеографічні 
передумови, які сприяли утворенню окремих видів осадових кайнозойських корисних 
копалин на території України; виокремлено головні природні чинники 
палеогеографічного середовища, які впливали на зміни умов проживання людини на 
території України у плейстоцені та голоцені; реконструйовано зміни плейстоценових і 
голоценових ґрунтів на ключових ділянках сучасної території України. 

Виокремлено перспективні напрями досліджень та зроблено оцінку можливого 
прикладного використання отриманих результатів палеогеографічних досліджень. Так, 
результати палеогеографічних досліджень, а також фахові послуги співробітників 
сектору палеогеографії можуть бути використані: для оцінки сучасних змін клімату на 
основі палеогеографічних даних; для геологічного довивчення та раціонального 
використання надр України; для розробки популярної науково-освітньої інформації щодо 
палеогеографічних особливостей розвитку природно-заповідних територій та 
геологічних об’єктів з туристично-рекреаційним потенціалом; для оцінки сучасного 
стану та динаміки просторово-часових змін екологічних обстановок на основі 
палеогеографічного аналізу вмісту різних речовин у ґрунтах; застосовані під час 
геоархеологічних, палеонтологічних, ґрунтознавчих досліджень тощо. 

Ключові слова: палеогеографічні дослідження; зміни клімату; утворення корисних 
копалин; стратиграфія; умови життя людини. 

 
The relevance of paleogeography research is due to the need to solve fundamental 

scientific problems in the history of the nature past development are in the trend of 
modern world scientific investigation with study of the Quaternary period. 

The aim of the work is to highlight the main scientific directions in received by 
employees of the paleogeography sector of the Institute of Geography of the NAS of 
Ukraine in recent years, to identify promising areas for further research and assess the 
prospects for their practical implementation. 

Among the obtained results the fundamental research from the history of the 
development of the Earth's nature in the Late Cenozoic at is being continued by the 
staff of the paleogeography sector. The history of the paleogeography sector 
(department) begins with the creation in 1961 of the department of Physical Geography 
and Cartography at the Institute of Geological Sciences of the USSR Academy of 
Sciences, on the basis of which in 1964 the Sector of Geography was transformed and 
subsequently transformed (in 1991) into the Institute of Geography of the NAS of 
Ukraine. 
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The founder of the Sector (Department) of paleogeography and the it’s first head 
was the Doctor of geology and mineralogical sciences M.F. Veklych, who led it for 
30 years (1961–1990). Later the Sector was headed by doctor of geographical sciences 
S.I. Turlo (1991–1994), and since 1994 – headed by doctor of geographical sciences, 
full professor Zh.M. Matviishyna. 

Basic knowledge about ancient nature scientists of sector of paleogeography carries 
out in several directions: in the development of theoretical, methodical and 
methodological, general scientific bases of paleogeography; in the general, sectoral and 
regional paleogeographic studies of Late Cenozoic; in the development of a complex 
approach to the study of ancient nature, collaboration and substantiating of 
climatostratigraphic shemes. In the recent years, the subjects of the investigation of 
paleogeography sector scientists have been connected with the study of the history and 
small stage of development of nature and its components in the Pliocene, Pleistocene 
and Holocene, as well as the reconstruction of environmental conditions of life style of 
ancient peoples in the separate stages of Pleistocene and Holocene, as well as the 
restoration of natural conditions of life of an ancient person. 

Perspective scientific results for the scientists of Sector are available: 
– climate change trends, the evolution of paleolandscapes and their components in 

the Pleistocene and Holocene, their differences in time and space; 
– evolution and small rhythms of Holocene soils and landscapes formation, 

bounding up with climate changes; 
– paleoecogeography and conditions human activity at individual stages of the 

Pleistocene and small chrono-intervals of the Holocene; 
– paleogeographic reconstructions of conditions of the Cenozoic sedimentary 

minerals formation for the expansion of mineral resources base of Ukraine; 
– perfecting of the Pleistocene and Holocene stratigraphic schemes, correlation of 

Quaternary deposits of Ukraine with adjacent territories, coordination of 
paleogeographic schemes with archeological ones; 

– implementation of paleoecogeographic data to the resolution of environmental 
pollution issues; 

– prognosis of climate and nature changes in Ukraine on future. 
The medium-term main directions of the paleogeography sector research are: 
– study of ancient and modern soils in relation to climate change, reproduction of 

fractional stages and dynamic of their development in time and space, use of soil data 
for the reconstruction of paleolandscapes in separate stages of the Pleistocene and 
Holocene (Fig. 1). 

– reproduction of the ancient ecological conditions for human habitation on the 
territory of Ukraine in separate stages of Pleistocene and Holocene based on 
paleogeographical data of the individual key studies; correlation of paleogeographical, 
archeological and historical data, including for reproduction of cultural dynamics and 
processes of development of new lands in the modern territory of Ukraine during in the 
Paleolithic, Neolithic, Copper, Bronze, Iron age etc. (Fig. 2). 
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Figure 1. The field scetches of the sections with samples of natural material 

Pleistocene deposits of the Middle Pobuzhzhya  (after Zh. Matviishyna and 
S. Doroshkevych). (On the top – name of the section. From left to right: indexes of the 
stratigraphical horizons; genetic horizons; deep in m; lithological column; samples of 

the natural materials) 
 
– study of perspective methods and directions of paleogeographic assessment of 

natural conditions for formation and accumulation of certain types of exogenous origin 
minerals during some stages of Phanerosoic in the territory of Ukraine (Fig. 3). 

In recent years (2008–2020), Sector employees have been working the problem of 
the impact of global events, that occurred in the Pleistocene, on the state and evolution 
of the basic components of nature in Ukraine (2008–2011, № State registration in 
UkrISTEI 0109U001046), have been distinguished the major natural factors of the 
paleogeographical environment that influenced changes in the habitat of people on the 
territory of Ukraine in the Pleistocene and Holocene (2012–2016, № State registration 
in UkrISTEI 0112U001135), have been outlined paleogeographical conditions that 
contributed to the formation of certain Cenozoic mineral deposits in Ukraine (2008–
2016, № State registration in UkrISTEI 0112U001632) and changes of Pleistocene and 
Holocene soils in key areas of the modern territory of Ukraine as a basis for 
reconstructions of natural conditions of the past are characterized (2017–2020, № State 
registration in UkrISTEI 0117U004907). 
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Figure 2. The map of the soils of Bilsk hillfort : 

a – modern soils; b – soils of the Scythian time; I – common chernozems;  
II – leached chernozems; III – dark-grey podsolised soils; IV – typical chernozems; 
V – podsolised chernozems. 1 – the settlements on the territory of the complex;  

2 – rampart; 3 – sites of palaeopedological studies 

 
Figure 3. Section Korobchyne-quarry (photo taken from the north-western part, 
from the side of the beam with a stream flowing into the river Velyka Vys) : 

1 – sands with industrial content of ilmenite; 2 – thickness of flint; 3 – sands of the 
stage P2kv; 4 – greenish–gray sands of P3hr; 5 – whitish sands of the N1; 6 – brown 

Miocene clays; 7 – Pliocene deposits; 8 – Pleistocene and Holocene deposits 



 
 
 
 
                    Zh. Matviishyna, S. Doroshkevych, A. Ivchenko, S. Karmazynenko, O. Matsibora, A. Kushnir 
 8                ISSN 2519–2620. Проблеми геоморфології і палеогеографії...2021. Вип. 2 (13), 3–17             

Currently, the Sector is working on the development of the methodology of step-
by–step reconstructions of natural conditions of the plain territory of Ukraine in the 
Quaternary period and its implementation in the GIS–technology (2021–2024, № State 
registration in UkrISTEI 0112U107465 ). 

The obtained scientific results are based on the analysis of numerous literature 
sources, as well as data from field and laboratory studies of sediments within numerous 
archeological and nature sites. They are reflected in numerous monographs and articles 
authored and co–authored by paleogeographers (Fig. 4). Paleolandscape maps of some 
stages of the Pliocene and Pleistocene for the territory of Ukraine in the National Atlas 
of Ukraine (2007), Comprehensive Atlas of Ukraine (2005) and Atlas of Kyiv region 
(2009) are created (authors – Zhanna Matviyshyna and Natalia Gerasimenko). 
References to paleogeographic publications of recent years are also in the monograph 
edited by Academician Leonid Rudenko "Academic Geography and Satin Mapping 
during the years of independence of Ukraine" (Rudenko et al, 2021). 

 

 
Figure 4. Monographs of recent years, authors and co–authors of which are 

employees of the paleogeography sector (Dmytruk, Matviishyna & Sliusarchuk, 2008; 
Karmazynenko, 2010; Matviishyna et al., 2010; Matviishyna & Doroshkevych, 2014; 

Matviishyna & Karmazynenko, 2014, 2015; Stepanchuk et al., 2013; Tykhonenko, 
Matviishyna & Horin, 2005; Zalizniak et al., 2013) 

 
The study of changes in the natural conditions of the past in Ukraine is based on 

methods of studying fossil soils as an important component of natural environment and 
indicators of climate change. The methodological essence of these studies is to take 
into account the fact that the deposits of ancient geological epochs (including fossil 
soils) are direct monuments of ancient soils and a kind of indicators of physic–



 
 
 
 
 
 
              Zh. Matviishyna, S. Doroshkevych, A. Ivchenko, S. Karmazynenko, O. Matsibora, A. Kushnir 
                 ISSN 2519–2620. Проблеми геоморфології і палеогеографії...2021. Вип. 2 (13), 3–17              9 
 
geographical conditions of their formation. In the course of research the generalization 
of the existing approaches and experience of predecessors concerning changes of soils 
and factors of soil formation on the territory of Ukraine in the Pleistocene and 
Holocene is carried out. 

The method of studying changes in the natural conditions of the past on the basis of 
new facts and analytical materials for the study of Pleistocene and Holocene soils and 
sediments has been improved (with the active use of micromorphological analysis, 
which allows genetic identification of different ages of soils and soil species to carry 
out (Fig. 5)). 

The geoarchaeological approach was mainly used for paleogeographic 
reconstructions of the Holocene. Its essence is to study the burried (“preserved”) soil 
under the archaeological site (clearly dated) and compare the features of the burried 
soil with the modern background. 

Separate step–by–step maps of different ages of soil cover and paleolandscapes 
have been built. The history of soil development in separate stages of the Pleistocene 
and Holocene in key areas of modern Ukraine (Middle and Lower Pobuzhye, Dnieper, 
Azov, Polissya, Left Bank Dnieper forest-steppe, etc.) is reproduced. 

During 2017–2021 the sector paleogeography worked on the topics: “Changes in 
Pleistocene and Holocene soils in key areas of the present–day territory of Ukraine as a 
basis for reconstruction of natural conditions of the past” and “Paleogeographical 
factors and methods for exploring the formation and accumulation of mineral resources 
in the context of expanding the prospect of mineral reserves in Ukraine”. The most 
important results of the study of changes in the natural conditions of the Pleistocene 
and Holocene based on studies of soils and soil deposits have been published in 
monographs (Fig. 6), brochures, 16 articles in Scopus and Web of Science databases 
and 24 articles in other cited publications (works of Zh. Matviishyna, A. Ivchenko, 
S. Doroshkevych, S. Karmazinenko, O. Matsibora, A. Kushnir). 

In today's, it is especially important to introduce scientific results, that’s which is 
why the paleogeography sector employees see the main task in promoting the gainful 
for society knowledge in practice, as well as establishing cooperation with the 
executive authorities, ministries, departments, local communities. However, in Ukraine 
it depends very much on the willingness of the customers themselves to use the results 
of scientific research. Particular attention should be paid to the government, which 
should be interested in collaborating with relevant scientific organizations, which 
should assist it in the development of the state. 

Among the governmental organizations that may be interested in the work of the 
paleogeography sector is the Ministry of Eсology and Natural Resources of Ukraine. 
According to the information published on the official site of the Ministry 
(https://mepr.gov.ua/), some results of paleogeographic studies as well as professional 
services of employees of the paleogeography sector of the Institute of Geography of 
NAS of Ukraine can be used by the Ministry in the following directions its activities: 

– climate change and the ozone layer (services for the assessment of modern 
climate change based on paleogeographical data); 
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Figure 5. Certain typical micromorphological diagnostic features of the main 

groups of soil formation processes in the differ aged Pleistocene soils of the Middle 
Pobuzhya (Matviishyna & Doroshkevych, 2019) : 

Biogenic–accumulative: a) complex microaggregation of chernozem of brownzem–liked 
(plb2; Yakushyntsi) /magn. 100/; b) microstructure of the humus horizon of meadow chernozem 
(plb1; Yakushyntsi) /magn. 100/; c) humus coagulated in the form of humons in the humus 
horizon of meadow chernozem (plb1; Yakushyntsi) /magn. 400/; d) coprolites of rain worms 
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combined in the complex microaggregates, separated by a net of twisted pores, in the humus 
horizon of the meadow chernozem (plb1; Pervomaisk) /magn. 70/ (nic.||). 

Eluvial: e) microstructure of the humus-eluvial horizon of sod-podzolic soils (kdb1; 
Bezimenne) /magn. 70/; f, g) “washed” grains of the mineral skeleton are cemented with 
amorphous plasma in the eluvial–humus horizon of gray podzolized soil (kdb1; Stryzhavka) 
/magn. 80/; h) new formations of polynite (calomorphic clay) in the form of scaly streaks on the 
pore walls (kdb1; Yakushyntsi) /magn. 100/ (nic.||). 

Illuvial–accumulative: i) manganese–ferruginous–clayey colomorphic clay formation on 
the walls of pores of sod–gleyd soil (kda; Bezimenne) /magn. 70/; j) scale influx of calomorphic 
clays in the brown podzolized forest soil (kdb1; Stryzhavka) /magn. 400/; k) the influx of 
colomorphic clays in the illuvial horizon of gray podzolized soil (kdb1; Yakushyntsi) /magn. 
400/; l) ferruginous–clayey influx of colomorphic clays in the pore of reddish–brown meadow 
soil (sh; Raihorod) /magn. 100/ (nic.||). 

Hydrogen-accumulative: m) concentrations of microcrystalline around the pore in the lower 
part of the brown soil (vtb2; Medzhybizh) /magn. 70/; n) microconcentration of fine crystalline 
calcite in the pore of brown soil (vtb2; Vyss) /magn. 140/; o) films and flakes of hydroxides of 
iron and manganese in reddish-cinnamonish brown soils (mrb2; Raihorod) /magn. 100/; p) dense 
glandular-manganese concentric microorsteins in dark brown soil (vtb1; Yakushyntsi) /magn. 
100/ (n–p – nic.||, m – nic. +). 

Metamorphic: q) cinnamon–brown ferruginous-clay plasma, with a small fraction of the 
dusty grains of the skeleton, in the reddish–brown meadow soils (sh; Raihorod) /magn. 100/; r) 
cleave block microstructure of brown forest soils (zv1b1; Raihorod) /magn. 40/; s) the 
ferruginous-clay substance is segregated into nodular formations, which are tightly packed in 
cleave blocks in brown forest soils (zv1b1; Raihorod) /magn. 100/; t) the nodule of the 
ferruginous-clay substance from the middle part of the brown soil (vtb2; Ozerove) /magn. 140/ 
(nic.||). 

Micromorphological features of loesses sediments: u) microstructure of the 
Prychernomorya loess, the proportion of loess particles with seeds of primary minerals, large 
calcite crystals (Pervomaisk) /magn. 140/; v) the seeds of primary minerals are commensurate 
with the loess particles, covered with carbonate-clay films (Bezimenne) /magn. 140/; w) friable 
microstructure of the Dnipro loess (Yakushyntsi) /magn. 100/; x) dust–plasmic microstructure 
of the Uday loess, mass is impregnated with microcrystalline calcite (Korobchyne) /magn. 70/ 
(u-w – nic.||, x – nic. +). 

 
Figure 6. The monograph S. P. Doroshkevych “The nature of the Middle Pobuzhya 

in Pleistocene according to the study of fossil soils” and fragment of the correlation 
scheme of the natural state of the Middle Pobuzhye in the Pleistocene  

(Doroshkevych, 2018) 
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– geological study and rational use of bowels of the earth (quaternary sediment 
study, paleogeographic prerequisites of the mineral resources formation and 
accumulation in the context of expanding the prospect of mineral reserves in Ukraine, 
geological and stratigraphical studies of late Cenozoic deposits); 

– Nature Reserve Fund (scientific and educational information on paleogeographic 
features of nature reserves and individual geological sites of different rank); 

– environmental monitoring (assessment of the current state and dynamics of 
spatial and temporal changes of environmental conditions based on paleogeographical 
analysis of the content of various substances in soils). 

The scientific results obtained in Sector of paleogeography can also be used by 
various research and educational institutions of geographical, geological, biological 
and historical directions, nature conservation institutions of Ukraine, state 
administrations (with archaeologists – study of human living conditions in separate 
stages the Pleistocene and Holocene of Ukraine; with paleontologists – correlation of 
data on the history of soil development with vegetation development and other 
paleontological data; with geologists  – the expanding of the mineral resource base of 
Ukraine; in cooperation with the soil scientists – a study of the history of Holocene 
soils development), etc. 
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Анотація. Рельєф і геологічна будова національних природних парків “Гуцульщина” і 

Верховинський, розташованих у південно-східній частині Українських Карпат, 
репрезентує особливості геолого-геоморфологічної будови чотирьох геоморфологічних 
областей регіону. НПП “Гуцульщина” розташований у межах Скибових Карпат та 
Передкарпатської передгірної височини, а Верховинський НПП – у Мармароській та 
Полонинсько-Чорногірській геоморфологічних областях.  

Аналіз морфоструктури і морфоскульптури національних парків 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.  

Аналізуючи морфоскульптури національних парків вирізняються типи, характерні для 
всіх регіонів Флішових і Кристалічних Карпат. Гірські масиви і хребти Слободи-
Рунгурської, Покутського середньогір’я, Гриняви-Лосової і Чивчинських гір  відзна-
чаються асиметричною будовою – крутішими північно-східними схилами та виположені-
шими південно-західними. Реліктова морфоскульптура представлена: 1) фрагментами 
різновікових денудаційних поверхонь – Полонинської у Верховинському НПП,  
Карматурської (аналог Підбескидської) у НПП “Гуцульщина” і прирічкової; 2) давньо-
льодовиковими й екстрагляціальними формами рельєфу у Верховинському НПП та 
екстрагляціальними – у середньогір’ї НПП “Гуцульщина”; 3) ділянками давніх 
поздовжніх долин. Успадкована морфоскульптура представлена річковими долинами з 
комплексом різновікових терас. Для передгірної ділянки НПП “Гуцульщина” характерна 
наявність реліктових (“мертвих”) річкових долин. 

Сучасні морфодинамічні процеси відзначаються висотною (ярусною) диференціацією. 
У ярусах сильно розчленованого середньогірного та низькогірного важливе місце в 
моделюванні рельєфу мають 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: національний природний парк; Українські Карпати; рельєф; 
морфоструктура; морфоскульптура. 

 
RELIEF AND GEOLOGICAL STRUCTURE OF HUTSULSHCHYNA AND 
VERKHOVYNSKYI NATIONAL NATURAL PARKS 
Yaroslav Kravchuk, Vitaliy Brusak 
Ivan Franko National University of Lviv  
 

Abstract. Relief and geological structure of Hutsulshchyna and Verkhovynskyi national 
natural parks (NNP), located in the south-eastern part of the Ukrainian Carpathians, present four 
geomorphological regions of the Ukrainian Carpathians. Hutsulshchyna NNP is located in 
Skybovi Carpathians and Precarpathian Upland. Verkhovynskyi NNP is located in Marmaroski  
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Carpathians and Polonynsko-Chornohirski Carpathians. 
The analysis of the morphostructure and morphosculpture of national natural parks is carried 

out taking into account the longitudinal (N-W – S-E) and transverse divisions of the Ukrainian 
Carpathians. The longitudinal division is associated with morphostructures of higher orders, 
such as the second and third, and the transverse is associated with the fourth and fifth orders of 
morphostructure. 

In the analysis of morphosculpture of NNPs, the types which are characteristic of the 
Carpathian Flysch and Сrystalline Carpathians are allocated. Mountain ranges and ridges such 
as Sloboda-Rungurska, Pokuttia med-mountains, Hryniava-Losova and Chyvchyn mountains 
are characterized by an asymmetrical structure – steep northeastern slopes and declivous 
southwestern slopes. The relic morphosculpture is represented by: 1) fragments of denudation 
surfaces of different ages such as Polonynska within Verkhovynskyi NPP as well as 
Karmaturska (analogue of Pidbeskid) within Hutsulshchyna NPP, and riparian; 2) extra and 
ancient glacial within Verkhovynskyi NPP and extra glacial within Hutsulshchyna NPP; 3) 
areas of ancient longitudinal valleys. The presence of relict ("dead") river valleys is 
characteristic of the premountain part of Hutsulshchyna NNP. 

Modern morphodynamic processes represent by height (tier) differentiation. In the tiers of 
strongly dissected mеd-mountain and low-mountain relief, the processes of planar erosion, 
deflux, and linear erosion play an important role in the modelling of the 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. 
Among gravitational processes and block motions, stabilized and active displacements are the 
most recorded. 

Key words: National natural park; Ukrainian Carpathians; relief; morphostructure; 
morphosculpture. 

 
Вступ. На території Українських Карпат розташовано 15 природоохоронних 

установ загальнодержавного і міжнародного значення: 13 національних природ-
них парків (НПП) – Карпатський, “Синевир”, Вижницький, “Сколівські Бескиди”, 
Ужанський, “Гуцульщина”, Галицький, “Зачарований край”, “Синьогора”, 
Верховинський, Черемоський, “Бойківщина” та “Королівські Бескиди”, а також 
Карпатський біосферний заповідник (БЗ) та природний заповідник (ПЗ) “Горґани” 
(рис. 1). 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 функцій (природоохоронних, науково-
дослідних, рекреаційних, еколого-освітніх тощо), які вони виконують. Сьогодні 
маємо монографії, присвячені Карпатському БЗ (до 1992 р. – державному 
заповіднику) (1982, 1997), ПЗ “Горгани” (2006, 2007, 2011), Карпатському НПП 
(1993, 2009), Вижницькому НПП (2005), Ужанському НПП (2008), НПП 
“Гуцульщина” (2011, 2013), “Сколівські Бекиди” (2004, 2006, 2020 та ін.) тощо.  

Частина монографій відзначається комплексним характером, однак здебіль-
шого публікації присвячено результатам досліджень біоти заповідних територій, 
Зокрема, фахівцями Інституту ботаніки НАН України спільно з працівниками 
заповідних 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 
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рисах розглянуто питання геологічної будови і рельєфу, ґрунтового покриву, 
ландшафтної структури природно-заповідних територій.  

Мета нашого дослідження – проаналізувати рельєф та геологічну будову 
національних парків “Гуцульщина” і Верховинський (південно-східна частина 
Українських Карпат) як важливих компонентів 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 національних парків “Гуцульщина” і Верховинський 
засвідчує різний рівень вивченості літогенної основи ландшафтних комплексів 
досліджуваних НПП. Значно краще вивчено територію НПП “Гуцульщина”. У 
монографії “НПП “Гуцульщина”. Рослинний світ” (2011) тільки у загальних 
рисах охарактеризовано рельєф і геологічну будову під час розгляду природних 
умов національного парку. Натомість у комплексній монографії “Національний 
природний парк “Гуцульщина”” (2013) детально розлянуто геологічне середо-
вище, геоморфологічні умови та сучасні морфодинамічні процеси на території 
НПП. У монографію вміщено карту тектонічної будови приповерхневих 
відкладів району розташування НПП “Гуцульщина” та території національного 
парку на тлі висотної моделі рельєфу (у масштабі 1:200 000), а також карту 
геоморфологічних регіонів у районі НПП “Гуцульщина”. Пам’ятки неживої 
природи національного парку розглянуто у праці В. Брусака і Р.  Кобзяка (2008), 
карту їхнього розташування вміщено у згаданій комплексній монографії. Також 
інформацію про рельєф і геологічну будову цього НПП можна почерпнути із 
монографій Я. Кравчука (1999, 2005, 2021). 

Діаметрально протилежною є ситуація з вивченням рельєфу і геологічної 
будови Верховинського НПП. На інтернет-сайті заповідної установи міститься 
тільки загальна інформація про природні умови національного парку, передусім 
рослинний і тваринний світ. Одак сьогодні немає монографічних досліджень, 
присвячених вивченню його території. Частково інформацію про рельєф і 
геологічну будову Верховинського НПП можна почерпнути із монографій 
Я. Кравчука (2008, 2021) та окремих регіональних праць (Кравчук, Іваник, 2008; 
Кравчук, Гнатюк, Іваник, 2016 та ін.).  

Зауважимо, що в окремих працях оцінено стан охорони цінних геоморфоло-
гічних об’єктів Українських Карпат (Зінько та ін., 2004), 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 досліджуваних НПП, а 
також рекреаційний потенціал їхнього рельєфу.  

У зв’язку з викладеним вище видається актуальним детальне вивчення 
рельєфу і геологічної будови НПП “Гуцульщина” та Верховинського. Наукове 
значення результатів дослідження полягає у поглибленні знань про рельєф і 
геологічну будову національних парків, що даватиме змогу використовувати їх у 
власній практичній діяльності для подальших наукових 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 національних парків “Гуцульщина” і 
Верховинський. Результати дослідження базуються на: аналізі польових 
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обстежень окремих ділянок НПП “Гуцульщина”, здобутих у процесі виконання 
госпдоговірної теми “Розроблення проекту організації території, охорони і 
рекреаційного використання природних комплексів і об’єктів національного 
природного парку “Гуцульщина”” (2003–2008) та інших; даних, які наведені у 
монографіях І. Д. Гофштейна (1964, 1995), Г. І. Рудька і Я. С. Кравчука (2002), 
Я. С. Кравчука (1999, 2005, 2008, 2021), “Національний природний парк 
“Гуцульщина”. Рослинний світ” (2011), “Національний природний парк “Гуцу-
льщина”” (2013) й інших монографіях регіонального характеру, працях Б. Ф. Ля-
щука (1963), P. Klapyta, I. Sitko (2006), Л. Савранчука, В. Явкіна (2007) та інших; 
фондових матеріалах геологічних служб, зокрема, “Геологическая карта 
Украинских Карпат и прилегающих прогибов” (1976), “Тектоника Украинских 
Карпат” (1986), В. О. Ващенко, Т. Л. Євтушенко, А. Й. Британ (2003), Б. В. Ма-
цьків (2006), та низці згаданих вище праць, а також інформації, отриманій під час 
консультацік з фахівцями національних парків і наукових закладів м. Львова. 

Під час вивчення морфоструктур гірських країн найчастіше застосовують 
геолого-тектонічні й геоморфологічні методи. Геолого-тектонічні методи дають 
змогу визначити будову і потужність відкладів, роль складчастої і розривної 
тектоніки та їхній вплив на формування рельєфу. 

Під геоморфологічними структурами (морфоструктурами) розуміють комп-
лекс форм рельєфу і геологічної структури, історично пов’язаних у єдине ціле 
спільністю умов розвитку. Як зазначив Ю. Мещеряков (1965), під “морфо-
структурами” розуміють утворення, які мають певний об’єм і зображені на 
картах у вигляді ділянок певної площі. Найменшими за розмірами є локальні 
морфоструктури. 

Виклад основного матеріалу. У південнно-східній частині Українських 
Карпат розташовано чотири національні парки – Вижницький, “Гуцульщина”, 
Верховинський і Черемоський, які разом з Чернівецьким регіональним 
ландшафтним парком (РЛП) є найбільшими за площею заповідними установами 
природно-заповідного фонду (ПЗФ) регіону. Наведені природоохоронні установи 
загальнодержавного значення створені упродовж 1995–2010 років, відрізняють-
ся: розмірами, структурою території (одномасивні і кластерні); співвідношенням 
земель, наданих паркам у постійне користування, і земель, що увійшли до складу 
НПП без вилучення у користувачів); розташуванням у їхніх межах поселень 
(табл. 1). Розглянемо рельєф і геологічну будову національних парків  
“Гуцульщина” і Верховинський (Івано-Франківська область). НПП “Гуцуль-
щина” розташований у межах Скибових Карпат та Передкарпатської передгірної 
височини, а Верховинський НПП – у межах Мармароського кристалічного 
масиву та Полонинсько-Чорногірської геоморфологічної області (рис. 1).  

Національний природний парк “Гуцульщина” площею 32 271 га створено 
14 травня 2002 р. на базі РЛП “Гуцульщина” (50 тис. га, 1997 р.). Згідно з Указом 
Президента України № 456 національному парку надано у постійне користування 
7 606 га земель, з яких 6 790 га належало Кутському державному лісгоспу (тепер 
– Державне підприємство “Кутське лісове господартво”) та 816 га – Косівському 
міжгосподарському лісгоспу (тепер – Косівське районне підприємство “Райагро-
ліс”). До складу НПП без вилучення земель у користувачів долучені землі ДП 
“Кутське ЛГ” загальною площею 14 772 га та Косівського РП “Райагроліс” 
площею  9 893 га.  У результаті  винесення у  натуру  меж  земельних  ділянок, 
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наданих національному парку з вилученням у попередніх користувачів, 
визначено остаточну площу НПП – 7 581 га, що на 25 га менше від площі, 
попередньо визначеної Указом Президента України. Головною причиною 
розбіжностей площ парку є уточнення меж між НПП і суміжними земле-
користувачами.  

До складу національного парку включені передусім землі лісового фонду, які 
межують із 39-ма поселеннями Косівського району (м. Косів; селища Кути і 
Яблунів; села Великий Рожен, Малий Рожен, Розтоки, Тюдів, Старі Кути, 
Кобаки, Слобідка, Рожнів, Хімчин, Гуцулівка, Кривоброди, Микитинці, Пістинь, 
Уторопи, Стопчатів, Люча, Лючки, Баня Березів, Великий Березів, Середній 
Березів, Нижній Березів, Текуча, Акрешори, Космач, Брустури, Прокурава, 
Шешори, Старий Косів, Вербовець, Черганівка, Смодна, Город, Соколівка, 
Бабин, Яворів, Річка). Територія НПП має складну конфігурацію, парк налічує 
шість доволі великих масивів і багато дрібних – загалом 799 окремих контурів. 
Отже, парк має кластерну структуру території. Максимальна протяжність парку з 
південного сходу на північний захід становить 29 км, а з півдня на північ – 20 км.  

Адміністрація парку знаходиться у м. Косів (вул. Дружби, 84). Функціональне 
зонування розроблено для усієї території парку. Згідно з Проектом організації 
території НПП, заповідна зона займає 2 480,3 га (7,7 % загальної площі парку), 
зона регульованої рекреації – 13 295,1 га (41,2 %), зона стаціонарної рекреації –  
129,8 га (0,4 %), господарська зона – 16 342,8 га (50,7 %). 

 
Таблиця 1. Національні природні парки  

південно-східної частини Українських Карпат 
Table 1. Natural nature parks of the south-eastern part of the Ukrainian Carpathians 

 
Природно-заповідні 

установи, рік створення, 
площа (га) загальна / на-
дана у постійне землеко-
ристування (частка, %)  

Підпорядкування – підприєм-
ство, установа (землекорис-

тувач / землевласник), у віданні 
якого знаходиться об’єкт ПЗФ 

Особливості  території 

1. Вижницький НПП, 
1995, 11 238 / 8 246,2 
(73,4 %) 

Міністерство захисту довкілля  
та природних ресурсів України 

Одна ділянка, у межі НПП 
не входять поселення 

2. НПП “Гуцульщина”, 
2002, 32 248 / 7 581 
(23,5 %) 

Міністерство захисту довкілля  
та природних ресурсів України 

Кластерний, у межі НПП 
не входять поселення 

3. Черемоський НПП, 
2009, 7 117,5/ 5 556  
(78,1 %) 

Міністерство захисту довкілля  
та природних ресурсів України 

Кластерний, у межі НПП 
не входять поселення 

4. Верховинський НПП, 
2010, 12 022,9 / 12 002,9 
(100 %) 

Міністерство захисту довкілля  
та природних ресурсів України 

Одна ділянка, у межі НПП 
не входять поселення 



 
 
 
 
 
 

                 

 
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. Карпатський 
біосферний заповідник (масиви: 2.1. Чорногірський, 2.2. Угольсько-Широколужанський, 
2.3. Xустський (“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. Верховинський НПП. 11. Че-
ремоський НПП. 12. Вижницький НПП. 13. НПП “Гуцульщина”. 14. Галицький НПП. 
15. НПП “Королівські Бескиди”. 

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

патська денудаційно-акумулятивна височина з льодовиковими і воднольодовиковими 
формами. І.2. Пригоргансько-Передкарпатська денудаційно-акумулятивна височина. 
І.3. Покутсько-Буковинсько-Передкарпатська пластово-денудаційно-акумулятивна висо-
чина.  

ІІ. Область складчасто-насувного низькогір’я та середньогір’я Скибових Карпат: 
ІІ.1. Бескидське скибово-моноклінальне низькогір’я. ІІ.2. Ґорґанське скибово-монокліна-
льне середньо- і низькогір’я. ІІ.3. Покутсько-Буковинське скибово-антиклінальне низько- 
і середньогір’я.  

ІІІ. Область структурно-денудаційного низько- і середньогір’я Вододільно-Верхо-
винських Карпат: ІІІ.1. Верховинське структурно-денудаційне низькогір’я. ІІІ.2. Антиклі-
нально-брилове середньогір’я Привододільних Ґорґан. ІІІ.3. Ясиня-Ворохта-Путильське 
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. Верньотисенська улоговина з денудаційно-акумулятив-
ним і структурно-ерозійним рельєфом.  

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

У межі національного парку увійшла низка природно-заповідних територій і 
об’єктів, що існували на час його створення: ландшафтні заказники “Грегіт” 
(310 га), “Кам’янистий хребет” (30 га) і “Сокільський хребет” (48,5 га), лісовий 
заказник “Каменець” (184 га), заповідні урочища “Лебедин” (44,5 га), “Ділок” 
(1,9 га), “Ротул” (7,5 га), “Уторопи” (6 га), “Хоминське” (8,5 га) і “Каменець” 
(3 га), ботанічні пам’ятки природи “Цуханівське” (15 га), “Модрини” (1,1 га) й 
“Еталон дубового насадження” (3,3 га), гідрологічні пам’ятки природи 
“Водоспад на річці Рушір” (1 га) і “Сірководневе джерело” (5 га) та інші.   

Територія парку розташована на Гуцульщині в надзвичайно цікавому 
природно-географічному та етнографічному регіоні Українських Карпат. Вкриті 
лісами гірські хребти і передгірні височини та поселення у долинах річок творять 
цілісний природно-етнокультурний комплекс, який відзначається високою 
культурно-історичною цінністю, багатством і розмаїттям природних та 
рекреаційних ресурсів. 

Територія національного парку, відповідно до сучасних схем тектонічного 
районування (Глушко та ін., 1990; Ващенко та ін., 2003) охоплює фрагменти двох 
великих структурних одиниць – Зовнішніх (Флішових) Карпат і Передкарпат-
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ського передового прогину. Зовнішні Карпати на території НПП представлені 
фрагментом північно-східної частини Скибового покриву, в межах якого у 
напрямі до передгір’я виокремлюють скиби Парашки, Сколівську, Орівську і 
Берегову. Найбільші площі займають скиби Парашки й Орівська, які практично 
повністю перекривають, відповідно, Сколівську і Берегову. Фронтальні частини 
скиб складені, зазвичай, відкладами стрийської світи, а тилові – олігоценовими і 
нижньоміоценовими. Скиби Парашки і Сколівська поширені у південно-західній 
частині Космацького масиву парку, а Орівська і Берегова скиби – у західній 
частині НПП у районі с. Верхній Березів. 

Найбільше масивів НПП розміщені на території Передкарпатського 
передового прогину, зокрема у Бориславсько-Покутському покриві Внутрішньої 
епігеосинклінальної зони прогину. Північно-західний масив парку знаходиться 
на південно-східній частині Слобода-Рунгурського низькогір’я, яке сформу-
валося на однойменній складці. 

Південно-східніше три масиви між долинами Лючки–Пістинки, Пістинки–
Рибниці, Рибниці–Черемошу приурочені до Покутських складок, які належать до 
Північно-Буковинського поперечного підняття. За характером будови флішовий 
фундамент Бориславсько-Покутської підзони нагадує Скибову зону, але в її 
будові беруть також участь міоценові моласові відклади (Круглов, 1986). 

За Покутським поперечним скидом складки Покутського покриву виходять на 
поверхню. В межах НПП “Гуцульщина” – це антикліналі Кам’янистого, 
Карматури і Брусного, у будові яких беруть участь флішові відклади верхньої 
крейди і палеогену, а також міоценові моласи з потужними товщами слобідських 
конгломератів.  

Самбірський покрив Передкарпатського передового прогину у районі парку 
простягається вузькою смугою уздовж орографічного краю Карпат, складений 
дислокованими моласовими відкладами міоценового часу, що представлені 
балицькою світою (Ващенко та ін., 2003).  

Значна частина передгірної території парку розташована у межах Більче-
Волицької зони, яка є зовнішньою структурою Передкарпатського прогину. У її 
будові беруть участь баденські та сарматські відклади. На цій ділянці територія 
НПП розташована у межах Покутської скульптурної височини з ерозійно-
денудаційним і ерозійним рельєфом, розділена терасованими долинами Лючки, 
Пістинки, Рибниці на окремі міждолинні підняття. Ці височинні масиви розчле-
новані долинами дрібних потоків і ярково-балковими формами; трапляються 
давні і сучасні зсуви, зокрема характерні для піднять, розташованих східніше 
долини Пістинки. Рельєф річкових долин ускладнюють конуси виносу, які 
покривають низькі тераси (Гнатюк, 2013).  

Масив у південно-східній частині низькогір’я Слободи Рунгурської, назвемо 
його Дубової–Рожета (709,3 і 698,0 м відповідно), сильно розчленований 
верхів’ями численних приток р. Лючки. На північних схилах це Квасьник, 
Керлибага, Золотуха, Галунко, Більшова та інші. Поздовжні долини Ведмедиці, 
Ведмежого і Ластунки з південного сходу, а притоки Сопівки, Петричева та 
Золотий з північного заходу, розділили масив на два поздовжні хребти – Дубової 
і Рожета. Здебільшого поздовжні долини співпадають з контактами літологічних 
зон. Значна кількість потоків завдовжки 1–2 кілометри, зворів з доволі широким 
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днищем і крутими уступами мають форми тіснин. Крутість схилів доволі висока і 
становить 20–25°, а в долинах численних потоків збільшується до 30° і більше. 

У межах низькогір’я добре вирізняються вузькі пологовипуклі пригребеневі 
поверхні, витягнуті з північного заходу на південний схід. Найвищі ділянки 
побудовані, здебільшого, слобідськими конгломератами, що пояснює їхню 
більшу літологічну стійкість, порівняно з іншими породами, які беруть участь у 
будові верхнього ярусу рельєфу. Ширина пригребеневих поверхонь не 
перевищує 250–350 м, крутість – 1–4°. Відносні перевищення над днищем 
долини Лючки – близько 300–350 м. Потужність елювіально-делювіальних 
відкладів на пригребеневій поверхні становить 1–2,5 м, у складі елювію доволі 
значний процентний вміст добре обкатаних валунів екзотичних порід. Можна 
припустити, що ці поверхні є залишками обширніших поверхонь, сформованих у 
період останнього вирівнювання в Карпатах (верхній міоцен–пліоцен).  

У басейнах Ведмедиці, Ведмежого доволі висока густота ярково-балкової 
мережі. Яри, здебільшого, закріплені; зрідка трапляються діючі, передусім 
поблизу населених пунктів Середнього і Нижнього Березова, Лючі та Яблуніва 
на південному сході, а також Слободи – на північному заході. Найбільша густота 
ерозійної мережі в урочищах Сусідня гора, Ведмеже, Петричеве. Здебільшого 
яри розвиваються на схилах, у будові яких беруть участь глинисті відклади 
менілітової світи. Їхня ширина коливається у межах 10–20 м, глибина врізу – від 
2–3 до 5–6 метрів і більше. 

Для низькогір’я Слободи Рунгурської відзначають єдність геологічної будови 
і рельєфу. Формами рельєфу фіксуються навіть окремі складки (Чорного потоку і 
Слободи Рунгурської) і їхні частини, розділені поперечними порушеннями. 

Масив НПП “Гуцульщина” на межиріччі Лючки–Пістинки сформувався на 
Покутському покриві Передкарпатського передового прогину. За Покутським 
поперечним скидом на межиріччі Пруту–Пістинки структури покриву виходять 
на поверхню і представлені антиклінальними складками, які розділені широкими 
синклінальними мульдами. Ширина Покутського покриву – понад 15 км. У 
Буковинській частині до кордону з Румунією ширина покриву зменшується до 8–
10 км. Для Покутського покриву характерним є широкий розвиток потужних 
конгломератових товщ і велика кількість поперечних розривних дислокацій 
(Круглов, 1986). У межах масиву парку виокремлено три антиклінальні складки, 
до яких у рельєфі приурочені хребти: Кам’янистий, Карматура і Брусний. 

На межиріччі Лючки–Пістинки на антиклінальній складці Кам’янистої 
сформувався хребет Лебедина–Кам’янистого з вершинами Пасічна (691,3 м), 
Лебедин (803,1 м), Камінь (600,8 м), Кичера Лючська (517,1 м). У пригребеневій 
частині хребта Лебедин на висоті 650 м розташоване однойменне озеро зсувного 
походження площею 0,8 га і завглибшки 12 м.  

Північно-східніше, у тому ж напрямі, окремими масивами простежується ще 
один хребет з виокремленими стіжкоподібними вершинами 549,4 м у хребті 
Кошелювка, г. Крешениця (589,7 м), г. Клева (633,8 м), г. Вивози (596,2 м), 
г. Рушор (535,6 м). Отож на хребті добре простежується дві паралельні 
орографічні лінії – внутрішня і зовнішня. Вершини зовнішньої смуги мають дуже 
круті північно-східні схили (до 30° і більше). У їхній будові беруть участь 
дрібнозернисті пісковики і конгломерати. На межиріччі Рибниці і Черемошу, 
південно-східніше г. Михалків, внутрішня і зовнішня смуги зливаються в одну. У 
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будові внутрішнього хребта беруть участь відклади стрийської і ямненської світ, 
з якими пов’язані максимальні висоти у пригребеневій частині.  

З другою від краю Покутських Карпат складкою Карматури пов’язана 
морфоструктура Карматури–Хоменського. На межиріччі Лючки–Пістинки вона 
представлена масивним прямолінійним, також подвійним у поперечному плані, 
хребтом Карматури з вершинами 875,3 м, г. Скелиха (851,5), 918,0 м, г. Тарниця 
(882,3 м), г. Магура (747,8 м). Практично на гребені хребта на висоті 800 м 
розташоване Мертве озеро зсувного походження площею 0,12 га. На хребті 
Хоменському (межиріччя Рибниці–Черемошу) спостерігається слабохвилястий, 
майже одновисотний гребінь, доволі круті (до 40°) схили. На лівобережжі 
р. Черемош хребет відхилений на північ і в околицях смт Кути з’єднується з 
морфоструктурою Кам’янистого. 

У межах Покутських Карпат трапляються фрагменти давніх денудаційних 
поверхонь вирівнювання. Зокрема, І. Гофштейном (1995) виокремлено 
Карматурську поверхню (за назвою антиклінальної складки і приуроченого до 
неї хребта), яку він вважав аналогом Підбескидської поверхні (верхній пліоцен) 
на заході Українських Карпат. 

Свідченням того, що тут відбувалося денудаційне вирівнювання, є наявність у 
пригребеневій частині всіх хребтів розкритого крейдового ядра антиклінальних 
складок (моласові відклади збереглися лише у вузьких синклінальних зниженнях 
поміж хребтами), а також одновисотність хребтів з дуже повільним і порівняно 
незначним (до 200 м) зростанням висот від Передкарпаття вглиб гір до 
Скибового середньогір’я. 

У морфоструктурах Лебедина–Кам’янистого і Карматури–Хоменського 
переважаючі абсолютні висоти коливаються в межах 700–800 м, максимум у 
хребті Хоменський на межиріччі Рибниці–Черемошу (873,9 м). У розміщеному 
південно-західніше хребті Брусного–Сокільського абсолютні середні висоти в 
межах 740–850 м, максимальна висота на межиріччі Рушору–Пістинки – 957,6 м. 
На межиріччі Пістинки–Рибниці масив хребта Брусного з північного заходу на 
південний схід фіксується вершинами 944,1 м, 941,6 і 950,0 м. Для хребта 
Брусний характерне прямолінійне простягання, симетричність схилів. 
Монолітність хребта порушена тільки на лівобережжі Рибниці поблизу 
с. Соколівка, де сформувалася подвійна складка, відображена у рельєфі 
невеликим хребтом Семенова Полонина (Лящук, 1963). 

Продовженням хребта Брусний у масиві межиріччя Пістинки–Рибниці–
Черемошу є хребет Сокільський, максимальні висоти якого до долини Черемошу 
становлять 878,3 м, 894,3 і 873,2 м. Майже плоска гребенева поверхня 
сформувалася на відкладах стрийської світи. Південно-західні схили мають 
структурно-ступінчасту будову, що зумовлено виходами ямненських пісковиків. 
На гребені хребта виокремлюються понад 20 мальовничих скель-останців 
заввишки 20–40 м. На скелі Лисівський камінь (Тутурівський камінь) археологи 
виявили петрогліфи.  

На межиріччі Рибниці–Черемошу з-під олігоценових відкладів виринає 
найкоротша складка Покутського покриву – Рожен. У рельєфі вона представлена 
хребтом, який лівими притоками Великого Рожена розділений на невеликі 
масиви. Хребет є ніби південним відгалуженням хребта Сокільського та 
фіксований вершинами Черлена (818,5 м) і Олексіївська (777,7 м). Поздовжня 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D1%96%D1%84%D0%B8
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долина Великого Рожена відділяє хребет від розміщеної південніше 
морфоструктури Плоского–Глинистого. 

У будові кількох масивів НПП “Гуцульщина” бере участь гірський ланцюг 
Плоского–Глинистого, приурочений до складки Плоскої. Доволі широким 
синклінальним зниженням, що збігається на північному заході з поздовжніми 
відрізками долин Пістинки і Річки, вона відділена від морфоструктури 
Брусного. 

Представлена ця морфоструктура глибоко і густо розчленованим 
низькогірним ланцюгом, який розпочинається на правобережжі Пістинки 
південніше Космача невеликим масивом з куполоподібною вершиною 
г. Прокирівці (848,6 м). Долинами Ставника, Брусторки, Рибниці, Нижньо-
Середнього, Верхньо-Середнього та іншими ланцюг розділений на окремі 
блокові масиви з доволі пологими схилами і куполоподібними вершинами.  

Абсолютні і відносні висоти зростають у південно-східному напрямі: 
Буковець Брустурський (965,2 м), Буковець Річківський (1 059 м, максимальна 
висота для Покутського низькогір’я). Глибина ерозійного розчленування тут 
сягає 300–400 м. 

На межиріччі Рибниці–Черемошу, у хребті Глинистому абсолютні висоти 
знижуються на 250–300 м і сягають максимуму 875,2 м. Ділянка з цією 
вершиною бере участь у будові південно-східного масиву НПП “Гуцульщина”, 
що розміщений між селами Великий Рожен і Розтоки. У південній частині цього 
масиву невелика ділянка пов’язана з морфоструктурою Максимця, зокрема 
північно-східним його ланцюгом з вершинами 889,2 м і г. Спенсова (965,7 м).  

Один з найбільших масивів НПП “Гуцульщина” розміщений у привододільній 
верхній частині басейнів Пістинки й Лючки. Численними притоками Пістинки та 
Лючки він поділений на багато різних за розмірами масивів. У верхів’ях 
р. Брустурка простежується найвищий масив з вершиною Грегіт (1 472,0 м), який 
входить до геоморфологічного району Покутського середньогір’я.  

Північніше розміщений значно більший за площею масив, який верхів’ям 
Пістинки поділений на два масиви – східний з хребтом Прелука (1 188,0 м) і 
західний з вершиною 1 297,3 м на вододілі басейнів Прутця Чеміговського і 
Пістинки. Північніше, у західному масиві, близько до вододілу розташована 
г. Лисина Космацька (1 465,1 м), а на її схилах – г. Суріпатул (1 156 м ). На 
привершинних схилах згаданих вершин, а також г. Грегіт поширені кам’яні 
розсипища.  

Наступний, масив Штав’єри, вузькою смугою простягається між с. Космач (до 
верхів’їв Сухого) на сході і вододілом з басейном Прутця Чеміговського на 
заході.  

Річковим долинам Покутсько-Буковинських Карпат властива значна потуж-
ність алювію на всіх терасах. Здебільшого дослідники (Лящук, 1963; Гофштейн, 
1964) пояснюють збереженість алювію на високих терасах значною його 
потужністю під час їхнього формування. Причину цього вбачають у підвищеній 
тектонічній активності регіону у четвертинний час і, зокрема, більшій амплітуді 
тектонічних рухів. 

До основних рік, які перетинають масиви НПП “Гуцульщина”, належать 
Лючка, Пістинка, Рибниця і Черемош. 
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Долина Лючки є південно-східною межею Приґорґанського Передкарпаття. 
На значній відстані долина фіксується Покутським розломом, а також системою 
розломів, які відділяють Ґорґани і Приґорґанське Передкарпаття від Покутських 
Карпат і їхнього передгір’я. На відрізку долини Лючки від гирла р. Акри до 
с. Стопчатів на правобережжі фрагментами трапляються ерозійно-акумулятивні 
тераси висотою 17–20 і 30–35 м. На обох берегах є низькі надзаплавні тераси 
висотою 2,5–3,5 і 6,0–7,0 м.  

У верхів’ях Пістинки на розширених ділянках долини простежують до трьох 
терасових рівнів (0,5–0,7 м, 3,0 і 7,0–8,0 м). Дослідженнями геоморфологічної 
партії Львівського університету 1969 р. у Космацькій улоговині закартовано 
шість терас (або п’ять надзаплавних) – 0,5–0,7 м, 2,5–3,0, 5,0–8,0, 14,0–16,0, 22,0–
28,0, 50,0–60,0 м. На поперечних відрізках долини в разі перетину хребтів 
Плоского, Брусного, Карматури, Кам’янистого долина звужена, у руслі 
трапляються пороги і водоспади. Мальовничий водоспад Шешорський Гук із 
трьох каскадів утворився в околицях с. Шешори.  

Річка Рибниця та дві її головні верхні притоки – Річка і Безулька – беруть 
початок на північно-східних схилах хребта Ігрець (Орівська морфоструктура). У 
верхів’ях долини вузькими смугами простежуються тільки низькі тераси (0,5 м, 
2,0 і 4,0–5,0 м). У руслі і нижній частині схилів часто відслонені корінні породи, 
є пороги, невеликі водоспади, найвідоміший з них – Косівський Гук.  

Поміж Яворівом і Косовом у долині Рибниці добре простежуються середні 
тераси висотою 10–13 і 20–22 м. На перетині антиклінальних хребтів 
Сокільського, Хоменського, Кам’янистого виникли деформації цих терас і їхня 
висота зросла на кілька метрів. Ширина 10–13-метрової тераси – 200–400 м, 20–
22-метрової – 200–300 м (трапляються фрагменти). 

Уздовж берега Карпат між Косовом і Кутами добре простежується поздовжня 
прадолина Рибниці. На схилах терасового низькогір’я вздовж давньої долини є 
фрагменти шостої (90–100 м) і сьомої (130–140 м) терас, які у передгір’ях 
відповідають денудаційно-акумулятивним поверхням Лоєвої і Красної. Для 
Покутської височини характерна наявність реліктових (“мертвих”) річкових 
долин, що пов’язано з перебудовою гідромережі в еоплейстоцені та 
неоплейстоцені (Кожуріна, 1955; Ващенко и др., 1968; Кравчук, 1999; Савранчук, 
Явкін, 2007). 

Отже, національний парк “Гуцульщина” достатньо повно репрезентує 
особливості рельєфу і геологічної будови Покутського скибово-антиклінального 
низько- і середньогір’я Скибових Карпат та Покутської ділянки Покутсько-
Буковинської пластово-денудаційно-акумулятивної височини Передкарпаття.  

Верховинський національний природний парк площею 12 022,9 га 
створено 22 січня 2010 р. на базі ландшафтного заказника “Чивчино-
Гринявський” (7 243,0 га) та гідрологічного заказника “Ріка Чорний Черемош з 
прибережною смугою” (1 740,0 га). Відповідно до Указу Президента України 
№ 58, національному парку надано у постійне користування 9 131,1 га земель ДП 
“Верховинське лісове господарство” та 2 891,8 га земель ДП “Гринявське ЛГ”. 

До складу національного парку включені передусім землі лісового фонду, які 
простягаються уздовж державного кордону з Румунією у межах Чивчинських гір. 
Територію парку утворює цілісний масив, який значно віддалений від населених 
пунктів Верховинського району. Найближчими сільськими поселеннями до 

https://uk.wikipedia.org/wiki/22_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/2010
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%88
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території парку є: Пробійнівка (від урочища Чехани 12 км), Голошино (від 
ур. Перкалаба 20 км, від ур. Широка 22 км) та Шибене (від ур. Альбин 17 км, від 
ур. Чехани 22 км).  

Адміністрація парку знаходиться у с. Верхній Ясенів (присілок Печіще, 3а). 
Згідно з Проектом організації території НПП, заповідна зона займає 5 917,7 га 
(49,22 % від загальної площі парку), зона регульованої рекреації – 3 609,1 га 
(30,02 %), зона стаціонарної рекреації – 25,7 га (0,21 %) і господарська зона – 
2 470,4 га (20,55 %). 

Верховинський НПП розміщений у південно-східній частині Українських 
Карпат між долиною Чорного Черемошу на північному сході і кордоном з 
Румунією на південному заході. Тут розташовані Чивчинські гори, які належать 
до Мармароського кристалічного масиву, та локальний масив Гриняви-Лосової. 
Останній належить до геоморфологічної області Полонинсько-Чорногірських 
Карпат, яку професор П. М. Цись (1962) назвав “орографічною віссю” Україн-
ських Карпат, оскільки в ній розміщені масиви з найбільшими абсолютними і 
відносними висотами. 

Територія парку охоплює гірський масив, що сформувався на внутрішніх 
флішових покривах – Чорногірському, Дуклянському, Поркулецькому і 
Рахівському, а також на Чивчинській ділянці Мармароського кристалічного 
масиву. 

У масиві Гриняви-Лосової простежується різкий спад абсолютних і відносних 
висот, порівняно з Чорногірським масивом. Це пов’язано, передусім, з 
літологічним складом порід Яловичорської (Говерлянської) підзони 
Чорногірського покриву. У масиві Гриняви-Лосової домінують аргіліти, 
алевроліти і мергелі нижньої і верхньої крейди, а в Чорногірському масиві – 
потужні товщі масивних пісковиків. Крім того, інтенсивність додатніх новіших 
тектонічних рухів у Буковинському тектонічному піднятті сповільнюється 
східніше долини Чорного Черемошу, хоча хребти приурочені до одноманітної за 
літологічним складом Скупівської підзони Чорногірського покриву, мають 
однакові абсолютні висоти в обох масивах. Найвищі абсолютні висоти у хребтах, 
що сформувалися на Скупівському покриві коливаються від 1 345 до 1 570 м 
(г. Розтицька, 1 513,7 м; Скупова, 1 579,3; Максимець, 1 345; Лоєва. 1 428 м). 

Характерною особливістю масиву є сильна розчленованість поперечними і 
поздовжніми долинами басейнів Чорного і Білого Черемошів. Це найпомітніше 
на межиріччі Чорного і Білого Черемошів у межах Яловичорської тектонічної 
підзони, де переважають невеликі відокремлені масиви. 

Максимальні абсолютні висоти зосереджені на межиріччі обох Черемошів і 
приурочені до найдовшого хребта Пневе (1 605,2 і 1 580,6 м). 

У північно-східній частині парку у Скуповій підзоні Чорногірського покриву 
сформувалася локальна морфоструктура Скупової. Хребет з північного заходу 
на південний схід фіксується вершинами Зміїнська (1 356 м), Ростицька (1 513,7), 
Скупова (1 579,3), Сторубець (1 052,4 м). Відклади скупівської світи представ-
лені масивними пісковиками і сірим середньоритмічним флішем. Для 
тектонічної підзони Скупової характерна дрібна складчастість і розривні 
дислокації. Монокліналь Скупової у фронтальній частині складена відкладами 
шипотської світи нижньої крейди (Круглов, 1986).  
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З Яловичорською (Говерлянською) підзоною на межиріччі Чорного і Білого 
Черемошів пов’язана морфоструктура Людової–Корманичного, представлена 
невеликими масивами і хребтами, які розділені річковими долинами і потоками. 
На межиріччі Чорного Черемошу і Пробійної – це хребет Людової (1 463,5 м), 
Пробійної–Мозирного – хребет Озірнинський (1 253 м), Мозирного–Старого – 
масив Пробійнівки (1 228 м), Старого–Грамотного Малого – масив Корманич-
ного (1 215 м), на межиріччі Грамотного Великого–Білого Черемошу – хребти 
Борзолева (1 386 м) і Гостівця (1 249 м). 

Така роздрібленість території, значно менші абсолютні й відносні висоти 
пов’язані, насамперед, з літологічним складом порід. Вузькими смугами тут 
відслонені аргіліти, алевроліти і мергелі нижньо- й верхньошипотської світ 
нижньої крейди, а також кольорові аргіліти і мергелі яловецької світи верхньої 
крейди. 

До доволі широкої Білотисенської підзони Поркулецького покриву 
приурочений найдовший (до 27 км) і найвищий хребет межиріччя обох 
Черемошів, який разом з відгалуженнями утворює морфоструктуру Пневе. 
Хребет має чіткий північно-західний–південно-східний напрям і фіксований 
абсолютними висотами: 1 534,9; г. Галя-Михайлова (1 605,0); 1 580,6; 1 581,7 
(М’ясни Приступ); 1 543,0 (Стефунець Великий); 1 521,0 (г. Каменець); 1 586,0 
(Пневе); 1 521,0 м (г. Глистоватий). Від головного хребта у північно-східному 
напрямі відходять відгалуження, розділені долинами Луківця, Озірного, 
Мозирного, Грамотного Малого і Великого, Гостівця, Срібника та ін. У рельєфі 
найвиразніше простежені хребти Вотонарка, Озірницький (1 553 м – г. Терниця), 
Чоралу (1 462,0), Мунчелика (1 451,8), Ризоватого (1 481,8), Огленди (1 413,0 м). 

До Верховинського НПП належить унікальний масив частини Мармароського 
кристалічного масиву – Чивчини, який розміщений у лівобережній верхній 
частині басейну Чорного Черемошу, а також Білого Черемошу (басейну двох 
його витоків – Перкалабу і Сарати). Головний гребінь Чивчин на значному 
простяганні простягається вздовж державного українсько-румунського кордону, 
хоча окремі вершини з більшими абсолютними висотами приурочені до 
північно-східних відгалужень вододільного хребта. З північного заходу на 
південний схід найвищі вершини і хребти простежуються вершинами 
г. Будичівська (Будийовська) Велика (1 677,9 м), Чивчин (1 766,1), г. Лостун 
(1 653,5), г. Коман (1 723,6), г. Команова (1 734,1), Палениця (1 749,6), Гнатася 
(1 766,5 м). Найвища вершина гірської групи г. Чивчин – пірамідоподібна гора-
останець, складена з подушкових базальтів-лав і вапняків (Мацьків, 2006; 
Klapyta, Sitko, 2006). На гребені головного хребта розташовані мальовничі 
вертикальні скелі Баби заввишки до 12 м і завдовжки  30 м. 

У північно-східному напрямі від вододілу простягаються короткі хребти з 
масивними вершинами Будичівська-Чурус (1 486,1 м), Чивчин (1 583,3), Чивчин-
Чолакін (1 468,0), Лостун Малий (1 504,7), Лостун (1 653 м). 

Геологічна будова надзвичайно різноманітна. У північно-західній частині 
масиву серед товщ темносірого карбонатно-теригенного флішу трапляються 
ділянки з виходами юрських вапняків та порфіритів і масивних туфобрекчій 
чивчинської світи верхньої юри (гора Чивчин і менші за розмірами прилеглі 
вершини).  
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У південно-східній частині Чивчин простежується дві структурно-орографічні 
смуги – північно-східна, збудована давніми кристалічними породами, а також 
південно-західна, де серед масиву соймульської світи (конгломерати, пісковики, 
алевроліти) нижньої–верхньої крейди трапляються ділянки, побудовані відкла-
дами діловецької світи (протерозой–нижній палеозой), а також вапняки і 
доломіти тріасу. 

Північно-східна смуга найдовша у Чивчинському масиві (22 км) й охоплює 
майже всі масиви до насуву Чивчинського кристалічного покриву на Рахівський і 
Поркулецький флішові покриви, побудовані у цьому регіоні білотисенською і 
буркутською світами нижньої крейди (тонкоритмічний глинистий і 
товсторитмічний піщаний фліш). 

Для Чивчин характерним є наявність різноманітних морфоскульптурних форм 
рельєфу. Крім традиційних для Українських Карпат поширених денудаційних 
поверхонь (ярусів) уздовж гребенів хребтів, тут добре збереглися форми 
плейстоценових зледенінь.  

У внутрішній привододільній смузі найбільша площа зайнята покривом 
флішоїдних відкладів соймульської світи. Серед відкладів цієї світи домінують 
конгломерати, пісковики, вапняки та алевроліти, тобто переважають порівняно 
стійкі до вивітрювання та денудації породи. Саме тому абсолютні та відносні 
висоти у цій частині Чивчин порівняно значні, багато вершин висотою понад 
1 700 м (Коман, Палениця, Гнатася). Вершинні поверхні цієї ділянки мають 
найбільші площі, абсолютні та відносні висоти і представляють найліпше 
збережений рівень Полонинської денудаційної поверхні (вікового ярусу) в 
Українських Карпатах (Цись, 1957).  

У верхньому ярусі Чивчин (1 450–1 766 м) збереглися сліди давньольодовико-
вих утворень у вигляді карів, ригелів, акумулятивних льодовикових утворень, 
зокрема моренних валів, а також кам’яні розсипи на схилах, формування яких 
пов’язують з інтенсивним морозним вивітрюванням льодовикових епох. 
Найкраще збереглись давньольодовикові форми рельєфу, передусім кари на 
східному схилі г. Чивчин, а також східніше вершини Велика Будийовська. 

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

Глибоковрізаними долинами (ущелини і тіснини) лівих приток Чорного 
Черемошу північно-східний макросхил Чивчинського масиву поділений на 
короткі хребти з масивними вершинами. Подібний рельєф властивий і південно-
східній ділянці, яка розчленована численними притоками Білого Черемошу. У 
місцях поширення вапняків, доломітів і конгломератів утворені урвищні схили, 
трапляються скелясті останці. 

Отже, Верховинський національний парк достатньо повно репрезентує 
особливості рельєфу і геологічної будови Чивчинської частини склепінно-
брилового середньогір’я Мармароського кристалічного масиву та масиву 
Гриняви-Лосової Свидовецько-Чорногірського брилового середньогір’я. 

Висновки. У південно-східній частині Українських Карпат розкинулось 
чотири національні парки, два з яких – у межах Івано-Франківської області. НПП 
“Гуцульщина” розташований у межах Передкарпатської передгірної височини та 
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Скибових Карпат, а Верховинський НПП – у межах Полонинсько-Чорногірської 
геоморфологічної області та Мармароського кристалічного масиву. У сукупності 
території національних парків доволі повно репрезентують особливості 
геологічної будови і рельєфу південно-східної частини Українських Карпат, 
утворюючи своєрідний поперечний природоохоронний профіль регіону від 
передгірних височин до найвищих хребтів Кристалічних Карпат. 
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Анотація. Морфологічний аналіз рельєфу Малого Опілля виконано на основі 

побудованої морфологічної карти ключової ділянки межиріччя Зубри–Суходілки 
масштабу 1:50 000. Морфологічне картографування полягає у виділенні точкових, 
лінійних і площинних елементів рельєфу. Абсолютні висоти досліджуваної території 
становлять від  255 до 405 м (висоти вершинного рівня – 330–405 м, долинного рівня 
(головні долини) – 255–290 м). Відносні висоти у басейні Зубри становлять 50–100 м, 
Давидівки–Суходілки – 70–130 м. Виокремлено 4 основні типи лінійних елементів 
рельєфу: тальвеги, гребені, випуклі й увігнуті перегини. Найпоширенішими лінійними 
елементами є тальвеги – днища дрібних річкових долин, балок і найбільших ярів. 
Головний напрям простягання – діагональний (ПнЗх–ПдСх). Випуклі перегини 
оконтурюють вершинні поверхні, поверхні сходинок та відокремлюють пологі 
привододільні схили від крутих схилів долин. Увігнуті перегини найчастіше є межами 
більших річкових долин. Ці елементи рельєфу суцільно замкнуті, що засвідчує чіткий 
контакт схилів і днищ. Гребені є найменш поширеними лінійними елементами, що 
пов’язано з округлістю і вирівняністю вершинних поверхонь, незначною кількістю 
різких змін напряму горизонталей на прямих схилах. Точкові елементи рельєфу 
представлені вершинними точками. Здебільшого вершинні точки округлі. Площинні 
елементи рельєфу представлені вершинними (вододільними) поверхнями, поверхнями 
сходинок, днищами долин і схилами різної форми у профілі і плані. Вершинні поверхні 
добре виразні у рельєфі. Їхня абсолютна висота становить здебільшого 350–380 м. 
Вершинні поверхні суцільно не займають верхніх частин межиріч, а розділені на окремі 
частини. Форма вершинних поверхонь сильно витягнута. Характер морфології рельєфу 
поверхонь за поперечним профілем слабко випуклий, зрідка плоский, а за поздовжнім 
профілем – хвилястий, слабко випуклий. Поверхні сходинок є субгоризонтальними 
елементами рельєфу, які займають проміжне положення у рельєфі. Ці поверхні обмежені 
одним або двома увігнутими перегинами. Днища долин мають ширину: у долині Зубри – 
190–770 м, Давидівки – 230–500 м, Суходілки – 140–820 м. Форма поперечного профілю 
днищ здебільшого плоска і лише у дрібних долинах – частково увігнута. Схили займають 
значну частину досліджуваної території (вони домінують над субгоризонтальними 
поверхнями). Переважають випуклі схили, зрідка трапляються увігнуті.  

Ключові слова: морфологічний аналіз рельєфу; морфологічна карта; елементи 
рельєфу; Мале Опілля. 

 
THE MALE OPILLIA MORPHOLOGICAL ANALYSIS OF RELIEF  
Pаvlo Horishnyi  
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Abstract. The Male Opillia morphological analysis of relief has been carried out on the 
basis of constructed morphological maps on the scale of 1:50 000 for the key part of the Zubra – 
Sukhodilka watershed. The morphological mapping lies in taking into consideration dotted, 
linear and areal elements of relief. The absolute heights of the study area are between 255 and 
405 meters high (highland level – 330-405 m, lowland level (main valleys) – 255–290 m). The 
relative heights of the Zubra River Basin are between 50 and 100 m, Davydivka–Sukhodilka 
_____________________ 
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River Basin – between 70 and 130 m. Four main linear elements of relief are thalwegs, combes, 
convex and concave bends. The most common linear elements are thalwegs. They are the 
bottoms of shallow river valleys, arroyos, and largest gullies. The main direction of linear reach 
is diagonal (NW–SE). The convex bends delineate the highland surfaces and flats. They also 
separate gentle watershed slopes from steep valley slopes. The concave bends usually are the 
borders of greater river valleys. These elements of relief are entirely isolated, which 
demonstrates a discernible contact between slopes and bottoms. The combes are the least 
common linear elements. It is connected with the roundness and alignment of highland surfaces 
and a small number of sudden changes of directions of horizontals on the straightforward 
slopes. The dotted elements of relief are submitted as high points. Most high points are rounded. 
The areal elements of relief are submitted as highland (watershed) surfaces, flats, bottoms of 
valleys, and different shapes of slopes, according to the cross-section and plan. The highland 
surfaces are quite noticeable. Their absolute height is estimated between 350 and 380 m. The 
highland surfaces don’t occupy the upper parts of interfluves; they are divided into two parts. 
The shape of highland surfaces is strongly stretched along. The nature of morphology of the 
surface of relief is weakly curved and flat according to the cross-section, and weakly curved and 
wavy according to the longitude. The surfaces of the flats are subhorizontal elements of relief, 
which are an intermediate position in relief. These surfaces are bounded by one or two concave 
bends. The bottoms of the valleys of the Zubra are 190–770 m in width, the Davydivka – 190–
770 m, the Sukhodilka – 140-820 m. The shape of the cross-section is predominantly flat, and 
only in shallow valleys it’s partly concave. The slopes occupy much of the study area so that 
they prevail over subhorizontal surfaces. The convex slopes prevail; the least common are 
concave slopes. 

Key words: morphological analysis of relief; morphological map; elements of relief; Male 
Opillia. 

 
Вступ. Мале Опілля – крайня західна частина Опільської височини, чітко 

відокремлена від сусідніх геоморфологічних регіонів. Лише з півночі (з 
Львівським плато) межа Малого Опілля не дуже виразна. Назву “Мале Опілля” 
запропонував Ю. Чижевський (1925). Використовували й інші назви для цього 
регіону: Миколаївсько-Бобрецька горбовина або Підопілля (С. Рудницький, 
1913), Миколаївський морфологічний район (Благодир, Жежерун і Зінько, 2002), 
Бібрсько-Перемишлянське Опілля (Ковальчук, 2007), Стільське Опілля (Кравчук 
і Зінько, 2018).  

Рельєф Малого Опілля  характеризується поширенням низки видовжених, 
крутих горбів або пасом, які піднімаються на 120-150 м над дном річкових 
долин. Мале Опілля подібне за морфологією до Великого Опілля і 
характеризується горбогірним типом рельєфу з чітко вираженими пасмами 
діагонального (ПнЗх–ПдСх) напряму; розчленоване меридіональними долинами 
Зубри, Колодниці, Барвінки, Суходілки, Боберки. Загальною характерною рисою 
схилів долин Малого Опілля є звичайна для Подільської височини стійка 
лівостороння асиметрія.  

Мале Опілля – регіон сільсько- і лісогосподарського використання з 
достатньо складними умовами рельєфу (інтенсивне розчленування і значна 
крутість схилів). На основі побудованої морфологічної карти можна виконати 
оцінку потенційної ерозійної небезпеки схилів. Також виділені морфологічні 
елементи можуть бути використані для виділення типів трасувальних ходів 
автомобільних доріг. 
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Аналіз останніх публікацій. Морфологічна і, ширше, геоморфологічна 
вивченість Опільської височини є доволі доброю. Перші важливі публікації, 
присвячені геоморфології Опілля, з’явились на початку ХХ ст. З-поміж них уже 
згадувана праця С. Рудницького “Знадоби до морфольогії Подільського сточища 
Дністра” (1913), в якій вагоме місце відведено аналізу морфологічних 
особливостей рельєфу. Також у ХХ ст. опубліковані важливі праці Ю. 
Чижевського (1925), З. Паздро (1953), П. Цися (1962), К. Геренчука (1972) та 
інших. Серед досліджень останніх десятиліть відзначимо статтю І. Ковальчука 
про природу Опілля (Ковальчук, 2007), праці, що стосуються, здебільшого, 
морфології рельєфу Опілля (Благодир та ін., 2002; Гнатюк і Зінько, 2012; 
Горішний, 2004, 2006, 2017; Зінько, 2004; Чупило, 2002). Окремі публікації 
присвячені геоморфології Малого Опілля або його частини (Горішний, 2004; 
Ковальчук, Волошин, Федірко та ін., 2010; Ковальчук, Волошин, Гнатюк та ін., 
2010; Іванов, Андрейчук, Волошин та ін., 2019).  

Однак, морфологічна будова рельєфу Малого Опілля майже не досліджена. 
Для цього геоморфологічного регіону раніше не будували морфологічної карти у 
великих масштабах і не виконували комплексний морфологічний аналіз за 
елементами рельєфу. 

Мета статті – на підставі побудованої морфологічної карти масштабу     
1:50 000 виконати морфологічний аналіз рельєфу Малого Опілля. 

Методика досліджень. Для виконання дослідження використано декілька 
загальногеографічних і геоморфологічних методів: картографічний, 
морфографічний і морфометричний. Картографічний метод використано для 
побудови морфологічної карти. Морфологічне картографування полягає у 
виокремленні елементів рельєфу (точок, ліній і поверхонь) за чіткими якісними і 
кількісними критеріями. Цей метод, запропонований О.М. Ласточкіним (1987, 
1991), доопрацьовано автором (Горішний, 1998, 2004). Суть морфографічного 
методу полягає в ідентифікації та описі виокремлених елементів рельєфу. 
Морфометричний метод використано для визначення деяких кількісних 
показників рельєфу: ширини днищ, вершинних поверхонь, абсолютних і 
відносних висот, напрямів простягання, ізометричності тощо. 

Результати. Морфологічний аналіз рельєфу Малого Опілля виконано на 
підставі побудованої морфологічної карти за окремими елементами рельєфу 
(лінійними, точковими, площинними). Обрана ключова ділянка (рис. 1) займає 
межиріччя Зубри–Давидівки (Суходілки). 

Абсолютні та відносні висоти. Рівень вершинних поверхонь Малого 
Опілля сягає від 330 до 405 м. Смуга кульмінаційних абсолютних висот 
простягнулася з північного заходу на південний схід (382,8; 398,4; 400,5; 402,7; 
400,7; 405,8; 391,0; 390,0 м). Максимальна абсолютна висота (405,8 м) – у 
центральній частині досліджуваної ділянки поблизу витоків р. Колодниці. 
Долинний рівень репрезентований такими висотами: долина Зубри (270–290 м); 
Давидівки–Суходілки (255–280 м). Долини дрібніших річок мають вищі 
абсолютні висоти.  

Особливим є зниження відміток вершинного рівня, про яке писав ще 
З. Паздро (1953), у південно-західній частині досліджуваної ділянки у смузі 
діагонального (ПнЗх–ПдСх) напряму між селами Суха Долина, Мала Воля (на 
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північному сході) і Велика Воля, Діброва (на південному заході). Вершинний 
рівень тут знижується до 330–340 м.  

Відносні висоти сягають у долині Зубри 50–100 м, Давидівки–Суходілки – 
70–130 м, поступово збільшуючись униз за течією річок (на південь). 

 

 
Рис. 1. Ключова ділянка Малого Опілля 

Fig. 1. Key area of Male Opillia 
 

Лінійні і точкові елементи рельєфу. Найпоширенішими лінійними 
елементами є тальвеги, далі – випуклі перегини, увігнуті перегини, гребені    
(рис.  2).  
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Рис. 2. Морфологічна карта Малого Опілля (фрагмент) 

Умовні позначення. Лінійні і точкові елементи рельєфу: 1 – гребені;  
2 – тальвеги; 3 – випуклі перегини; 4 – увігнуті перегини (а – добре виразні;  

б – гірше виразні – для позначень 1–4), 5 – вершинні  точки. Площинні елементи 
рельєфу: 6 –  вершинні поверхні; 7 – поверхні  сходинок (схилові сходинки);  

8 – днища долин; 9 – випуклі у плані схили; 10 – увігнуті у плані схили;  
11 – прямі у плані схили 

Fig. 2. Morphological map of Male Opillia (fragment) 
Legend.  Linear and dotted relief elements: 1 – combes, 2 – thalwegs, 3 – convex 

bends, 4 – concave bends,  а – well expressed, б – worse expressive (for designations 
1-4), 5 – high points. Areal relief elements: 6 –  highland surfaces, 7 – flats, 8 – 
bottoms of valleys; 9 – plan convex slopes, 10 – plan concave slopes, 11 – plan 

uniform slopes 
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Тальвеги – це днища дрібних річкових долин, сухих долин, балок і 
найбільших ярів. Вони доволі виразні, здебільшого прямолінійні. Головний 
напрям простягання – діагональний (ПнЗх–ПдСх), менше поширені: 
меридіональний, субмеридіональний (обох напрямів) і діагональний (ПнСх–
ПдЗх). Тальвеги передусім виразні у рельєфі. Найменше виразні у західній 
частині досліджуваної території, зокрема, у межах зниження Глухівця. Тальвеги 
(насамперед ярів і балок) визначають напрям простягання випуклих перегинів. 

Випуклі перегини оконтурюють вершинні поверхні, поверхні сходинок та 
відокремлюють пологі привододільні схили від крутих схилів долин. Ці лінії 
замкнуті, інколи нечіткі, передусім у випадку двох випуклих перегинів у профілі 
схилу, більше поширені – у східних частинах межиріч. 

Увігнуті перегини є межами днищ більших річкових долин, також можуть 
слгувати межами поверхонь сходинок, сідловин, вершинних поверхонь нижчого 
рівня, відокремлювати порівняно пологі і круті схили. Звивистість цих ліній 
певною мірою визначається ерозійною мережею. Увігнуті перегини є суцільно 
замкнутими, що засвідчує чіткий контакт схилів і днищ. 

Гребені – найменш поширені лінійні елементи, що пов’язано з округлістю і 
вирівняністю вершинних поверхонь, незначною кількістю різких змін напряму 
горизонталей на прямих схилах. Гребені, здебільшого, нетічкі, розміщені у 
межах вершинних поверхонь і зрідка – схилів. Напрям простягання – найчастіше 
діагональний (ПнЗх–ПдСх), далі за поширеністю: субширотний (ПнЗхЗх–
ПдСхСх), субмеридіональний (ПнПнЗх–ПдСхСх), широтний. Здебільшого 
гребені трапляються на видовжених вузьких межиріччях. 

Точкові елементи рельєфу представлені вершинними точками. Загалом на 
ключовій ділянці виокремлено 14 точкових елементів. Здебільшого вершинні 
точки округлі. Вони розміщені передусім на гребенях (зокрема, на з’єднанні 
трьох гребенів), у декількох Найчастіше переважній більшості вершинні точки 
розміщені на вершинних поверхнях, зрідка є найвищими вершинами випуклих у 
плані схилів. 

Площинні елементи рельєфу представлені вершинними (вододільними) 
поверхнями, поверхнями сходинок, днищами долин і схилами різної форми у 
профілі і плані. 

Вершинні поверхні добре виразні у рельєфі. Їхня абсолютна висота сягає, 
здебільшого, 350–380 м. Найнижчі  поверхні (330–340 м) простежуються у 
південно-західній частині ключової ділянки (про що уже зазначено), найвищі 
сягають 400 м (їхня площа незначна). 

Вершинні поверхні суцільно не займають верхніх частин межиріч, а розділені 
на окремі частини. Відокремленість поверхонь залежить від витриманості 
напряму, а більшою мірою – ерозійного розчленування рельєфу, коли тальвеги з 
обох частин межиріччя утворюють пониження або ж поперечну долину. 
Найдовші вершинні поверхні розташовані на основних орографічних лініях 
Малого Опілля, які мають діагональне і субмеридіональне простягання. Таких 
вершинних поверхонь є 4, їхня довжина становить від 7 до 11 км. Здебільшого 
довжина цих елементів рельєфу коливається у межах 1–3 км, мінімальна – 0,3–
0,6 км. 

Ширина вершинних поверхонь у середньому становить 0,5–0,6 км, мінімальні 
значення – 0,2–0,4 км, максимальні  (спостерігаються у південній та південно-
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східній частинах досліджуваної території) – 0,8–1 км. На межиріччі Давидівки 
(Суходілки) і Боберки ширина вершинних поверхонь збільшується. Оскільки ми 
досліджуємо лише незачну частину межиріччя, то стверджувати, що це 
максимальні значення ширини, не можемо. 

Форма вершинних поверхонь сильно витягнута. Коефіцієнт форми (за 
Ю. Сімоновим, 1972) становить,  здебільшого, 0,1–0,2, часто є значно нижчим за 
0,1; максимальні значення трапляються тільки у найкоротших вершинних 
поверхонь. Вершинні поверхні доволі часто мають відгалуження, які, 
здебільшого, відповідають субдомінантному напряму простягання. Наприклад, 
вершинна поверхня на межиріччі Барвінки та Іловця загалом має 
меридіональний напрям простягання, а її відгалуження – здебільшого 
діагональний (ПнЗх–ПдСх).  

Характер морфології рельєфу поверхонь за поперечним профілем – слабко 
випуклий, зрідка плоский, а за поздовжнім профілем – хвилястий, 
слабковипуклий (для невеликих вершинних поверхонь), на деяких ділянках – 
плоский або східчастий. 

Поверхні сходинок є субгоризонтальними елементами рельєфу, які займають 
проміжне (схилове) положення у рельєфі. Ці поверхні обмежені одним або двома 
(у випадку сідловин) увігнутими перегинами. Перший вид за кількістю суттєво 
переважає над другим (16 і 1). 

Абсолютна висота поверхонь сходинок становить від 300 до 380 м. 
Найпоширеніший діапазон висот – від 360 до 370 (375) м, менше поширені – 
330–340 м.  

Довжина поверхонь сходинок (за падінням схилу) становить від 230 до 1 360 
м, ширина – 150–250 м. Форма поверхонь у плані – витягнута за падінням схилу. 
Напрям простягання може бути різний, здебільшого – широтний. 

Днища долин – нижня складова морфологічної тріади. Абсолютні висоти 
днищ у межах ключової ділянки становлять: у долині Зубри – 265–280 м; 
Давидівки – 261–280 м; Суходілки – 255–320 м. Меншим річковим долинам 
притаманні, здебільшого вищі значення абсолютних висот. 

Ширина днищ у долині Зубри становить 190–770 м, Давидівки – 230–500 м, 
Суходілки – 140–820 м. Менші долини (Колодниця, Барвінка, Басарів та інші) 
мають максимальну ширину 250–300 м. Ширина днищ долин за їхнім 
простяганням змінюється. Загалом вона більша у місцях злиття річок 
(максимальна – при злитті Суходілки і Давидівки). У долині Колодниці 
розширення і звуження днища спричинює почергову зміну морфологічних 
елементів (днищ і тальвегів). 

Форма поперечного профілю днищ здебільшого плоска і лише у дрібних 
долинах – частково увігнута. Днища долин є сухими або заболоченими. 
Найбільше  заболоченими є долина Суходілки, нижньої частини Давидівки і 
верхньої – Зубри. Також доволі заболочені долини Барвінки і лівих приток 
Колодниці. 

Контакт днища зі схилами майже завжди чіткий. Унаслідок лівосторонньої 
симетрії долин Малого Опілля (Горішний, 2004), ліві борти долин різкіше 
окреслені. Лише праві схили Зубри на окремих ділянках мають не надто чіткий 
контакт з днищем, що пов’язано із поступовою зміною характеру рельєфу: від 
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горбогірного сильно розчленованого (на сході) до хвилястого слабко 
розчленованого (на заході).  

Схили займають більшу частину досліджуваної території, тобто, домінують 
над субгоризотальними поверхнями. За формою у плані їх поділено на три 
основні типи: випуклі, увігнуті і прямі. Переважають випуклі схили, зрідка 
трапляються увігнуті. У процесі виокремлення схилів різної форми відбувається 
певна генералізація форми горизонталей, яка означає виключення невеликих 
ареалів схилів певної форми (здебільшого увігнутих). Схили з дуже незначною 
кривизною (додатною чи від’ємною) зараховують до прямих. 

Випуклі схили, розділені тальвегами, можуть створювати системи однакових 
за формою схилів (до 4-ох–6-ти),  які іноді містять нечіткі гребені. Розміри 
окремих схилових поверхонь достатньо різні. Найменші, зазвичай увігнуті схили 
(за простяганням горизонталей), можуть мати довжину 100–300 м, максимальне 
значення – близько 500 м, за падінням схилу – до 850 м. Значно більшими є 
елементарні випуклі і прямі схили. Випуклі у плані схили сягають довжини 1,2–
1,35 км, а прямі – 1,8–2,9 км. Максимальне значення довжини прямого схилу 
спостерігаємо на північному сході від с. Борусова – 4,5 км. Найбільша кількість 
елементарних випуклих схилів, значно менше – прямих, ще менше – увігнутих. 

Висновки. Морфологія рельєфу Малого Опілля має декілька спільних рис з 
іншими частинами Опілля, зокрема з Перемишлянським Опіллям. Передусім це 
подібні напрями простягання пасм: діагональний (ПнЗх–ПдСх) і субширотний 
(ПнЗхЗх–ПдСхСх). Також наголосимо на характерних особливостях морфології 
вершинних поверхонь (слабка випуклість, невелика ширина, розділення на 
окремі частини). Відмінною рисою Малого Опілля від інших частин Опільської 
височини є нижчі абсолютні висоти (до 405 м). 

Подальші дослідження морфологічної будови рельєфу Опілля мають на меті 
комплексний морфологічний аналіз Опільської височини загалом з 
виокремленням районів та їхньою всебічною характеристикою, використанням 
ГІС-технологій.  
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Анотація. Для зменшення залежності туристичних потоків від закриття 

адміністративних чи державних кордонів необхідна розробка туристичних, рекреаційних 
продуктів, які задовольнятимуть потреби місцевих (у межах міста, області чи країни) 
користувачів. 

У межах території Львова та його найближчих околиць функціонує декілька 
пізнавальних туристичних, рекреаційних та геоосвітніх маршрутів, серед яких 
найпопулярнішим є маршрут, що пролягає через Високий Замок, гору Лева, Кайзервальд 
до Чортових Скель. Упродовж кількох останніх років проаналізовано особливості його 
природничої (геологічної, геоморфологічної) складової. Розрізи корінних і четвертинних 
відкладів, які трапляються вздовж маршруту, можуть виконувати навчальну, освітню, 
пізнавальну, екологічну й естетичну функції. Обʼєкти неживої природи, розташовані 
вздовж маршруту, добре доступні для ознайомлення. Антропогенний вплив на ці обʼєкти 
значний, оскільки їх активно використовують для пішого туризму, занять з альпінізму 
тощо, отже існує потреба в постійному моніторингу їхнього стану, благоустрою 
території. 

Однак весь потенціал зазначеного маршруту досі не розкрито. Зокрема, мало 
висвітлено найдавніші (дослов’янські) етапи заселення і загосподарення цієї території 
Львова. Деякі геоархеологічні пам’ятки є унікальними, зокрема, пізньопалеолітична 
стоянка біля підніжжя Чортових Скель: там відшукали остеологічні рештки, які належать 
мамонтам, шерстистим носорогам, давнім коням, оленям та іншим тваринам. На кістках є 
гравірування у вигляді солярних знаків. Серед артефактів вирізняються нуклеуси, ножі, 
скребки, різці й ін.  

На схилах г. Високий Замок знайдено велику кількість виробів різних археологічних 
періодів, з яких доволі ранніми є матеріали, представлені енеолітичними культурами. 
Чимало знахідок також пов’язують з княжим періодом. 

У парку Шевченківський Гай (Кайзервальд) зафіксовано оборонне поселення, а у 
місцевості Святовитове Поле – укріплене городище, на якому виявлено матеріали 
липицької культури (І–ІІІ ст.) і ІХ–ХІ ст. 

Виявлені на північному уступі Львівського плато геоархеологічні пам’ятки суттєво 
розширюють геоосвітню функцію популярного серед містян і гостей Львова 
туристичного, рекреаційного, природопізнавального маршруту Високий Замок–
Чортові Скелі. Вони є цікавими як для пересічного туриста, що полюбляє піші 
прогулянки в зеленій зоні міста, так і для школярів, студентів, науковців, які вивчають 
природу та історію рідного краю, опікуються проблемами її збереження та охорони. 

Ключові слова: Львівське плато; Мале Полісся; пам’ятка природи; геоархеологічні 
пам’ятки; палеоліт; енеоліт. 
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Abstract. To reduce the dependence of tourist flows on the closure of administrative or 
state borders, it is required to develop the touristand recreational products meeting the needs of 
local (within the city, region or country) users.  

There are several informative tourist, recreational, and geo-educational routes within the 
territory of Lviv and its nearest surroundings, the most popular of which is the route running 
through the Vysokyi Zamok, Leva Mountain, Kaiserwald, to the Devil’s Rocks. In recent years, 
its natural (geological, geomorphological) features have been analyzed. Sections of bedrock and 
Quaternary sediments that occur along the route can perform educational, cognitive, 
environmental and aesthetic functions. The inanimate objects along the route are well accessible 
for exploration. The anthropogenic impact on these sites is significant, as they are actively used 
for hiking, mountaineering, etc. Therefore, there is a need for constant monitoring of the 
condition of these facilities, landscaping. 

However, the full potential of this route remains largely unexplored; in particular, the most 
ancient (pre-Slavic) stages of settlement and management of this area of Lviv are poorly 
covered. Some of geo-archaeological monuments are unique,in particular the Late Palaeolithic 
site near the Devil’s Rock’s. Osteological remains belonging to mammoths, woolly rhinos, 
ancient horses, deer and other animals were found there.On the bones you there is a engraving 
in the form of solar signs. Among the artefacts there arenucleuses, knives, scrapers, incisors and 
other. 

On the slopes of The High Castle was found a large number of products of different 
archaeological periods,from which materials represented by Eneolithic cultures are quite 
early.Also many finds are associated with the Princely Period. 

A defensive settlement was recorded in park,which called Shevchenkivskyi 
Hai(Kaiserwald),and in the area of Svyatovyte Pole there is a fortified hillfort,where the 
materials of the Lypytska culture were found. 

Geoarchaeological landmarks discovered on the northern escarpment of the Lviv plateau 
significantly expand the geo-educational function of the tourist, recreational, nature discovery 
route Vysokyi Zamok – Devil’s Rocks, which is popular among the citizens of Lviv. They are 
interesting both for an ordinary tourist, who likes walking around the green area of the city, and 
for schoolchildren, students, scientists, who study the nature and history of their native land, 
and who care about the problems of its conservation and protection. 

Key words: Lviv Plateau; Lesser Polissia; natural monument; geoarchaeological landmarks; 
paleolithic; eneolithic. 

 
Вступ. Останні світові події багато в чому зумовлені впливом пандемії 

коронавірусу, яка спричинила суттєві зміни у низці галузей економіки як у 
планетарному, так і локальному масштабах. Однією з галузей, що зазнала 
значних збитків і змушена суттєво змінюватись, є туристична. Закриття 
(ускладнення перетину) державних кордонів, здорожчання транспорту і 
зменшення його кількості, проблеми з функціонуванням закладів харчування і 
готелів та інші чинники кардинально позначилися на туристичних потоках. Хоча 
сьогодні можна констатувати пожвавлення у цій галузі, проте зазначимо, що 
люди більшою мірою звертаються до місцевих (недалеких) туристичних об’єктів, 
зосереджених, передусім, у межах власної країни. Це значною мірою стосується 
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тих держав, мешканці яких мають обмеження у перетині кордонів, зокрема й 
громадян України. 

У Львові та його околицях розроблено чимало туристичних маршрутів. Один 
з найпопулярніших пролягає від Високого Замку до Чортових Скель (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Схема маршруту “Високий Замок ‒ Чортові Скелі”. Пам’ятки природи:  
1 – гора Лева; 2 – джерело біля Чортових Скель; 3 – Чортові Скелі 

Fig. 1. Vysokyi Zamok – Devil’s Rocksrouteplan. Monuments of nature: 1 – mountain 
Leva; 2 – source near the Devil’s Rocks; 3 – Devil’s Rocks 

 
Популярність маршруту, довжина якого сягає 7–10 км, зумовлена не тільки 

близькістю деяких його ланок до центру міста (наприклад, Високого Замку чи 
гори Лева), а й їхньою доступністю, мальовничістю рельєфу і складністю 
геологічної будови території вздовж маршруту. Мальовничість рельєфу 
обумовлена тим, що маршрут пролягає вздовж північного уступу Львівського 
плато, який на 100 м і більше стрімко здіймається над прилеглим з півночі 
Малим Поліссям та розчленований великою кількістю ярів і антропогенних 
виємок (Цись, 1962). Домінування серед елементарних форм рельєфу крутих 
схилів ускладнює господарське використання цієї території, у зв’язку з чим тут 
розкинулась зелена зона міста – парки Високий Замок, Знесіння, Шевченківський 
Гай, Погулянка, а також Винниківський лісопарк. Усе це зумовлює неабияку 
атракційність уступу, з якого відкривається чудова панорама на центральну і 
північну частину Львова та його околиці.  

У геологічній будові описуваної ділянки беруть участь відклади верхньої 
крейди, неогену (міоцену) та антропогену (Волошин, 2009). Основу території 
складають верхньокрейдові мергелі, на яких залягає складно побудований 
комплекс неогенових утворень. У розрізі неогенових відкладів вирізняються 
нагромадження нижнього, середнього та верхнього баденію (здебільшого піски, 
пісковики, органогенні та хемогенні вапняки), а у східній частині – й сармату 
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(Волошин, 2009). Верхньокрейдові мергелі є водотривом, на якому в товщі 
неогенових утворень сформувався потужний водоносний горизонт. З контактом 
крейдових та неогенових відкладів пов’язані чисельні виходи підземних вод 
(джерела в підніжжі Чортових Скель, на Погулянці, поблизу Медової Печери, у 
верхів’ях чисельних ярів Винниківського лісопарку на південь від дороги Львів–
Винники тощо).  

Наймолодшими є четвертинні утворення, що мають тут строкату будову та 
спорадичне поширення (Волошин, 2009). Найбільшими потужностями цих 
утворень (10 м, іноді більше) відзначаються лесові пасма на Малому Поліссі 
(Пасмовому Побужжі). Одним з типових відслонень лесової товщі є розріз у 
закинутому кар’єрі, що по вулиці Глинянський Тракт (район Кривчиці), де у 
товщі верхньоплейстоценових лесів чітко вирізняються викопний ґрунт і 
соліфлюкційна пачка, яка залягає вище. Хоча кар’єр рекультивований, видима 
потужність лесово-ґрунтової товщі перевищує 5–6 м. 

Матеріали і методи досліджень. Розчленований рельєф, складна геологічна 
будова території досліджень дають змогу ознайомити відвідувачів з широкою 
номенклатурою типів памʼяток неживої природи. 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 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). 

У довiднику-путiвнику “Геологические памятники Украины” вирізняють 
шість типів геологічних пам’яток природи:  

1) стратиграфiчнi та геохронологiчнi;  
2) мiнералого-петрографiчнi; 
3) палеонтологiчнi; 
4) тектонiчнi; 
5) геоморфологiчнi; 
6) мальовничі (Коротенко и др., 1985).  
З перелічених шести типів геологічних пам’яток природи у межах території 

досліджень спостерігають п’ять: 
1) стратиграфiчні та геохронологiчні;  
2) мiнералого-петрографiчні;  
3) палеонтологiчні;  
4) геоморфологiчні;  
5) мальовничі (Яцишин і Дмитрук, 2020). 
Окрім перелічених типів геологічних пам’яток природи, які приурочені до 

Піщаної гори (гора Лева), джерела біля Чортових Скель, Чортових Скель та 
інших (Іваніна та ін., 2019; Назарук та ін., 2016; Яцишин і Дмитрук, 2020; 
Яцишин, Дмитрук і Гавінський, 2021), досліджувана територія також багата на 
досі маловідомі широкому загалу геоархеологічні пам’ятки. 

Під геоархеологічними пам’ятками розуміють предмети матеріальної 
культури, які виникли внаслідок історичних подій, мають археологічну, 
антропологічну та історичну цінність, є свідками зародження та розвитку епох і 
цивілізацій. До геоархеологічних пам’яток належать стоянки, городища, кургани, 
древні поховання, культурні горизонти, наскальні малюнки, кам’яні вироби 
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тощо. Геоархеологічні пам’ятки можуть бути повністю або частково захоронені у 
товщі нагромаджень, здебільшого пухких, чи занурені під воду. 

Під час вивчення геоархеологічних пам’яток фахівці-природничники 
(геоморфологи, геологи, палеонтологи, інші фахівці) аналізують 
геоморфологічну будову території досліджень, будову товщі пухких 
нагромаджень, у якій захоронені предмети матеріальної культури, проводять 
стратифікацію культурних горизонтів, їхнє абсолютне датування, реконструкцію 
палеоландшафтів. 

Результати досліджень. Найбільш ранню стоянку людини в межах цього 
маршруту виявлено в його кінцевій (східній) точці – Чортові Скелі. Самі скелі 
складені наймолодшими неогеновими утвореннями в околицях Львова – 
нижньосарматськими пісковиками (Волошин, 2009; Яцишин і Дмитрук, 2020). У 
печерно-скельних навісах знайдено рештки діяльності людей пізнього палеоліту 
– ймовірно, як постійних, так і тимчасових поселень (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Виходи нижньосарматських пісковиків (Чортові Скелі) 
Fig. 2. Outcrops of the Lower Sarmatian sandstones (Devil’s Rocks) 

 
На їх місці віднайдені остеологічні рештки, які належать мамонтам, 

шерстистим носорогам, давнім коням, оленям та іншим тваринам (рис. 3). 
Серед артефактів вирізняються нуклеуси, ножі, скребки, різці й ін. Про 

первісне мистецтво свідчать гравірування на кістках у вигляді солярних знаків. 
Зокрема, на розі північного оленя з одного боку зображено шість прокреслених 
ліній, які виходять з однієї точки, а з іншого – хрестоподібні лінії (Мацкевий, 
2005а; Мацкевий, 2005b).  

Серед артефактів вирізняються нуклеуси, ножі, скребки, різці й ін. Про 
первісне мистецтво свідчать гравірування на кістках у вигляді солярних знаків. 
Зокрема, на розі північного оленя з одного боку зображено шість прокреслених 
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ліній, які виходять з однієї точки, а з іншого – хрестоподібні лінії (Мацкевий, 
2005а; Мацкевий, 2005b).  

 
 

Рис. 3. Чортові Скелі. Пізньопалеолітичні вироби з кістки і каменю (Мацкевий, 
2005а) 

Fig. 3. Devil’s Rocks. Late Paleolithic bone and stone products (Matskevyi, 2005a) 
 

Люди верхнього палеоліту недарма обрали саме це місце для свого 
проживання: у верхньому плейстоцені природні умови суттєво відрізнялись від 
сучасних. Тогочасні простори були практично повністю позбавлені лісової та 
чагарникової рослинності. Цей чинник забезпечував верхньопалеолітичним 
мисливцям добрий огляд з Чортових Скель долини Полтви, по якій рухались 
стада великих тварин (мамонтів, шерстистих носорогів, оленів тощо) та групи 
інших людей – потенційних ворогів та конкурентів у боротьбі за їжу та інші 
ресурси. Ймовірно, що печери, які були в скелях, служили прихистком для 
людей. 

Одним з найпривабливіших туристичних місць Львова є його найвищий 
пункт – г. Високий Замок – чудовий оглядовий майданчик з широкою 
кількакілометровою панорамою міста. Гора постійно приваблювала людей: тут 
вони селилися, боронилися від ворогів. Про існування на цьому місці давніх 
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поселень стало відомо під час насипання символічного кургану в честь 300-ліття 
Люблінської унії 1860–1890 рр. (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Високий Замок. Насипання пам’ятного кургану у 1870-х роках 
 (Czołowski, 1910) 

Fig. 4. Vysokyi Zamok. Embankment of the memorial mound in the 1870s. 
(Czołowski, 1910) 

 
Цей проєкт отримав велике схвалення серед населення і кожен мешканець 

міста мав за честь долучитися до загальної справи. Землю брали поруч на горі, в 
тому числі разом із рештками мурів давнього замку. Не було і дня, щоб не 
знайшли якогось артефакту. Проте робітники увагу на це не звертали. 
Здебільшого речі разом із землею потрапляли у насип, а окремі з них забирали як 
забавки для дітей. Чи не єдиним з археологів був А. Шнайдер, який приходив 
після робочого дня, щоб зібрати і зафіксувати знахідки. Усі речі згодом він 
передав у музей Любомирських (Czołowski, 1910). Серед інших прізвищ також 
фігурують Ф. Смолка та В. Боярський (Janusz, 1913). З артефактів знайдено 
битий посуд (рис. 5), кам’яні сокири, вироби з кіски, рогу, кременю  (Janusz, 
1913; Kozłowski, 1924; Schneider, 1876). 

Упродовж 1955–1956 рр., під час будівництва телецентру, на зруйнованій 
пам’ятці дослідження провів О. Ратич: місцем для розкопок він обрав вирівняний 
майданчик перед курганом. У ґрунті знайшов чимало виробів різних 
археологічних періодів (рис. 6) з кераміки і металу (Ратич, 1961). 

Найдавнішими серед виявлених є матеріали енеолітичниих культур, зокрема 
волино-люблінської (перша третина IV тис. до н. е). Вона поширювалась на 
відносно невеликій території, яка окреслюється верхів’ями Вісли, Дністра та 
Случі. На території України ця культура не надто вивчена. Свої селища названа 
група людей засновувала у високих місцях (з чим таке розташування пов’язано – 
достеменно не відомо). Подібні поселення маємо у Малих Грибовичах (Смішко, 
Пелещишин, 1962), Винниках – Лисівка (Гавінський, Білас і Рибіцька, 2020) та 
Млинівці ІІ (Гринчишин та ін, 2020), Гончарах (Конопля, 2009). 
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Рис. 5. Високий Замок. Кераміка культури лійчастого посуду (Czołowski, 1910) 

Fig. 5. Vysokyi Zamok. Funnel crockery culture ceramics (Czołowski, 1910) 
 

Відразу за волино-люблінською культурою Високий Замок оселили інші 
західноєвропейські племена – культура лійчастого посуду (КЛП). Вона 
зародилася на межиріччі Вісли, Одри та Лаби (територія сучасних Німеччини та 
Польщі) на межі V–IV тис. до н. е. на основі місцевих, північного походження, 
мезолітичних племен під впливом наддунайських культур (Пелещишин, 1990; 
Bąbel, 1980; Сzekaj-Zastawny, Kabaciński і Terberger, 2013; Wiślański, 1979). 
Упродовж свого існування, до початку ІІІ тис. до н. е., носії КЛП заселили значні 
терени Західної та Центрально-Східної Європи. Території сучасних Львівської та 
Волинської областей України є крайнім південно-східним порубіжжям КЛП. 
Характерною топографічною особливістю селищ КЛП у цій прикордонній зоні є 
їхня локалізація у дуже високих місцях: Чорна Гора у Малих Горибовичах, 
Жупан та Лисівка у Винниках, Кам’яна гора у Тростянці. Зазвичай поселення на 
височинах відігравали роль військово-політичних та духовних центрів, навколо 
яких зосереджувалась господарська округа, виникала більша кількість 
недовготривалих поселень.  
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Рис. 6. Високий Замок. Вироби з кераміки і металу княжого періоду (Ратич, 1961) 

Fig. 6. Vysokyi Zamok. Ceramics and metalware from the princely period (Ratych, 
1961) 

 
Основними знахідками з поселення КЛП, що на Високому Замку, є кераміка, 

якої виявлено близько 160 одиниць (Гавінський, 2011). Важливим свідченням 
довготривалості існування поселення КЛП на Високому Замку є знахідки трьох 
глиняних пряслиць – предметів пов’язаних з прядінням і ткацтвом. Доволі 
цінною є знахідка фрагмента трипільської кераміки, на основі якого можна 
говорити про контакти зі східними сусідами. 

Поселення того часу фіксували також у різних місцях Львова при проведенні 
земляних робіт на межі ХІХ–ХХ ст. З артефактів виявлено крем’яні і кам’яні 
сокири (Конопля, 2008; Janusz, 1913). Частину цих артефактів сьогодні 
зберігають у фондах Львівського історичного музею. 

Наступним періодом представлене селище ранньозалізного часу, так званої 
черепино-лагодівської групи (VII–VI ст. до н. е.), яке має близькі аналогії з 
поселенням у Винникак на горі Шипшина (Бандрівський, 2003): тут знайдено 
грубостінний посуд, представлений банкоподібними горщиками з наскрізними 
проколами під вінцями, черпаками, конічними мисками. Вироби часто 
прикрашали пружками з пальцевими заглибленнями, защипами та нігтевими 
відбитками. 

Велика кількість знахідок із Високого Замку пов’язана з княжим періодом. 
Серед них вирізняють багатоорнаментовані горщики. Здебільшого посуд на 
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денцях мав клеймо, особливими були знаки дво- та тризуба (їх вважають знаками 
Рюриковичів). До інших предметів належать металеві замки, наконечники стріл, 
скляні браслети та хрести-енколпіони (Ратич, 1961). 

Чимало різночасових археологічних пам’яток зафіксовано на Чернечій Горі. 
У парку Шевченківський Гай (Кайзервальд) натрапили на оборонне поселення з 
широким ровом, з якого походить ліпна кераміка та крем’яні знаряддя. У 
місцевості Святовитове Поле знаходиться укріплене городище, на якому 
виявлено матеріали липицької культури І–ІІІ ст. та ІХ–ХІ ст. Власне з останніми 
й слід пов’язувати пам’ятку (Мацкевий, 2008). Детальні історичні розвідки про ці 
пам’ятки подає також М. Бандрівський (Бандрівський, 1992). 

Обговорення і висновки. Північному уступу Львівського плато у межах 
Львова притаманний надзвичайно високий геотуристичний, 
природопізнавальний та екоосвітній потенціал, який сьогодні не використовують 
на повну потужність. Найвідомішими об’єктами є г. Високий Замок, г. Лева, 
г. Чортові Скелі, які використовують прихильники пішого туризму, активного 
відпочинку та фахівці-природничники, передусім геологи. Ці об’єкти добре 
доступні, цінні з точки зору виконання екологічної (обʼєкт екологічних стежин та 
екологічного виховання), навчальної, освітньої, пізнавальної (обʼєкт навчальних 
екскурсій учнів шкіл, польових занять для студентів географічного, геологічного 
факультетів) функцій. 

Інші об’єкти, передусім археологічні пам’ятки, менше відомі мешканцям 
Львова та його гостям. Однак ці пам’ятки надзвичайно цінні з точки зору 
ілюстрації історії заселення території м. Львів та його найближчих околиць і 
здатні виконувати навчальну, освітню, пізнавальну (обʼєкт навчальних екскурсій 
учнів шкіл, польових занять для студентів географічного, історичного 
факультетів) функції. Деякі з них є унікальними, зокрема пізньопалеолітична 
стоянка біля підніжжя Чортових Скель: там відшукали остеологічні рештки, які 
належать мамонтам, шерстистим носорогам, давнім коням, оленям та іншим 
тваринам. На кістках є гравірування у вигляді солярних знаків (засвідчують 
первісне мистецтво). Серед артефактів вирізняються нуклеуси, ножі, скребки, 
різці й ін.  

На схилах г. Високий Замок знайдено велику кількість виробів різних 
археологічних періодів, з яких доволі ранніми є матеріали, представлені 
енеолітичними культурами – волино-люблінською та лійчастого посуду. Подібні 
поселення також фіксували неподалік – у Винниках (г. Жупан і г. Лисівка). 
Поселення цих культур на Високому Замку було стабільним і довготривалим, що 
засвідчують значна кількість фрагментів посуду, в тому числі для зберігання 
зерна, а також предмети прядіння. Чимало знахідок також пов’язують з княжим 
періодом. Тогочасний посуд на денцях клеймована, як вважають фахівці, 
знаками Рюриковичів. 

У парку Шевченківський Гай (Кайзервальд) зафіксовано оборонне 
поселення, а у місцевості Святовитове Поле – укріплене городище, на якому 
виявлено матеріали липицької культури (І–ІІІ ст.) і ІХ–ХІ ст. Низку різночасових 
археологічних пам’яток також зафіксовано на Чернечій Горі.  

Виявлені на північному уступі Львівського плато археологічні пам’ятки 
суттєво розширюють геоосвітню функцію популярного серед містян і гостей 
м. Львова туристичного, рекреаційного, природопізнавального маршруту 
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Високий Замок–Чортові Скелі. Разом з описаними нами геоархеологічними 
об’єктами, пам’ятками неживої природи, згрупованими у маршрут Чортові Скелі 
– Винниківське озеро – Медова печера, вони формують єдиний, нерозривний і 
надзвичайно цікавий та інформативний природопізнавальний, геоосвітній 
маршрут, який охоплює центральну і східну частини нашого міста. 

На цьому фоні маловідомими широкому загалу залишаються об’єкти неживої 
природи, геоархеологічні пам’ятки, локалізовані в інших районах м. Львова. 
Зокрема, надзвичайно актуальним є завдання з розробки нового геотуристичного, 
природопізнавального та екоосвітнього маршруту, який пролягатиме від Медової 
печери через парк Погулянка з наступним продовженням або до ботанічного 
саду ЛНУ імені Івана Франка, або до Личаківського цвинтаря. Він замикатиме в 
єдине ціле маршрут Високий Замок–Чортові Скелі–Винниківське озеро–Медова 
печера–парк Погулянка. 

Подяка. Дослідження частково фінансоване Національним фондом 
досліджень України і є частиною проєкту “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. Здійснено палеопедологічне дослідження нового археологічного розрізу 
на вододілі в гранітному кар’єрі поблизу с. Головчинці з детальним морфологічним 
описом відкладів, масштабною польовою зарисовкою з примазками натурального 
матеріалу; відібрано 10 зразків з непорушеною структурою досліджених відкладів на 
мікроморфологічний аналіз. 

Під поляризаційним мікроскопом МІН-8 виконано детальний мікроморфологічний 
аналіз 10 шліфів, виготовлених із ґрунтів і відкладів розрізу Головчинці-1 у зв’язку з 
уточненням генезису ґрунтів. 

За результатами отриманих нових палеопедологічних даних у археологічному розрізі 
виокремлено три стратиграфічні горизонти, розміщені над корою звітрювання гранітів – 
іллічівський, широкинський та голоценовий. Іллічівський горизонт представлений 
жовтувато-світло-сірими пісками із великою кількістю уламків кам’янистого матеріалу. 
Широкинський горизонт представлений темно-коричневим піщано-глинистим 
вилуженим ґрунтом-педосидиментом (sh3), шаром розсипчастого піску (sh2) та 
помаранчево-іржаво-бурим за кольором, бурим лісовим (південних фацій) ґрунтом-
педосидиментом (sh1). Сучасний голоценовий горизонт представлений бурим лісовим 
вилуженим ґрунтом. 

Отримані палеопедологічні (морфо- і мікроморфологічні) дані дали змогу відтворити 
природні обстановки протягом окремих палеогеографічних етапів плейстоцену і 
реконструювати умови проживання давньої людини у нижньому палеоліті. Зокрема, 
широкинські ґрунти зі знахідками артефактів сформувалися в умовах помірного клімату. 
Їхній давній вік підтверджують високе положення на сучасному вододілі, наявність 
потужної кори звітрювання гранітів і примітивна культура обробки знайдених 
артефактів. Верхній широкинський ґрунт (sh3) відображає обстановки тепло-помірного, 
теплішого помірно-вологого клімату зміщеної на північ зони, порівняно із сучасною 
помірною. Нижній (sh1) сформувався у тепло-помірному, теплішому, ніж сучасний 
клімат, за достатнього режиму опадів, коли зони були зміщені далі на північ, порівняно із 
sh3 ґрунтом. 

Ключові слова: палеопедологія; плейстоцен; ґрунти; морфологія; мікроморфологія. 
 

PALEOPEDOLOGICAL INVESTIGATION OF LATE CENOZOIC DEPOSITS ON 
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Abstract. It is represented paleopedological investigation of the new archeological section 

on the watershed inside of the territory of granite quarry near v. Golovchyncy with detail 
morphological description of deposits and scale field drawing with sticks of natural material; 10 
samples with undisturbed structure are selected on micromorphological analysis. 
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It is analysised 10 thin sections with undisturbed structure from site Golovchyncy-1 
deposits under polarizate microscope are looked through, peculiarities of micromorphological 
building are interpretated. 

According to the results of the obtained new paleopedological data, three stratigraphic 
horizons have been singled out in the archeological section, located above the granite 
weathering crust – Illichiv, Shyrokyno and Holocene. Illichiv horizon is represented by 
yellowish-light-gray sands with a large number of fragments of stony material. The Shyrokyno 
horizon is represented by dark brown sandy-clay leached soil-pedosidiment (sh3), a layer of 
crumbly sand (sh2) and orange-rusty-brown in color, brown forest (southern facies) soil-
pedosidiment (sh3). The modern Holocene horizon is represented by brown forest leached soil.  

The obtained paleopedological (morpho- and micromorphological) data allowed to 
reproduce the natural conditions during certain paleogeographic stages of the Pleistocene and to 
reconstruct the living conditions of ancient man in the Lower Paleolithic. In particular, 
Shyrokyno soils with artifacts, formed in temperate climate. Their ancient age is confirmed by 
the high position on the modern watershed, the presence of a strong weathering crust grants and 
a primitive culture of processing the artifacts found. The upper Shyrokyno soil (sh3) reflects the 
conditions of the warm-temperate, warmer temperate-humid climate of the zone shifted to the 
north compared to the modern temperate. The lower (sh1) was formed in a warm-temperate, 
warmer than modern climate with a sufficiently precipitation regime, when the zones were 
shifted further north, compared to sh3 soil. 

Key words: paleopedology; Pleistocene; soils; morphology; micromorphology. 
 
Вступ. Під час спільних палеогеографічних, геологічних, геоморфологічних 

та археологічних досліджень 2017 року за участю фахівців Інституту археології 
НАН України (В. М. Степанчук), Інституту географії НАН України 
(Ж. М. Матвіїшина, С. П. Кармазиненко), Українського державного 
геологорозвідувального інституту (Ю. М. Веклич) та Державного історико-
культурного заповідника Межибіж (В. С. Вєтров) обстежено багатошарові 
місцезнаходження палеоліту Меджибіж А та Головчинці-1.  

Зазначимо, що палеогеграфічні (зокрема, палеопедологічні (морфо- і 
мікроморфологічні)) дослідження давніх ґрунтів і відкладів на палеолітичних 
розрізах поблизу смт Меджибіж у рамках тісної співпраці археологів 
(Степанчук В. М., Рижов С. М., Вєтров В. С.) і палеогеографів 
(Матвіїшина Ж. М., Кармазиненко С. П.) провадять з 2009 року, що 
підтверджують численні публікації (Кармазиненко, 2011; Матвіїшина, 
Кармазиненко, 2014, 2015; Матвіїшина та ін., 2009, 2010, 2013; Степанчук та ін., 
2010, 2012, 2013, 2014; Ryzhov et al, 2017; та ін.) і переконливо засвідчує їх 
перспективність подальшої співпраці. 

Актуальність таких досліджень полягає в тому, що вони дають змогу 
вирішувати декілька завдань. Зокрема, в палеогеографічному відношенні 
важливими є дослідження еволюції ґрунтів і ґрунтового покриву, як 
відображення фізико-географічних умов минулого; з’ясування регіональних і 
фаціальних закономірностей формування ландшафтів у зв’язку з просторово-
часовою мінливістю чинників навколишнього середовища; вивчення дрібної 
вікової динаміки змін ґрунтових властивостей і процесів. 

З іншого боку, комплексне вивчення археологічних об’єктів суттєво 
доповнює й уточнює уявлення про матеріальні і духовні аспекти життя давньої 
людини, про роль природного середовища у формуванні, функціонуванні та 
зникненні минулих суспільств. Еволюція матеріальної культури давньої людини 



 
 
 
 
 
 

Ж. Матвіїшина, С. Кармазиненко  Палеопедологічні дослідження… 
                         ISSN 2519–2620. Проблеми геоморфології і палеогеографії...2021. Вип. 2 (13), 63–77                 65 

 

не можна розглядати окремо від природного оточення. Вивчення пам’яток 
ранньої доісторії України є актуальним і зумовлює тіснішу інтеграцію археології 
і природничих наук.  

Методика досліджень. Під час спільних археологічних і палеогеографічних 
досліджень ґрунти і відклади археологічних об’єктів використовують: 

 - для вивчення їхньої еволюції та генезису (палеогеографічна складова); 
 - для вирішення питань умов проживання давньої людини, генезису й 

еволюції людського суспільства (археологічна складова). 
Об’єктом таких досліджень є викопні ґрунти і відклади місць проживання 

давньої людини. 
Предметом – розшифрування інформації про природне середовище 

мешкання і діяльності людини, що закодована у пам’яті цих ґрунтів і відкладів. 
Під час палеогеографічних досліджень різновікових ґрунтів і відкладів (як на 

археологічних, так і природних розрізах) ми використовуємо палеопедологічний 
метод (рис. 1), заснований на вивченні їхніх морфологічних (забарвлення, 
структура, гранулометричний склад, вологість, новоутворення, включення, 
перехід між горизонтами, межа) і мікроморфологічних (скелет, плазма, колір, 
агрегованість, пористість, органічна і глиниста частини, мінеральний скелет, 
новоутворення, мікроструктура) особливостей (Кармазиненко, 2010; 
Матвиишина, 1982; Методика … 1979; Karmazinenko, 2019).  

Результати досліджень. Зупинимося на висвітленні нових результатів 
палеопедологічних досліджень відкладів пізнього кайнозою археологічного 
місцезнаходження Головчинці-1, яке було відкрито археологами 
(В. М. Степанчук, В. С. Вєтров) і геологами (Ю. М. Веклич і С. П. Кармазиненко) 
2015 року. Розріз розміщений в одній із найвищих частин діючого гранітного 
кар’єру (рис. 2) над гранітами та їхньою каоліновою корою звітрювання. Саме 
там досліджено осадові плейстоценові відклади, представлені голоценовим (hl), 
широкинським (sh), іллічівським (il) стратиграфічними горизонтами 
(Стратиграфическая…, 1993). 

Зверху донизу можна виокреслити такі горизонти (рис. 3, 4). 
Відвал – 0,0–0,30 м – матеріал перемішаний, піщано-глинистий, з лінзами 

безкарбонатного піску, вірогідно неогенового. 
Голоценовий (hl) горизонт – 0,30–0,90 м – бурий лісовий опідзолений ґрунт, у 

якому можна виокремити такі генетичні горизонти.  
Hd – 0,30–0,40 м – буро-темно-сірий пісок із лінзочками (2–3см) світло-сірого 

безкарбонатного піску. Містить велику кількість коренів рослин. Перехід різкий 
за кольором. 

HE – 0,40–0,60 м – бурувато-світло-сірий, явно опідзолений, пухкий, 
пластинчасто-розсипчастий пилувато-супіщаний матеріал. У сухому стані 
білястий. Наявні напіврозкладені корені дерев і трав. Перехід чітко помітний за 
побурінням забарвлення й ущільненням матеріалу.  

I(h) – 0,60–0,80 м – бурий, світло-бурий з великою кількістю ходів землериїв, 
заповнених піском, і коренів дерев. Матеріал глинисто-супіщаний, 
безкарбонатний, структура нестійко горіхувата, окремості скріплені залізистою 
речовиною. У верхній частині пухкий, доволі ущільнений у середній частині з 
насиченим буруватим кольором. У горизонті наявний один уламок граніту з 
гострими краями діаметром 20 см. 
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Рис. 2. Головчинці-1. Загальний вигляд діючого кар’єру з видобутку гранітів 

Fig. 2. Golovchyncy-1. General view of the existing granite quarry 

 
Рис. 3. Головчинці-1. Загальний вигляд відкладів пізнього кайнозою 

Fig. 3. Golovchyncy-1. General appearance of Late Cenozoic sediments 
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Рис. 4. Головчинці-1. Рисунок (а) і примазки (б) природного матеріалу 

пізньокайнозойських відкладів 
Fig. 4. Golovchyncy-1. Figure (a) and smears (b) of natural material of Late Cenozoic 

sediments 
PIk – 0,80–0,90 м – бурий зі світлими плямами (1–2 см) піску. На відміну від 

вищезалягаючого матеріалу, активно кипить з 10 % розчином НСІ, але не скрізь, 
а там, де є скупчення карбонатів над щільнішим матеріалом. За структурою 
горіхувато-грудкуватий, слабоущільнений, з окремими коренями рослин. 
Перехід добре помітний за зміною кольору й ущільненням матеріалу. Межа 
нерівна. Під мікроскопом (рис. 5) у горизонт простежується характерне 
переважання мікроділянок шліфа, із здебільшого гумусово-глинистими кутанами 
(частково просоченими сполуками заліза) як у плазмі, так і навколо зерен 
скелета. Є мікроділянки зі складними мікроагрегатами ІІ порядку і дрібними 
мікроорштейнами (0,1 мм). Переважає піщано-пилувата мікробудова із глинисто-
карбонатною плазмою і зернами мінерального скелета невеликого розміру. 
Наявні поодинокі дещо крупніші зерна кварцу (0,2 мм) і польового шпату (до 
0,30–0,40 мм), що формують плазмово-піщану мікробудову.  

Широкинський (sh) горизонт – 0,90–2,60 м – представлений кількома 
стадіями: 

sh3 – 0,90–1,70 м – монолітний коричневий ґрунт-педосидимент. Матеріал 
супіщаний розсипчастий. Умовно можна виокремити такі генетичні горизонти. 
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H(e)k – 0,90–1,0 м – бурувато-сірувато-коричневий із хвилястою верхньою 
межею. Матеріал горизонту глинисто-супіщаний з чіткою і нестійкою, проте 
щільною дрібногоріхуватою структурою. Для мікробудови (рис. 6) горизонту 
характерна наявність невеликого розміру глинистих і гумусово-глинистих кутан 
як у плазмі, так і навколо зерен мінерального скелета (кварц, польовий шпат), 
здебільшого невеликого розміру (0,10–0,20 мм). Багато крупних зерен кварцу і 
польового шпату розміром 0,50–0,60 мм. Переважає плазмово-піщана 
мікробудова. 

 

 
 

Рис. 5. Головчинці-1. Мікробудова PIk горизонту голоценового ґрунту:  
a, b – плазмово-піщана мікробудова, прості і складні мікроагрегати ІІ порядку та 

дрібні мікроорштейни до 0,1мм; c, d – гумусово-глинисті кутани ілювіювання, 
виокремлені у плазмі і навколо зерен скелета; e, f – виокремлені гумусово-глинисті 

кутани, частково просочені сполуками заліза, залізисто-мангановий мікроорштейн; g – 
піщано-пилувата мікробудова із глинисто-карбонатною плазмою та поодинокими дещо 

крупнішими зернами кварцу (0,2 мм) і польового шпату; h – крупні поодинокі зерна 
польового шпату (до 0,3–0,4 мм) на фоні піщано-пилуватої мікробудови (а, c, e – нік. ‖;  

b, d, f-h – ніколі +; а-h – збільшення 100) 
Fig. 5. Golovchyncy-1. Microstructure PIk of the Holocene soil horizon:  

a, b – plasma-sand microstructure, simple and complex microaggregates of the second order 
and small microortshteins up to 0.1 mm; c, d – humus-clay cutans of illyuviation are isolated in 

plasma and around the grains of the skeleton; e, f – isolated humus-clay cutans partially 
impregnated with iron compounds, iron-manganese microortshteins; g – sandy-dusty 

microstructure with clay-carbonate plasma and single larger grains of quartz (0.2 mm) and 
feldspar; h – large single grains of feldspar (up to 0.3–0.4 mm) on the background of sandy-

dusty microstructure (a, c, e – nic. ‖; b, d, f-h – nic. +; a-h – magnification 100) 

НІ – 1,0–1,25 м – буро-темно-коричневий, ущільнений, з дуже щільними 
середньогоріхуватими виокремленнями. Матеріал вертикально-тріщинуватий із 
дрібними включеннями уламків гранітів діаметром до 1 см. Наявна дрібна 1–
2 мм карбонатна жорства, якої мало. Загалом маса не кипить з розчином соляної 
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кислоти, хоча місцями слабо реагує. Поодиноко трапляються ходи коренів 
рослин. Перехід помітний з посиленням коричнюватих відтінків забарвлення 
матеріалу, щільності й укрупнення структурних виокремлень. 
Мікроморфологічно (див. рис. 6) горизонт вирізняється збільшенням масштабу і 
кількості переважно гумусово-глинистих кутан ілювіювання. Наявні залізисто-
манганові мікроорштейни (0,10–0,15 мм) овальної форми і крупні (0,50–0,60 мм) 
зерна кварцу і польового шпату (хоча переважають усе ж середнього і дрібного 
розміру), що формують піщано-пилувату мікробудову. 

 
Рис. 6. Головчинці-1. Мікробудова широкинського (sh3) ґрунту:  

H(e)k – а, b – глинисті і гумусово-глинисті кутани у плазмі і навколо зерен скелета;  
с – плазмово-піщана мікробудова; d – крупні (0,5–0,6 мм) зерна польового шпату;  

НІ – e, f – гумусово-глинисті кутани ілювіювання; g, h – піщано-пилувата 
мікробудова із мікроділянками скупчення органо-глинистої речовини, невеличкими 
гумусово-глинистими кутанами та крупним залізисто-мангановим мікроорштейном 

овальної форми; It – i, j – виокремлені гумусово-глинисті кутани у плазмі і навколо зерен 
мінерального скелета; k – плазмово-піщана мікробудова, глинисті кутани навколо зерен 
скелета, залізисто-мангановий мікроорштейн; Р(і) – l – плазмово-піщана мікробудова із 

глинистими кутанами переважно навколо зерен кварцу і польового шпату;  
(а, e, g, i – нік. ‖; b-d, f, h, g-l – нік. +; а-l– зб. 100) 

Fig.6. Golovchyncy-1. Microstructure of Shyrokyno (sh3) soil:  
H(e)k – a, b – clay and humus-clay cutans in plasma and around skeletal grains; c – plasma-
sand microstructure; d – large (0.5–0.6 mm) feldspar grains; HI – e, f – humus-clay cutans of 

illyuviation; g, h – sandy-dusty microstructure with micro-areas of accumulation of organo-clay 
substance, small humus-clay cutans and large iron-manganese microortshteins oval shape;  
It – i, j – isolated humus-clay inflows in the plasma and around the grains of the mineral 

skeleton; k – plasma-sand cutans, clay cutans around the grains of the skeleton, iron-manganese 
microortshteins; P(i) – l – plasma-sand microstructure with clay cutans mainly around quartz 

and feldspar grains; (a, e, g, i – nic. ‖; b-d, f, h, g-l – nic. +; а-l – magnification 100) 

It – 1,25–1,5 м – сірувато-темно-коричневий (найтемніший за забарвленням), 
у сухому стані буруватий. Матеріал піщано-глинистий, щільний, грудкувато-
горіхуватий, тріщинуватий, є найщільніший із усіх горизонтів розрізу. Наявні 
гострогранні уламки граніту діаметром 2–5 см і вкраплення дрібних зерен (3–
4 мм), а також трапляються артефакти. Перехід помітний з посиленням 
опіщаненості і меншим ущільненням. Під мікроскопом (рис. 6) характерна 
плазмово-піщана мікробудова із наявністю переважно глинистих і гумусово-
глинистих кутан у плазмі і навколо зерен мінерального скелета (кварц, польовий 
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шпат) середнього розміру. Виявлено два залізисто-манганових мікроорштейни 
розміром 0,15 мм. 

Р(і) – 1,50–1,70 м – бурувато-коричневий, однорідний, слабо ущільнений, 
проте пухкіший, ніж залягаючий вище горизонт. Матеріал глинисто-супіщаний, 
безкарбонатний, з окремими коренями дерев і трав. За мікроморфологічними 
ознаками матеріал горизонту вирізняється плазмово-піщаною мікробудовою із 
глинистими кутанами переважно навколо зерен кварцу і польового шпату (див. 
рис. 6). 

Ґрунт лучний темно-коричневий піщано-глинистий вилужений, 
найщільніший у середній частині профілю.  

sh2 – 1,70–1,80 м – дещо світліший бурий алювіальний горизонт 
представлений у вигляді жовтуватого розсипчастого супіску. Артефакти, 
виготовлені, здебільшого із кременю, приурочені саме до цього пухкого шару. 
Їхня кількість велика і виявлено їх смугою над залягаючим нижче ґрунтом. Під 
мікроскопом можна спостерігати наявність поодиноких гумусово-глинистих і 
глинистих кутан, які виокремлені у плазмі, і навколо зерен мінерального скелета. 
Характерна піщано-пилувата мікробудова (рис. 7). 

 
Рис. 7. Головчинці-1. Мікробудова широкинського (sh2) горизонту:  

а, b, c, d – гумусово-глинисті і глинисті кутани виокремлені у плазмі і навколо зерен 
скелета, піщано-пилувата мікробудова (а, c – нік. ‖; b, d – нік. +; а-г – зб. 100) 

Fig. 7. Golovchyncy-1. Microstructure of Shyrokyno (sh2) horizon:  
a, b, c, d – humus-clay and clay cutans isolated in plasma and around skeletal grains, sandy-

dusty microstructure (a, c – nic. ‖; b, d – nic. +; a-g – magnification 100) 

sh1 – 1,80–2,60 м – коричнево-бурий лісовий ґрунт-педосидимент, дещо 
вологіших умов формування, ніж темно-коричневий лучний (sh3). Зверху донизу 
можна виокремити такі шари. 

1,80–2,20 м – неоднорідно забарвлений помаранчево-іржаво-бурий у свіжому 
стані з плямами 2–3 см гідрооксидів мангану і заліза. Дуже щільний, 
тріщинуватий, дрібногоріхуватий із щільними структурними виокремленнями. 
Характерна строкатість забарвлення, оглиненість, озалізненість (глина 
опіщанена), з великою кількістю уламків кам’яного гранітного матеріалу, наявні 
знахідки знарядь праці давньої людини, здебільшого із кременю. Перехід донизу 
поступовий з посиленням опіщаненості й ущільненості. Під мікроскопом (рис. 8) 
можна спостерігати переважання гумусових і гумусово-глинистих кутан, які 
виокремлені у плазмі і навколо зерен мінерального скелета невеликого розміру. 
Також трапляються глинисті і залізисто-глинисті кутани ілювіювання, проте їхня 
кількість незначна. Характерна піщано-пилувата мікробудова. 

2,20–2,60 м – світло-бурий з яскравими помаранчевими плямами. Наявні 
нечіткі (2–5) кротовини діаметром до 4–5 см, деякі до 10 см. Матеріал 
оглинений, супіщаний, вертикально-тріщинуватий, грудкувато-горіхуватий з 



 
 
 

 
 
 

Ж. Матвіїшина, С. Кармазиненко  Палеопедологічні дослідження… 
 72             ISSN 2519–2620. Проблеми геоморфології і палеогеографії...2021. Вип. 2 (13), 63–77                 
 
мангановими і залізистими плямами на гранях структурних виокремлень. Наявні 
чорні затьоки оксидів мангану. Багато вивітрених кам’яних уламків обкатаних і 
необкатаних структурних виокремлень ґрунту. Характерна піщано-пилувата 
мікробудова (рис. 8) із наявністю різноманітних напливів. Переважають глинисті 
кутани, які виокремлюються у плазмі. Наявні також гумусові, гумусово-глинисті 
і залізисто-глинисті кутани, які концентруються навколо зерен скелета і пор. 
Трапляються плями озалізнення та дрібні залізисто-манганові мікроорштейни. 
Значна кількість крупних зерен польового шпату розміром понад 1,0 мм 
здебільшого з гумусовими кутанами. 

 
Рис. 8. Головчинці-1. Мікробудова широкинського (sh1) ґрунту:  

а-d – гумусові і гумусово-глинисті кутани виокремлені у плазмі і навколо зерен 
скелета, піщано-пилувата мікробудова; e, f – виокремлені глинисті кутани у плазмі;  
g, h – гумусово-глинисті кутани навколо пори, плями озалізнення та дрібні залізисто-
манганові мікроорштейни; i, j – гумусові кутани навколо крупного (1,0 мм) зерна 

польового шпату; k, l – залізисто-глинисті кутани навколо зерен скелета (а, c, e, g, j, k – 
нік. ‖; b, d, f, h, i, l – нік. +; а-l – зб. 100) 

Fig. 8. Golovchyncy-1. Microstructure of Shyrokyno (sh1) soil:  
a-d – humus and humus-clay cutans isolated in plasma and around skeletal grains, sandy-dusty 
microstructure; e, f – isolated clay cutans in plasma; g, h – humus-clay cutans around the pores, 
iron spots and small iron-manganese microortshteins; i, j – humus cutans around large (1.0 mm) 
feldspar grain; k, l – iron-clay cutans around the grains of the skeleton (a, c, e, g, j, k – nic. ‖; b, 

d, f, h, i, l – nic. +; a-l – magnification 100) 

Іллічівський (il) горизонт – 2,60–3,10 м – жовтувато-світло-сірий 
розсипчастий пухкий пісок з великою кількістю уламків кам’янистого матеріалу, 
знахідками артефактів та лінзами вивітреного граніту. Перехід чіткий, межа 
хвиляста. Під мікроскопом матеріал відзначається піщано-плазмовою 
мікробудовою із крупними і середнього розміру зернами мінерального скелета, 
переважно це кварц і польовий шпат. Поодиноко ці зерна облямовані гумусово-
глинистими плівками. Виявлено один крупний залізисто-мангановий 
мікроорштейн та поодинокі плями озалізнення (рис. 9).  
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Рис. 9. Головчинці-1. Мікробудова іллічівського (il) горизонту:  

а, b – крупні зерна кварцу і польового шпату облямовані гумусово-глинистими 
плівками; c, d – залізисто-мангановий мікроорштейн (а, c – нік. ‖; b, d – нік. +; а-ї – зб. 

100) 
Fig. 9. Golovchyncy-1. Microstructure of the Illichiv (il) horizon: a, b – large grains of 
quartz and feldspar bordered with humus-clay films; c, d – iron-manganese microortshteins (a, 

c – nic. ‖; b, d – nic. +; a-d – magnification 100) 

Кора вивітрювання гранітів – 3,10–4,20 м (видно) – в інтервалі під ґрунтом 
лінзи перемішаного сірувато-буруватого матеріалу шириною 1,0 і висотою 
0,50 м, перекриті шаром вивітреного граніту, суцільний шар 3,10–4,20 м включає 
матеріал каолінової кори вивітрювання гранітів. Можна виокремити кілька 
шарів: 3,10–4,10 м – білий, пухкий, каоліновий шар; 4,10–4,40 м (видно) – дещо 
щільніша дресва граніту. 

Висновки. За результатами отриманих нових палеопедологічних даних, в 
археологічному розрізі Головчинці-1 можна виокремити три стратиграфічні 
горизонти, розміщені над корою звітрювання гранітів – іллічівський, 
широкинський та голоценовий. 

За сумою морфо- і мікроморфологічних ознак голоценовий горизонт (0,60 м) 
визначено як бурий лісовий вилужений, лесивійований ґрунт. Широкинський 
горизонт представлений підгоризонтами, у тому числі двома ґрунтами: 

 - sh3 (0,80 м) – темно-коричневий піщано-глинистий вилужений ґрунт-
педосидимент відображає обстановки тепло-помірного, теплішого помірно-
вологого клімату зміщеної на північ зони, порівняно із сучасною помірною;  

 - sh2 (0,10 м) – представлений шаром розсипчастого піску (вірогідно алювій), 
відображає обстановки прохолоднішого клімату;  

 - sh1 (0,80 м) – помаранчево-іржаво-бурий за кольором, визначений як бурий 
лісовий (південних фацій) ґрунт-педосидимент, що сформувався у тепло-
помірному, теплішому, ніж сучасний кліматі за достатньо режиму опадів, зони 
були зміщені далі на північ, порівняно із sh3 ґрунтом (Матвіїшина та ін., 2017; 
Просторово-часова…, 2010; Розвиток…, 1973; Сиренко, Турло, 1986).  

Поверхня широкинських ґрунтів розбита морозобійними тріщинами. 
Ранньоширокинський ґрунт (sh1), попри супіщаний склад вихідної породи 
(свідчення нагромадження відкладів в умовах заплави), не сформувався як 
дерново-підзолистий, що характерно для сучасної лісової зони півночі України, а 
відображає переважання процесів лісового буроземоутворення південніших зон. 

Іллічівський горизонт представлений пухкими, розсипчастими жовтувато-
світло-сірими пісками із великою кількістю уламків кам’янистого матеріалу. 

Давній вік широкинського та іллічівського стратиграфічних горизонтів, 
визначених в археологічному розрізі Головчинці-1, підтверджує їхнє високе 
положення на сучасному вододілі, наявність потужної кори звітрювання грантів 
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і, передусім, примітивна (а тому, вірогідно, давня) культура обробки знайдених 
артефактів.  

Уточнення й обґрунтування віку визначених стратиграфічних горизонтів, 
відповідно до наявних і нових археологічних даних, потребує додаткових 
досліджень з урахуванням результатів інших методів вивчення цього 
місцезнаходження.  
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ДОСЛІДЖЕННЯ РУСЛОВИХ ПРОЦЕСІВ НА РІЦІ  РІЧЦІ  
(БАСЕЙН ЧОРНОГО ЧЕРЕМОШУ) 
Людмила Костенюк  
Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича, Чернівці 
l.kosteniyk@chnu.edu.ua; orcid.org/0000-0002-1828-7084  
 

Анотація. Статтю присвячено проблемі дослідження руслових процесів на малих 
гірських річках Українських Карпат, на яких неможливі регулярні спостереження. 
Відсутність системи моніторингу на цих водних об’єктах і є головною причиною 
недостатнього рівня їхньої вивченості та представлення в літературних джерелах з 
руслознавства. 

Руслові процеси – це явища, які базуються на постійній взаємодії водних потоків 
(річок) з поверхнею суші. Відсутність реальних можливостей оцінки гідрологічного 
режиму водного об’єкта через недостатню кількість польових спостережень одразу ж 
нівелює перспективи дослідження руслових процесів на цьому об’єкті як єдиної активної 
складової системи “потік–русло”. 

Такі передумови є суттєвою перепоною, проте не можуть зупинити справжнього 
руслознавця, отож першим кроком для заповнення пробілів щодо отримання необхідної 
інформації з будь-якого водного об’єкта є попередні польові дослідження з метою збору 
першочергової стартової інформації.  

Задля цього автором у вересні 2021 р. здійснено експедиційний виїзд на територію 
басейну р. Річки, обстежено її русло і русла двох її гідрографічних приток – рік Чорна 
Річка та Біла Річка. Попередньо було виконано оцінку чинників руслоформування для рік 
досліджуваного басейну, яка базувалась на виділенні однорідних ділянок днищ долин 
(ОДд) як головного обмежувального чинника впливу на зону руслоформування. Такий 
підхід апробовано авторкою на прикладі басейну Верхнього Пруту. 

Польові дослідження передбачали опис, візуальні спостереження та промірні роботи 
на ключових точках. За їхніми результатами побудовано поперечні перерізи та здійснено 
типізацію руслових процесів. На одній точці р. Чорної Річки визначили 
гранулометричний склад донних наносів та середній діаметр уламків, використовуючи 
фотограмметричний метод. 

Завдяки отриманим результатам визначено переважаючі типи русел за 
морфодинамічною класифікацією Р. С. Чалова. У досліджуваному басейні це, 
здебільшого, скульптурні русла і русла з нерозвиненими алювіальними формами.  

Ключові слова: руслові процеси; морфодинамічна класифікація; типи русел; малі 
гірські річки; поперечний переріз. 

 
RESEARCH OF CHANNEL PROCESSES  ON RICHKA RIVER  
(BLACK CHEREMOSH BASIN) 
Liudmyla Kosteniuk  
Chernivtsi Yurii Fedkovych National University, Chernivtsi  
 

Abstract. In the article is devoted to the problem of studying channel processes on small 
mountain rivers of the Ukrainian Carpathians, where there are no regular observations. It is the 
lack of a monitoring system on such water bodies that is the main reason for the insufficient 
level of their study and presentation in literary sources on riverbed science. 

As  is  known,  channel  processes  are a  phenomenon based on the constant interaction of  
_______________________ 
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water flows (rivers) and the land surface. And the lack of real opportunities to assess the 
hydrological regime of the water body due to lack of information from observations, 
immediately negates the prospects for the study of channel processes at this site, as the only 
active component of the flow-channel system. 

But such preconditions, although a significant obstacle, cannot stop a true specialists in the 
fluvial processes, and the first step in filling in the gaps in the lack of information on any water 
body is field research to pre-gather the primary starting information. 

That is why, in September 2021, the author made an expedition to the river basin, followed 
by a survey of its course and the channels of its two hydrographic tributaries of the Chorna 
Richka and Bila Richka, the results of which are presented in this article. 

Before leaving, a preliminary assessment of the factors of channel formation for the rivers 
of the studied basin was carried out, which was based on the allocation of HVB (homogeneous 
areas of the valley bottoms) as the main limiting factor for the channel formation zone. This 
approach has already been tested by the author for the Upper Prut basin. 

The results of field research included descriptions, visual observations and measurement 
work at key points, on the basis of which cross-sections were constructed and channel processes 
were typified. At one point of the Chorna Richka river, it was possible to determine the particle 
size distribution of sediments and the average diameter by photogrammetric method. 

Based on the obtained results, the predominant types of channels according to the 
morphodynamic classification of R.S. Chalov, in the studied river basin, are: sculptural (to a 
greater extent) channels and channels with undeveloped alluvial forms. 

Key words: channel processes; morphodynamic classification; channel types; small 
mountain rivers; transverse profile. 

 
Вступ. Питання дослідження руслових процесів на малих річках Українських 

Карпат доволі складне і насправді погано вивчене. Основною причиною цього є 
недостатня кількість даних спостережень як за гідрологічним режимом, так і за 
характером руслових процесів на річках невеликих розмірів унаслідок 
відсутності стаціонарних пунктів моніторингу. Саме тому для визначення 
характеру руслових процесів на малих річках сьогодні найоптимальнішим 
залишається експедиційний метод досліджень, що передбачає безпосереднє 
обстеження русла на ключових ділянках, відповідні промірні роботи, GPS-
знімання берегів та можливості для визначення гранулометричного складу 
наносів на окремих точках. Все це дає змогу дещо детальніше і конструктивніше 
підійти до визначення та оцінки характеру руслових процесів невеликих за 
розмірами річок. 

Саме таким і є об’єкт нашого дослідження – р. Річка – найбільша права 
притока Чорного Черемошу, басейн якої розміщений в Українських Карпатах 
(рис. 1), у межах Верховинського району Івано-Франківської області. Ріка 
утворюється від злиття двох приток: Чорної Річки і Білої Річки, що типово для 
назв річок Українських Карпат, адже і Черемош утворюється від злиття Чорного 
і Білого Черемошів, а також Тиса – від злиття Чорної і Білої Тис (Костенюк та 
Одинська, 2012). 

Довжина р. Річки становить 15,1 км, загальна площа басейну – 77,3 км². 
Довжина обох її витоків (Чорної Річки і Білої Річки) однакова – 10 км. Проте 
Чорна має дещо більшу площу (Fбас Чорної Річки = 35,2 км2, Fбас Білої Річки = 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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24,0 км2). Похили в обох витоків однакові : 63 ‰, а загальний похил р. Річки 
становить 22 ‰ (Гопченко, Швебс та Ігошин, 2003). Витоки обох приток 
знаходяться на однакових висотах – 1 280 м. Обидві беруть початок з хребта 
г. Скупова (1 579 м), що є крайнім північно-східним відрогом масиву Гриняви, 
який розмежовує долини Чорного і Білого Черемошів. 

 
Рис. 1. Схема положення басейну р. Річки в гідромережі Чорного Черемошу 

та геоморфологічне районування досліджуваної території 
Fig. 1. The scheme of the position of the Richka river basin in the hydro network of 

the Chornui Cheremosh and geomorphological zoning of the study area 
 
Передумови та методика досліджень. Мета дослідження – попередня оцінка 

факторів руслоформування та визначення переважаючих типів русел у басейні 
р. Річки на основі поєднання багаторівневої морфодинамічної класифікації МДУ 
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(Чалов, 2008) та типізації русел на основі виділення однорідних ділянок днищ 
долин (далі – ОДд) за Ю. С. Ющенком (2005). 

Таке поєднання досить вдале, оскільки обидві методики включають вплив 
обмежувального чинника, який для гірських річок має вирішальний вплив на 
руслові процеси і чітко відображається у їхній типізації, що в нашому 
конкретному випадку (малої гірської річки) є найважливішим. 

Оцінка та аналіз руслоформуючої діяльності річок базується на багатьох 
методах географічних досліджень, проте коли йдеться про визначення типів 
русла конкретних ділянок річок, то найбільш вдалими є поєднання 
картографічного та експедиційного методів. Завдяки картографічному методу, 
передусім з використанням сучасних космознімків Google Earth, можна оцінити 
конфігурацію та стан багатьох водних об’єктів і навіть простежити зміни на 
сучасному етапі їхнього розвитку, оскільки програма функціонує з 2001 року, а 
дані періодично оновлюють. Проте для річок малих розмірів, таких як р. Річка, 
зазначена методика недостатньо інформативна за рахунок низького розрізнення 
космознімків гірської місцевості, значної залісненості території басейну та малих 
розмірів самого русла річки.  

З аналогічних причин ефективним вважаємо використання топографічних 
карт відповідних масштабів (1:10 000 та 1:25 000), які не завжди є в наявності для 
гірських територій. Зазначимо, що для оцінки стану гідромережі нами також 
використано топографічні карти 1:100 000 на територію басейну 1933 та 2006 
років за посиланням (Топографические…). 

Проте, як засвідчує багаторічний досвід, для малих річок доволі 
репрезентативним є експедиційний метод: з візуальним обстеженням русла на 
окремих ділянках, відповідно до умов, та підбором ключових точок для 
поглибленого аналізу вже із застосуванням інструментальної зйомки. Саме такий 
виїзд і відбувся восени 2021 року, результати якого наведено нижче.  

Результати. Першою з головних особливостей р. Річки є те, що вона, як уже 
зазначено, є єдиною достатньо великою саме правою притокою р. Чорний 
Черемош. Вододіл між Чорним і Білим Черемошем  проходить через 
Гринявський масив і характеризується різкою асиметричністю схилів, а його 
максимальні вершини проходять близько до долини Чорного Черемошу. Тому 
всі праві притоки останнього – доволі малі річки з довжинами менше 10 км і 
значними похилами. Найбільшу площу в межах масиву Гриняви займають ліві 
притоки Білого Черемошу.  

Другою, не менш важливою особливістю ріки є те, що р. Річка, незважаючи 
на невеликі розміри, протікає аж через три геоморфологічні області Українських 
Карпат: Полонинсько-Чорногірську, Вододільно-Верховинську та область 
Зовнішніх (Скибових) Карпат (див. рис. 1) (Кравчук, 2005, 2008). Отже, ця 
невелика ріка, доволі цікава для гідрологічних досліджень, вирізняється з 
аналогічних приток Чорного Черемошу своїм особливим гідрологічним і 
русловим режимом (Костенюк та Опеченик, 2008; Костенюк та Одинська, 2021).  

На жаль, як часто буває з дослідженнями на малих водних об’єктах, 
дослідницьких даних щодо басейну р. Річки надто мало. Загалом ріку майже 
завжди описують у комплексі основного басейну – р. Чорний Черемош,  і лише 
коротко згадують у загальних публікаціях щодо цього регіону Українських 
Карпат (Гопченко та ін., 2003; Бухин, Кафтан та Базилевич, 1974; Ободовський, 
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Онищук та Козицький, 2003). Регулярні спостереження на цій річці не 
проводили, що значно ускладнює можливість аналізу її гідрологічного режиму. 

За наявності доволі детальної карти масштабу 1:25 000 нами проведено 
попередню оцінку умов руслоформування для р. Річки та її гідрографічних 
витоків – рік Чорна та Біла Річка. Оцінювання базувалось на виокремленні ОДд 
за методикою Ю. С. Ющенка (2005) та апробованою автором для басейну 
Верхнього Пруту (Костенюк, 2012). 

Методика виокремлення та опису ОДд передбачає: виділення їхніх бічних 
меж, основ місцевої регіоналізації і відповідне визначення їхніх поперечних меж 
(рубежів ОДд); детальний опис їхніх структурних елементів, внутрішніх 
відмінностей та морфометричних параметрів, попередній аналіз умов 
руслоформування на таких ділянках (Костенюк, 2012). 

Межі та рубежі ОДд р. Річки та її витоків – рік Чорна та Біла Річка – 
відображено на рис. 2. 

 
Рис. 2. Картосхема однорідних ділянок днища долини р. Річки  
та її гідрографічних витоків – рік Білої Річки та Чорної Річки 

Fig. 2. Scheme of homogeneous sections of the bottom of the river Richka valley 
and its hydrographic sources of the Chorna Richka and Bila Richka rivers 

 
Перша ОДд (І) відповідає розширеному днищу долини р. Чорної Річки нижче 

с. Замагора. Вона також включає вузол злиття Чорної і Білої Річки та ділянку 
русла р. Річки в межах с. Красноїлля. Ця ОДд характеризується аномально 
широким днищем долини, в межах якої русло звивисте з наявною заплавою і 
доволі широкими, як для гірської ріки, терасами. Такі звивини ми зачислили до 
макроформ русла успадкованого характеру, як і ті, що характерні для рік 
Чорного Черемошу та Ільця у межах Ворохта-Путильського низькогір’я 
(Костенюк, 2009; Костенюк та Ющенко, 2015).  

Вершини макрозвивин першої ОДд здебільшого розмішені поблизу високого 
урвистого берега, складеного відносно тривкими породами, або скельних бортів 
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долини, що і стримує їхній розвиток за класичною схемою розвитку вільних 
меандр – через розмив увігнутого берега і нарощування опуклого. Їхній розвиток 
також не збігається зі схемами обмеженого меандрування, коли звивини 
деформуються і відбувається їх поступове поздовжнє зміщення вниз за течією 
ріки. Загалом макрозвивини такого типу схожі до врізаних макроформ (Чалов, 
2008), оскільки їхній розвиток обмежений корінними берегами і протягом 
тривалого періоду вони майже не змінюють свого положення. 

 
Рис. 3. Фото макрозвивини р. Чорної Річки вище точки № 5 

Fig. 3. Photo of the macroform meander of the Chorna Richka river  
above the point № 5 

Після с. Красноїлля долина різко звужується, ця зона ІІ ОДд р. Річки 
відповідає переходу від Ворохта-Путильського низькогір’я до Скибових Карпат. 
Русло стає дещо прямолінійнішим, заплава простежується фрагментарно, на цій 
ділянці тераси вузькі або цілком відсутні. 
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Після попередньої оцінки умов руслоформування у досліджуваному басейні, 
у вересні 2021 року здійснено експедиційний виїзд на р. Річку з метою 
візуального обстеження її русла задля доповнення попереднього аналізу та 
проведення необхідних промірних робіт. Такий метод дає значно кращі 
результати, ніж картографічний, оскільки невеликі розміри цього водного 
об’єкта не дають достатньої точності для об’єктивної оцінки руслових процесів. 
Ключові точки обстежень, виконаних під час виїзду, наведено на рис. 4. 

 
Рис. 4. Точки обстеження русел р. Річки та її гідрографічних витоків –  

рік Білої Річки та Чорної Річки 
Fig. 4. Survey points of the riverbeds Richka and its hydrographic sources of the 

Bila Richka and Chorna Richka 
 
Складні геоморфологічні умови не завжди дають змогу легко підійти 

безпосередньо до русла малих гірських річок, отож розташування точок не є 
рівномірним, а більшою мірою залежить від локальних особливостей. На кожній 
точці виконано обстеження та опис русла на короткій ділянці з фіксацією 
координат для можливості повторного зіставлення точок через певний проміжок 
часу.  

Опис передбачав:  
 оцінку морфометричних параметрів русла (ширина, максимальна глибина 

на ділянці), опис та висоту берегів, наявність заплави і терас, фіксацію їхніх 
висот відносно меженного русла, характер рослинності на берегах;  
 опис руслового ложа та наносів, їхнього гранулометричного складу, 

обкатаності та характеру залягання в руслі; 
 визначення характеру потоку та умов руслоформування (оцінка днища 

долини та його вплив на русло на цій ділянці); 
 фотографування русла на досліджуваній ділянці, попередню оцінку 

переважаючого типу руслових процесів; 
 оцінку антропогенного впливу на русло, створення штучних загат чи 

наявність берегоукріплень.  
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На окремих точках виконано промірні роботи для побудови поперечних 
перерізів русла, що дало змогу об’єктивніше оцінити характер ложа русла, 
можливість розрахунку витрат води за різних рівнів та визначення направленості 
горизонтальних деформацій у майбутньому. 

Тільки на одній точці (т. 6, див. рис. 4) виникла можливість визначення 
гранулометричного складу наносів, оскільки здебільшого русло р. Річки та її 
приток структурне (порожисто-водоспадне або скельне) чи складене доволі 
крупним гальково-валунним матеріалом. Алювіальні форми трапляються зрідка, 
розкидані в руслі хаотично, частіше у пригирлових ділянках приток.  

Гранулометричний склад визначали фотограмметричним методом (Лучшева, 
1983), що базується на фотографуванні (під час виїзду) розчищеної поверхні 
алювіальної форми із застосуванням відповідної рамки з подальшим 
опрацюванням фотознімка за допомогою палетки чи із застосуванням 
відповідного програмного забезпечення. Застосована методика базується на 
визначенні відсоткового співвідношення фракцій по фотознімку, її застосовують 
для визначення гранулометричного складу наносів гірських рік з гальково-
валунним руслом (Кирилюк, 2008).  

Суть методу полягає у фотографуванні відкладів, характерних для певної 
ділянки, що дає змогу визначити крупність поверхневого шару руслових наносів 
без порушення їхнього природного залягання. При цьому використовують раму-
сітку розмірами 1×1 м, розділену на квадрати 10×10 см. Обробку фотографії 
здійснюють шляхом визначення кількості часток кожної фракції за допомогою 
відповідних трафаретів завдяки програмному забезпеченню Macromedia Flash 5.  

 
Рис. 5. Фото наносів та кумулятивна крива гранулометричного складу в точці 

№ 6 р. Чорна Річка 
Fig. 5. Sediment photo and cumulative particle size distribution curve at point № 6 

Chorna Richka 
На основі підрахованих даних визначають площу, зайняту частками 

відповідного діаметра на фотографії як добуток кількості часток цієї фракції на 
середню площу частинки, визначену за відповідною формулою (Лучшева, 1983). 
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Тільки для фракції діаметром <10 мм (пісок) площу визначають як різницю всієї 
площі рамки (10 000 см2) і суми площ крупніших фракцій. 

Така методика доволі проста у застосуванні і не потребує значних затрат часу 
на відбір проб. На основі отриманих результатів, зазвичай, проводять 
просторовий аналіз гранулометричного складу донних наносів на річках певного 
регіону, якщо дані стаціонарних спостережень за стоком наносів на об’єкті 
відсутні. Для досліджуваної ріки просторовий аналіз наразі неможливий, 
оскільки, як зазначено вище, можливість фотографування була тільки в одній 
точці, проте отриманий результат може сміливо стати доповненням до 
досліджень комплексної оцінки розподілу середніх діаметрів наносів на річках 
Карпатського регіону, виконаних іншими дослідниками (Бухин та ін..,1974; 
Каганов, 1983; Кафтан, Кузнец та Онищук, 1988; Ободовський, 2001; Ковальчук, 
2003; Маляж, Новак, Андрейчук та Проскурняк, 2008). 

На основі даних обробки фотографій побудовано кумулятивну криву 
гранулометричного складу наносів (див. рис. 5) за якою визначено середній 
діаметр наносів у точці обстеження.  

Як бачимо з рисунка та таблиці 1, для досліджуваної ділянки в розподілі 
значною мірою переважають фракції дрібних валунів та середньої гальки, 
водночас крупної гальки значно менше. Піщана фракція представлена в пробі 
найменшим відсотковим значенням, що типово для річок досліджуваного 
регіону. За нашими даними (Костенюк та Опеченик, 2010), вміст піщаної фракції 
на річках у басейні Черемошу зростає тільки в межах Передкарпаття. 

Таблиця 1. Гранулометричний склад руслового алювію р. Чорної Річки – 
с. Красноїлля 

Table 1. Granulometric composition of the channel alluvium of the Chorna 
Richka – v. Krasnoiilja 

Гранулометричний склад Розмір, мм Відсотковий вміст, % 
Пісок <1 1 
Гравій 1 – 10 5 
Галька дрібна 10 – 25 9 
Галька середня 25 – 50 35 
Галька крупна 50 – 100 12 
Дрібні валуни 100 – 500 38 

Середній діаметр наносів у досліджуваній точці становить d50=5 см, що 
відповідає межі середньої та крупної гальки. Визначений параметр добре 
узгоджується із відомою схемою розподілу середніх розмірів наносів річок 
Українських Карпат (Бухин та ін.., 1974) та уточненою автором – для гірської 
частини басейну Верхнього Пруту (Костенюк та Опеченик, 2008). 

Поперечні перерізи, побудовані на основі отриманих промірів, дають змогу 
визначити необхідні розрахункові характеристики, такі як витрати води при 
різних рівнях та усереднених швидкостях течії, а також можливість розрахунку 
стійкості русла на певних ділянках та оцінки вертикальних деформацій русла. 

На рисунках 6–11 представлено побудовані поперечні перерізи за 
результатами виконаних автором промірних робіт та фото точок русел, де їх 
здійснено.  
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Поперечний переріз русла є важливим ілюстративним відображенням 
морфометричних параметрів русла та днища річкових долин, що відповідає зоні 
сучасного активного руслоформування. Найкращим періодом для проведення 
зйомки є межень, оскільки в період низьких рівнів води в руслі процес зйомки 
стає безпечнішим та детальнішим за рахунок оголення руслових відмілин. На 
представлених рисунках відображено поперечні перерізи днища долини і русла з 
відмітками рівнів води на момент зйомки, що дає змогу (за потреби) визначити 
витрати води при заданих рівнях води та середніх значеннях швидкості 
розрахунковим методом. 

Точка № 3. Зйомку виконано в руслі р. Білої Річки. Ріка прилягає до правого 
високого скельного берега, описуючи плавну дугу. Русло адаптоване, формує 
вимушену звивину; днище скельне, алювіальні відклади відсутні. Тільки нижня 
брівка низької заплави складена слабообкатаною алювіальною відмосткою. 
Заплава лівобережна, сформована двома рівнями, прилягає до надзаплавної 
задернованої тераси. Чітко помітні сліди періодичних затоплень під час високих 
паводків. У межень заплаву використовують для висаджування с/г культур 
(гарбузів). 

Русло на зазначеній ділянці скельне, стійке до розмиву; правий високий берег 
складений чергуванням тонко- та середньоритмічного флішу, поперечного до 
русла залягання і є джерелом періодичного надходження делювіальних відкладів. 

У результаті дефіциту руслових наносів у періоди паводків відбувається 
інтенсивне розмивання заплави. 

 
Рис. 6. Точка № 3 обстеження русла р. Біла Річка 
Fig. 6. Point № 3 survey of the Bila Richka channel 

 
Точка № 6. Зйомку виконано в руслі р. Чорної Річки. Порівняно із 

попередньою точкою, днище долини значно ширше, що створює умови для 
активного розвитку горизонтальних деформацій на цій ділянці. Русло 
алювіальне; похили порівняно із попередньою точкою, значно менші. На цій 
ділянці русло формує серію сегментних звивин. Заплава низька, доволі широка 
як для гірської річки, задернована слабо. На ділянці вище зйомки чіткі сліди 
антропогенного втручання – створення штучної загати із крупно-уламкового 
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матеріалу, взятого з русла вище за течію для тваринництва (розведення качок). 
Саме на ділянці улоговинного розширення днища долини завдяки розвитку 
алювіальних форм у руслі вдалося проаналізувати гранулометрію наносів 
фотографічним методом. 

 
Рис. 7. Точка № 6 обстеження русла р. Чорна Річка. 
Fig. 7. Point № 6 survey of the Chorna Richka channel 

 
Точку злиття Білої Річки і Чорної Річки № 5 обстежено візуально без 

можливості зйомки поперечного перерізу. При злитті зафіксовано такі 
характеристики: кут злиття обох приток 30–35°; висота падіння Білої Річки перед 
злиттям значно вища, ніж у Чорної Річки. Оскільки потік несе значну кількість 
твердого матеріалу, він відкладається у зоні злиття і формує бар’єр для течії у 
період зниження водності. За витратами води на момент обстеження обидві ріки 
рівноцінні по водності, за характером наносів – у зоні злиття відкладається 
чимало крупного алювію (галька різних розмірів+валуни), для Чорної Річки 
більш обкатанішого, для Білої Річки – меншої обкатаності. 

Точка № 8. Зйомку виконано в руслі р. Річки значно нижче за течією від 
вузла злиття, оскільки доступ до русла на цьому відрізку обмежений високими 
бортами долини.  

На зазначеній точці після впадіння невеликої правобічної притоки 
формується улоговинне розширення днища долини з лівосторонньою високою 
заплавою, що прилягає до першої надзаплавної тераси. Русло прямолінійне, 
врізане без розвинутих алювіальних форм. Падіння ріки вище, ніж на попередній 
ділянці. Швидкість води в ріці теж зростає.  

З лівого боку простежується широка надзаплавна тераса, періодично 
затоплена під час високих паводків. Вершина сегментної звивини поступово 
розмиває крутий терасовий схил, перевідкладаючи вимитий матеріал нижче за 
течією. 
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Рис. 8. Точка № 8 обстеження русла р. Річки 
Fig. 8. Point № 8 survey of the Richka channel 

 
Точка № 10 відповідає ділянці врізаної сегментної макрозвивини русла 

р. Річки у вузькій V-подібній долині. Русло скельне, з виходом гірських порід у 
центральній частині та розкиданим хаотично крупноуламковим матеріалом 
уздовж берегів. На цій ділянці спостерігається явний дефіцит наносів, унаслідок 
чого відбувається періодичне розмивання лівого берега. Нижче точки зйомки 
поперечного перерізу зафіксовано берегоукріплювальні роботи – встановлено 
габіони. 

 
Рис. 9. Точка № 10 обстеження русла р. Річки 
Fig. 9. Point № 10 survey of the Richka channel 

 
Заключна точка № 13. Зйомку виконано на 5 м вище від гирла р. Річки, в 

зоні злиття. Пригирлова ділянка характеризується певним розширенням днища 
долини у вузлі злиття, хоча і значно меншим, ніж у внутрішній улоговині вузла 
злиття Чорної Річки і Білої Річки (т. № 6).  
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З правого боку сформована надзаплавна тераса, якою простягається автошлях 
з с. Верхній Ясенів до с. Красноїлля у долину р. Річки. До тераси прилягає 
стрімка висока заплава та руслові відмілини (боковик) значної протяжності. Саме 
русло притиснуте до лівого берега, з цього ж боку сформована низька 
задернована заплава висотою +0,5 м над меженним рівнем.  

Для заключної точки характерне зростання кількості алювіальних відкладів 
за рахунок підпору руслом р. Чорного Черемошу, що транспортує значну 
кількість наносів. Візуальна оцінка показала, значно вищу обкатаність та 
крупність руслових наносів Чорного Черемошу, порівняно з р. Річкою. 

 
Рис. 10. Точка № 13 обстеження русла р. Річки 
Fig. 10. Point № 13 survey of the Richka channel 

 
Чимала кількість алювіальних наносів відкладається біля правого берега, 

який укріплено бетонними стінками через періодичні його розмиви і руйнування 
опори моста, що з’єднує береги р. Чорного Черемошу та веде в долину р. Річки 
(рис. 11). 

 
Рис. 11. Вузол злиття річок Чорного Черемошу і Річки на карті 1:25 000 

(1959) та на місцевості (фото автора, 2021) 
Fig. 11. River confluences Cherny Cheremosh and Rivers on the map 1: 25 000 

(1959) and in the field (photo by the author, 2021) 
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Отримані результати дають стартовий матеріал для подальшого більш 
глибшого вивчення особливостей руслових процесів на р. Річці:  
 завдяки поперечним перерізам можна провести розрахунок 
руслоформуючих витрат води при заданих швидкостях та рівнях води;  
 повторне нівелювання через певний період часу дасть змогу оцінити 
інтенсивність вертикальних та планових деформацій на обстежених ділянках;  
 з’явилась можливість математичними (розрахунковими) методами 
визначати зони затоплення під час проходження високих паводків навіть за 
відсутності регулярних спостережень на об’єкті досліджень та оцінити 
коефіцієнт стійкості річкового русла в точці № 6. 

Обговорення. Для малих гірських річок, таких як об’єкт нашого 
дослідження, не завжди придатні стандартні методи типізації русел. Це 
пов’язано, насамперед, із тим, що використання картографічного методу не 
достатньо інформативне, з відсутністю карт необхідного масштабу або 
недостатньою роздільною здатністю сучасних космознімків. Отож 
експедиційний метод і візуальне обстеження русла із подальшими промірними 
роботами на локальних ділянках є найефективнішим способом класифікування 
русел малих гірських річок, таких як р. Річка. За попередніми висновками 
експедиційного виїзду можемо виокремити кілька цікавих результатів, які 
потребують подальшого вивчення: 
 нетипово широка долина р. Чорної Річки простягається і після злиття із 

р. Білою Річкою, що робить цей басейн подібним до рік Ільця та Ослави; 
 проте чергування типів русел у досліджуваному басейні більше схоже на 

типи русел у басейні р. Рибниці (із поздовжнім простяганням корінних порід у 
ложі русла та слабообкатаними наносами). 

Висновки. Отже, за результатами виконаних досліджень вдалося визначити 
основні типи русел для р. Річки та нижніх течій двох її гідрографічних приток: 
рік Чорної Річки і Білої Річки. На досліджуваних гірських річках трапляються як 
скульптурні (більшою мірою) русла, так і русла з нерозвиненими алювіальними 
формами (за морфодинамічною класифікацією Р. Чалова, 2008). Пригирловій  
зоні Чорної Річки та Білої Річки, а також нижній ділянці р. Річки притаманні 
русла з розвинутими алювіальними формами. Стосовно геоморфологічного типу 
руслоформуючих умов поширенішим є врізаний тип русел, хоча в локальних 
розширеннях долини трапляються й адаптовані русла. Найпоширенішими є 
відносно прямолінійні русла, хоча на Чорній Річці і, власне, на Річці 
простежуються поодинокі сегментні звивини, а в пригирловій ділянці Білої Річки  
русло розгалуженого типу за рахунок постійного підпору з боку Чорної Річки. 

У перспективі подальших досліджень і поглиблення отриманих результатів 
перед автором стоїть завдання наступних експедиційних виїздів на об’єкт. Це 
дасть змогу розширити уже існуючу інформацію та доповнити її необхідними 
даними про гідрологічний режим, мітки високих вод та якісніше оцінити 
антропогенний вплив на русла, що було наразі упущено. Також повторні 
обстеження є незамінними для коректної оцінки особливостей руслових процесів 
у часовій динаміці, що надасть змогу ґрунтовніше підійти до створення 
планованої авторкою карти типів русел рік досліджуваного басейну. 
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Анотація. Морфологія рельєфу є потужним чинником впливу на кліматичні 

характеристики. Він проявляється на різних масштабних рівнях. На детальному 
масштабному рівні цей вплив насамперед зумовлений перерозподілом сонячної радіації 
на поверхнях і схилах різної крутості та експозиції, що проявляється у їхньому 
неоднаковому нагріванні, та локальним перерозподілом повітряних мас. Перспективним 
методом дослідження просторового розподілу температур земної поверхні є 
використання даних дистанційного зондування Землі в далекому інфрачервоному 
діапазоні спектру, які можна безпосередньо перевести у значення температури. 

Використовуючи дані геозображень серії Landsat у далекому інфрачервоному 
діапазоні, обраховано значення температури підстильної поверхні території басейну р. 
Бистриці для трьох часових зрізів (5 жовтня 2013 р, 13 лютого 2015 р, 10 серпня 2016 р.) 
та здійснено статистичний аналіз впливу на цю температуру низки морфометричних 
параметрів та характеристик земної поверхні. Для визначення відносного впливу 
кожного конкретного чинника застосовано метод ієрархічного розбиття, реалізований у 
пакеті hier.part програмного середовища R. Виявлено значну сезонну диференціацію 
впливу окремих чинників на температуру. В усі сезони року найважливішим чинником 
серед проаналізованих визначено абсолютну висоту. При цьому вплив абсолютної висоти 
на розподіл температури був найбільшим восени, дещо меншим взимку і найменшим 
влітку. Штучні поверхні, суха трава та ґрунт, незважаючи на менше альбедо, нагрівались 
сильніше завдяки відсутності витрат тепла на випаровування, тоді як поверхня 
рослинного покриву та вологих ґрунтів нагрівалась слабше. З іншого боку, вплив 
диференційованої за елементами рельєфу відносної інсоляції поверхні виявився 
порівняно слабшим, що можна пояснити особливостями методики (інсоляція 
обраховувалась на момент отримання даних, тоді як прогрівання поверхні триває деякий 
час). 

Ключові слова: температура земної поверхні; Landsat; Бистриця; морфометричні 
характеристики рельєфу; ієрархічне розбиття. 
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Abstract. Terrain morphology is a powerful factor influencing climate characteristics, 

which manifests itself at various scale levels. At the detailed scale, this effect is mainly due to  
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the redistribution of solar radiation on surfaces and slopes of different slope and aspect, which 
causes their unequal heating, and local redistribution of air masses. Spatial distribution of land 
surface temperatures can be effectively studied using remote sensing data in far-infrared range, 
which can be recalculated into temperature values.  

The values of the land surface temperature in the Bystrytsia river basin were calculated 
with far-infrared channels of Landsat spatial images for three time slices: October 5, 2013, 
February 13, 2015, August 10, 2016. The statistical analysis has been carried out on the impact 
of terrain morphometric parameters and land surface type and characteristics on its temperature. 
To determine the relative influence of each specific factor, the method of hierarchical 
partitioning has been implemented with the hier.part package of R software environment. 
Significant seasonal differentiation of the influence of individual factors on temperature was 
revealed. During all the seasons of the year, absolute height appeared as the most significant 
factor among those analyzed. The influence of absolute height on temperature distribution was 
the strongest in autumn, somewhat weaker in winter and the weakest in summer. Artificial 
surfaces, dry grass and soil were heated more strongly despite their lower albedo due to smaller 
heat consumption by evaporation, whereas vegetation surface and wet soils were less heated. 
On the other hand, the influence of relative surface insolation, being differentiated by terrain 
elements appeared to be relatively weaker, which can be explained by the calculation method 
used (insolation has been calculated for the moment the images were taken, whereas surface 
heating takes some time). 

The influence of the level of surface moisture also appeared to be significant. 
Key words: land surface temperature, Landsat, Bystrytsia, morphometric parameters, 

hierarchical partitioning. 
 
Вступ. Глобальні кліматичні зміни займають лідируюче місце у переліку 

глобальних екологічних проблем сучасності. До цієї проблеми прикута увага 
світової громадськості, впливових міжнародних інституцій, органів влади, 
засобів масової інформації. Швидкі зміни кліматичних умов, що їх очікують у 
різних частинах світу, матимуть вплив як на природні екосистеми, так і на 
людину, її життєдіяльність, різні галузі господарства. Адаптація до очікуваних 
змін клімату потребує інформації про характер таких змін. Її отримують шляхом 
кількісного моделювання, яке здійснюють на глобальному та регіональному 
рівнях (van der Linden & Mitchell, 2009). 

На розподіл екологічно значущих кліматичних параметрів впливають як 
процеси глобального та регіонального рівнів (прозорість атмосфери щодо вхідної 
та вихідної сонячної радіації, глобальна та регіональна циркуляція атмосфери), 
так і процеси, які спричиняють локальну диференціацію кліматичних умов. 
Серед різноманітних кліматичних параметрів доволі значущих змін варто 
очікувати в параметрах, які пов’язані з температурним режимом. Інформація 
стосовно очікуваних змін у розподілі опадів, вітрового режиму, вологості повітря 
є недостатньо точною і часто суперечливою. Зокрема, глобальні моделі, 
здебільшого, прогнозують незначні зміни в сумарній річній кількості опадів у 
межах західних регіонів України (IPCC, 2014; Мкртчян, 2020; Бухта, Михнович і 
Мкртчян, 2021). Водночас, існує науковий консенсус стосовно очікуваного 
зростання глобальних температур повітря та обґрунтованої оцінки величини 
цього зростання в різних регіонах Землі залежно від реалізації того чи іншого 
сценарію скорочення викидів парникових газів. Наприклад, очікують, що в 
межах західних регіонів України наприкінці поточного століття (2081–2100) 
середньорічна температура повітря, порівняно з періодом 1986–2005 рр., 
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підвищиться від 1,5 °С у випадку реалізації «радикального» сценарію скорочення 
викидів парникових газів RCP2.6 до 4–5 °С у разі реалізації «консервативного» 
сценарію RCP2.6 – мінімальне скорочення викидів парникових газів упродовж 
століття (IPCC, 2014; Мкртчян, 2020). Зазначимо, що температура приземного 
повітря та підстильної поверхні є потужним екологічним чинником, який 
визначає фізіологічні умови проживання рослин і тварин. Опосередкований 
вплив очікуваних змін теплового режиму відбуватиметься у вигляді зростання 
випаровуваності, унаслідок чого варто очікувати зменшення загальної 
вологозабезпеченості навіть за умови збереження теперішнього режиму та 
середніх кількостей опадів (Мкртчян, 2020). 

Загалом, вирізняють три пануючі механізми просторової варіабельності 
приземної температури на локальному рівні: перерозподіл сонячної радіації на 
схилах і поверхнях різного ухилу та експозиції, який зумовлює їхнє неоднакове 
нагрівання; варіабельність у розподілі зволоження ґрунтів, яке внаслідок більшої 
теплоємності вологого ґрунту та втрати теплоти на випаровування впливатиме на 
ступінь нагрівання поверхні вдень та її охолодження вночі; дренаж холодного 
повітря, що впливає на його нагромадження вночі у пониженнях рельєфу з 
утворенням температурних інверсій (Fridley, 2009). Рельєф земної поверхні 
безпосередньо визначає перший і третій з цих механізмів, та опосередковано 
регулює другий (унаслідок впливу перерозподілу вологи на водний режим 
ґрунтів). У нашій праці (Mkrtchian & Kovalchuk, 2019) проаналізовано залежності 
між характеристиками морфології рельєфу та локальним просторовим 
розподілом температурних характеристик у межах Українських Карпат. 

Вплив морфології рельєфу на термічні характеристики клімату проявляється 
неоднаково на різних масштабних рівнях. На найвищому рівні (горизонтальний 
масштаб десятки, сотні км і більше) він, насамперед, має форму висотної 
поясності (зональності) – зменшення температур (передусім максимальних) зі 
зростанням висоти. На цій закономірності базується виділення висотних 
екокліматичних поясів, межі яких часто проводять по горизонталях. Зменшення 
температур з висотою, зазвичай, супроводжується зменшенням річних та 
добових амплітуд температур, зсуванням сезонних піків максимуму і мінімуму 
річних температур у напрямі до кінця року, що надає клімату «морських» рис. 

На детальнішому масштабному рівні (горизонтальний масштаб від десятків 
км і нижче) цей вплив передусім зумовлений: перерозподілом сонячної радіації 
на поверхнях і схилах різної крутості та експозиції, що спричиняє їхнє 
неоднакове нагрівання, та локальним перерозподілом повітряних мас – 
насамперед стіканням (дренажем) охолодженого повітря у нічний період і його 
концентрацією в локальних пониженнях рельєфу, що спричиняє формування 
приземних температурних інверсій і, як наслідок, зменшення мінімальних 
температур, збільшення повторюваності та інтенсивності заморозків у 
відповідних місцерозташуваннях. У попередньому дослідженні (Mkrtchian & 
Kovalchuk, 2019) охарактеризовано особливості впливу морфології рельєфу на 
розподіл температур повітря в Українських Карпатах, та на основі аналізу низки 
джерел визначено деякі орографічно зумовлені закономірності такого розподілу. 

Детальне картування термічного режиму території на локальному рівні – 
складне завдання, адже мережа метеостанцій, на яких провадять регулярні 
спостереження за показниками кліматичних умов, насамперед в умовах України, 
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є доволі розрідженою. Предусім це стосується гірських регіонів; оскільки в 
Україні лише дві метеостанції (Плай і Пожижевська) розташовані на висоті 
понад 1000 м н. р. м. На цьому тлі набувають значення методи спостереження за 
температурним режимом на основі сучасних супутникових технологій. 

Хоча виміряти температуру приземного шару повітря безпосередньо 
дистанційними методами сьогодні проблематично, проте можна виміряти 
температуру діяльної (підстильної) поверхні, яка тісно пов’язана з першою. До 
того ж, на цій поверхні відбуваються процеси випаровування, конденсації, 
замерзання та відтаювання води, поблизу неї розташована більша частина 
кореневих систем рослин тощо, отож екологічна роль її температурного режиму 
доволі значима. 

Низка систем супутникового зондування Землі провадить регулярні 
спостереження в далекому (термальному) інфрачервоному діапазоні спектра. 
Оскільки, згідно з законом Стефана-Больцмана, кількість енергії, яку 
випромінює одиниця поверхні за одиницю часу, пропорційна четвертому 
степеню її температури, то значення фіксованої сенсором енергії можна 
безпосередньо перевести у значення температури поверхні. Деякі методи 
здійснюють цей перерахунок з урахуванням властивостей поверхні, які 
спотворюють зазначену залежність та впливають на випромінювальну здатність 
поверхні (Li et al., 2013). 

Метою нашого дослідження є вивчення сезонного розподілу температур 
підстильної поверхні території річкового басейну за даними інфрачервоних 
спектральних каналів космознімків серії Landsat, аналіз зв’язку між цим 
розподілом та деякими морфометричними параметрами рельєфу. 

Методика досліджень. Районом нашого дослідження є басейн р. Бистриці 
загальною площею 2500 км2, розташований у центральній частині Івано-
Франківської області України, включаючи її адміністративний центр м. Івано-
Франківськ (рис. 1). Бистриця – ліва притока Дністра, що впадає в Чорне море. 
Незважаючи на невелику площу, басейн Бистриці характеризується 
різноманітністю природних умов, типів землекористування та особливостей 
наземних покривів. Його північно-східну частину займають, здебільшого, широкі 
терасовані долини таких річок, як Бистриця Солотвинська, Бистриця 
Надвірнянська та Ворона. Південно-західна та південна частини басейну 
розташовані у низькогір’ї та середньогір’ї Карпат (з погляду фізико-
географічного районування – області Зовнішніх та Вододільно-Верховинських 
Карпат). Найвищі частини басейну залягають у межах масиву Горгани. 
Абсолютні висоти в басейні коливаються від 201 м (поблизу гирла річки) до 
1836 м (вершина г. Сивуля Велика). 

Північно-східна (рівнинна) частина басейну р. Бистриці вкрита, здебільшого, 
переважно сільськогосподарськими угіддями, серед них трапляються невеликі 
ділянки широколистяних лісів (рис. 2). Є також урбанізовані території, 
насамперед – місто Івано-Франківськ та його околиці (площа 84 км2), міста 
Надвірна і Тисмениця. У гірській південно-західній частині басейну 
переважають лісові угіддя: змішані ліси в низькогір’ї і, здебільшого, хвойні ліси 
вище. Найвищі гребені та схили Горганського масиву вкриті кам’яними 
розсипами та осипищами. 
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Супутники серії Landsat здійснюють спостереження у далекому 
інфрачервоному діапазоні з 1982 р. (канал 6 сенсора Thematic Mapper, 
встановленого на супутнику Landsat 4). На борту супутника Landsat 8 
встановлений термальний інфрачервоний сенсор TIRS, який здійснює знімання у 
двох спектральних каналах далекого інфрачервоного діапазону з роздільністю 
100 м. Супутник Landsat 9, запущений у вересні 2021 р., містить сенсори з 
характеристиками, ідентичними до попереднього, що дає змогу не лише 
досліджувати сучасні особливості розподілу температури земної поверхні, а й 
аналізувати цей розподіл у динаміці за останні роки. 

 

 
Рис. 1. Гіпсометрія басейну р. Бистриці 
Fig. 1. Bystrytsia river basin hypsometry 

 
Зауважимо, що йдеться про вимірювання температури поверхні землі 

(діяльної поверхні), яка загалом відрізняється від температури повітря. На 
температуру діяльної поверхні сильно впливають її фізичні характеристики, 
насамперед альбедо (відбивальна здатність) та зволоженість (від якої залежить 
частка енергії, витрачена на випаровування вологи та безпосередньо на 
нагрівання). Просторовий контраст у розподілі її температур загалом є більшим, 
ніж контраст у розподілі температур приземного шару повітря. Проте саме 
температура діяльної поверхні впливає на трав’янисту і чагарникову 
рослинність, розвиток багатьох сільськогосподарських культур, водний баланс 
земної поверхні. 
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Рис. 2. Наземні покриви басейну р. Бистриця (композитне зображення Landsat, 

кольори близькі до природних) 
Fig. 2. Bystrytsia river basin land cover (Landsat composite image, colors close to 

natural) 
 
У нашій праці (Kovalchuk, Mkrthian & Kovalchuk, 2018) виконане картування 

температури земної поверхні для досліджуваного басейну за знімками Landsat за 
алгоритмом, який передбачав декілька кроків. Спершу значення пікселів 
відповідних каналів геозображення Landsat 8 перерахували у значення 
спектральної сяйності з використанням значень параметрів, які містяться у 
метаданих геозображення. На другому кроці сяйність перерахували у значення 
яскравісної температури з використанням термічних коефіцієнтів інфрачервоних 
діапазонів. Проте інтенсивність, з якою земна поверхня випромінює теплову 
енергію, загалом відрізняється від такоїінтенсивності абсолютно чорного тіла, 
нагрітого до тієї ж температури. Ця інтенсивність також суттєво залежить від 
характеру рослинного покриву, зволоження поверхні та її шорсткості (Glenn et 
al., 2008). Саме тому застосовано ще одну формулу, яка дає змогу перерахувати 
значення яскравісної температури у реальну температуру земної поверхні. Ця 
формула, окрім кількох параметрів і констант, містить випромінювальну 
здатність – відношення між сяйністю відповідної поверхні і сяйністю абсолютно 
чорного тіла. Для поверхонь, повністю вкритих рослинністю, таке значення, 
зазвичай, вважають рівним 0,99, для оголених поверхонь – 0,97–0,98 (Sobrino et 
al., 2008). Для більшості реальних поверхонь, які вкриті рослинністю частково, 
беруть проміжне значення, виходячи з пропорції, наближенням до якої є відомий 
індекс NDVI, що його обраховують за червоним та ближнім інфрачервоним 
спектральними каналами. Детально зазначену методику описано у нашій праці 
(Kovalchuk, Mkrthian & Kovalchuk, 2018), де, зокрема, наведено згадані формули. 

Важливе не лише отримання картини розподілу температур земної поверхні 
на деякий момент часу, а й вивчення (аналіз) чинників, які впливають на цей 
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розподіл. Такий аналіз, серед іншого, даватиме змогу спрогнозувати зміни 
температур у майбутньому під впливом тих або інших чинників, визначити 
найефективніші способи керування (наприклад, задля обмеження зростання 
температури) шляхом впливу на відповідні чинники.  

У попередньому дослідженні (Mkrtchian & Kovalchuk, 2019) узагальнено 
основні закономірності впливу морфології рельєфу на приземну температуру та 
температуру підстильної поверхні в Українських Карпатах, наведено обрахунки 
значень коефіцієнтів кореляції температур підстильної поверхні та деяких 
морфометричних параметрів у межах зазначеного басейну. Проте коефіцієнти 
кореляції загалом не дають змоги визначити відносну значимість впливу різних 
чинників, оскільки ортогональні (взаємопов’язані між собою) чинники здатні 
маскувати або спотворювати цей взаємовплив. Окрім того, вплив 
морфометричних параметрів на розподіл температур продуктивніше розглядати 
у комплексі з впливом інших чинників, насамперед – характеру наземного 
покриву, стану рослинності та сільськогосподарських угідь. 

Для визначення відносного впливу кожного конкретного чинника на 
результуючу ознаку доцільно застосовувати метод ієрархічного розбиття 
(hierarchical partitioning) (Chevan, 1991), реалізований у пакеті hier.part 
програмного середовища R. Відповідний алгоритм (реалізований функцією 
hier.part однойменного пакета) дає змогу створити таблицю, в якій наведено 
незалежний внесок кожної окремої змінної у модель, яка описує розподіл 
температури підстильної поверхні 

Результати та обговорення. Нами обраховано значення температури 
підстильної поверхні території басейну у трьох часових зрізах: 5 жовтня 2013 р., 
13 лютого 2015 р., 10 серпня 2016 р. (рис. 3). Усі зображення отримані близько 
10:00 за Грінвічем, що відповідає 11:00 за зимовим київським часом та 12:00 за 
літнім київським часом. Методику (алгоритм) розрахунків наведено у праці 
(Kovalchuk, Mkrthian & Kovalchuk, 2018). Оскільки три знімки охоплювали різні 
пори року, з’явилась можливість аналізу сезонної динаміки температури 
підстильної поверхні та її залежності від чинників впливу. 

Можна візуально простежити вплив морфометрії рельєфу на розподіл 
температурних полів, передусім у гірській частині басейну. У рівнинній частині 
основним чинником просторової диференціації поля температур є відмінності в 
наземному покриві. Зокрема, лісові масиви є холоднішими від районів забудови 
та сільськогосподарських угідь, причому відмінність становить 1–2 °С на 
зимовому знімку, 3–4 °С на осінньому і 5–6 °С на літньому (порівняння з рис. 2). 
На рис. 4 відображено обраховані усереднені значення полів температури 
підстильної поверхні трьох часових зрізів. Зауважимо, що в різні сезони року 
висотні зміни температури є неоднорідними. У літній та осінній періоди 
температури зменшуються до висот 1200–1400 м н.р.м., після чого 
стабілізуються. В зимовий період, натомість, температури спадають до висоти 
600–700 м н.р.м., далі  стабілізуються до  висот 1 300–1 400 м н.р.м., після чого 
знову знижуються з висотою (рис. 4, середній графік). Така особливість динаміки 
може залежати від розподілу снігового покриву, який суттєво зменшує 
нагрівання підстильної поверхні завдяки високому альбедо. В період отримання 
зображення сніговий покрив зберігався лише в днищах долин та у найвищих 
ділянках басейну. Водночас хвойні ліси характеризувались дещо нижчими 
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значеннями альбедо, отож температури діяльної поверхні під ними були не 
нижчими, ніж у днищах долин на менших абсолютних висотах. Влітку ділянки 
субальпійської рослинності та характерних для Горган скелястих виходів 
нагріваються краще від хвойних лісів, отож на графіку, що відповідає серпню, 
починаючи з висот 1300–1400 м н.р.м. температури припиняють спадати із 
висотою і навіть дещо зростають (рис. 4, нижній графік). 

 

Рис. 3. Поля температур, обраховані для трьох часових зрізів 
Fig. 3. Temperature fields calculated for three time slices 

 
У таблиці 1 наведено результати статистичного аналізу зв’язку між 

температурою підстильної поверхні та деякими ймовірними чинниками. Окрім 
показників статистичного розподілу, наведено значення відносного впливу 
кожного чинника на температуру, обраховані методом ієрархічного розбиття 
(стовбчик hp). Зазначимо, що статистичний критерій t, який, зазвичай, 
використовують для визначення рівнів значимості впливу змінних, під час 
аналізу растрових шарів не дає змоги встановити значимість (p-рівень) зв’язку. 
Причина полягає в тому, що растровим геопросторовим даним, зазвичай, 
властива автокореляція, отож такі дані загалом не задовольняють вимоги 
незалежності, і кількість ступенів вільності в них є суттєво меншою від кількості 
пунктів спостережень (Мкртчян, 2018). У цьому випадку відносні значення 
критерію t характеризують лише внесок тієї чи іншої змінної у статистичну 
модель. У таблиці 2 наведено значення коефіцієнтів детермінації, які 
відображають рівень сумарного впливу усіх врахованих змінних на температуру 
підстильної поверхні у зазначений час (частку просторової варіабельності 
температури, яка описується цими змінними). 
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Рис. 4. Зміни середньої температури з висотою для трьох часових зрізів 
Fig. 4. Altitudinal temperature changes for three time slices 

 
Аналіз методом множинної регресії виявив, що головними чинниками впливу 

на температуру підстильної поверхні є висота над рівнем моря, потенційна 
інсоляція (обраховували як величину сонячної радіації, що надходитиме на 
одиницю площі діяльної поверхні повного ухилу та експозиції за умов 
безхмарного неба), альбедо поверхні, а також спектральні індекси, які 
обраховують за величиною відбивної здатності поверхні в каналах видимого 
діапазону спектра, а саме: індекс зволоженості поверхні (NDWI) та індекс 
продуктивності рослинного покриву (NDVI). Останні головним чином 
визначають співвідношення часток сонячної енергії, витраченої на нагрівання 
поверхні та на випаровування вологи. 

Зауважимо, що вплив абсолютної висоти на розподіл температури був 
найбільшим восени, дещо меншим взимку і найменшим влітку. Натомість у 
літній період суттєво зростало значення альбедо поверхні. Причому, що 
парадоксально поверхні з більшим альбедо мали більшу температуру.  Ймовірно, 

5.10.2013 

13.02.2015 

10.08.2016 
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Таблиця 1. Показники зв’язку між температурою підстильної поверхні та 
чинниками впливу: висотою над рівнем моря, індексом зволоженості поверхні 

NDWI, індексом продуктивності рослинного покриву NDVI, альбедо поверхні та 
інсоляцією, яка є функцією ухилу та експозиції елементів рельєфу. 

Table 1. Indicators of relationships between land surface temperature and factors: 
elevation a.s.l., surface wetness index NDWI, vegetation index NDVI, surface albedo, 

and insolation as a function of surface slope and aspect 

 
Таблиця 2. Загальна якість моделей множинної регресії для 3-х часових зрізів 

Table 2. General quality of multiple regression models for three time slices 
 
 
 
 
 
 

йдеться про сильніше нагрівання штучних поверхонь, сухої трави та сухого 
відкритого ґрунту. Попри більшу відбивну здатність, такі поверхні швидше 
нагріваються завдяки відсутності витрат тепла на випаровування. Натомість, 
поверхня рослинного покриву та вологих ґрунтів, з відносно меншим альбедо, 
нагрівається слабше, адже волога, яка випаровується з таких поверхонь, забирає 
тепло. Передбачувано, що індекс зволоження поверхні негативно корелює з 
температурами протягом усіх сезонів року. Вплив обрахованих значень інсоляції 
виявився неочікувано слабким, можливо, тому, що надходження сонячної 
радіації визначали на момент одержання геозображення, хоча через інерційність 

Дата R
2
 

2013, 5 жовтня 0.8304 
2015, 13 лютого 0.738 
2016, 10 серпня 0,8354 
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процесу нагрівання на температуру більше впливало нагрівання поверхні у 
попередні (ранкові) години. 

Висновки. Дистанційні зображення, що містять значення сяйності 
підстильної поверхні в далекому інфрачервоному діапазоні спектра є важливим 
джерелом даних для аналізу просторового розподілу температури земної 
поверхні. З цією метою перспективним є використання даних супутників серії 
Landsat, які збирають їх вже упродовж майже 40 років, а отже, дають змогу 
проаналізувати багаторічну динаміку температурного режиму земної поверхні. 
Для перерахунку значень сяйності у значення температури необхідно 
застосувати відповідні алгоритми. 

Аналіз впливу рельєфу на термічний режим підстильної поверхні можна 
здійснювати методом множинної регресії, суміщаючи знімки з растровими 
шарами морфометричних характеристик рельєфу, отриманими під час аналізу 
цифрових моделей рельєфу. Такий аналіз для басейну р. Бистриці виявив низку 
цікавих закономірностей, зокрема в плані сезонної диференціації впливу окремих 
чинників. 

Найбільшим недоліком використання геозображень серії Landsat для 
дослідження термічного режиму є те, що їх отримують приблизно в той самий 
час доби (11–12 година за місцевим часом), а отже, за супутниковими даними 
неможливо проаналізувати внутрішньодобову динаміку температур та їхній 
розподіл у нічний час (наприклад, для дослідження температурних інверсій). 

Останніми роками з’явились можливості швидкого та зручного аналізу 
великих масивів дистанційних зображень на основі онлайнової платформи 
хмарних обрахунків Google Earth Engine (Gorelick et al., 2017). Така платформа 
дає змогу статистично обробляти (зокрема, усереднювати) одразу велику 
кількість зображень, підібраних (відфільтрованих) за певними критеріями (рівень 
охоплення території впродовж певного діапазону часу, максимально допустимий 
відсоток покриття хмарами, той чи інший сезон року тощо). У майбутньому 
планують залучити цей інструмент для дослідження часової динаміки 
температур підстильної поверхні впродовж останніх десятиліть. 
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ОЗНАКИ СТАДІЙНОСТІ ҐРУНТОТВОРНОГО ПРОЦЕСУ  
В АГРОЧОРНОЗЕМАХ ПЛАКОРНИХ ЗЕМЕЛЬ  
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ ПОДІЛЛЯ 
Ігор Папіш, Роман Гнатюк  
Львівський національний університет імені Івана Франка, 
igorpapish@gmail.com; orcid/org0000-0001-5288-7481 
romanhnatyuk@ukr.net; orcid/org0000-0001-6661-469 

Анотація. Розвиток палеоґрунтів теплих етапів (термохронів) пліоцену і плейстоце-
ну, відображений у будові ґрунтово-лесової і червоно-буроколірної формацій України, 
вирізняється виразною закономірністю, що проявляється у формуванні складно побудо-
ваних ґрунтових світ (педокомплексів), які відображають хронологічну стадійність педо-
генезу. Агрочорноземи плакорних земель центральної частини Поділля, утворені на лесо-
вих породах пізньоплейстоценового віку, також відображають цю загальну закономір-
ність пліоцен-плейстоценового ґрунтоутворення. Контрастні зміни фізико-географічних 
умов педолітогенезу у давньому голоцені (пізньольодовиків’я), еволюційний тренд ґрун-
тоутворення протягом наступних періодів голоцену тривалістю 10–8 тис. років спричи-
нили формування двохстадійної голоценової ґрунтової світи на плакорних землях 
регіону, представленої ґрунтами чорноземного типу. Морфологічні ознаки стадійності 
ґрунтоутворення сконцентровані в одному генетичному профілі, що разом із ознаками 
антропізації ландшафтів і ґрунтоутворення суттєво ускладнює детальну ідентифікацію 
ґрунтів і їхній історико-генетичний аналіз. 

Ранній етап історії місцевого ґрунтоутворення записаний у таких ґрунтах у формі 
твердофазних продуктів ґрунтотворних процесів (журавчики, червоточини, копроліти, 
кротовини). Ці реліктові педогенні утворення розміщені у нижній частині ґрунтового 
профілю агрочорноземів. Загалом у ґрунтовому профілі агрочорноземів плакорних зе-
мель центральної частини Поділля помітна морфологічно прихована стадійність ґрунто-
утворення, характерна для першої половини голоценового термохрону. Ґрунт початкової 
стадії педогенезу корелює з горизонтом кротовинного лесу P(h)k і нижньою частиною 
перехідного бурозабарвленого горизонту Phk або PhI. Гумусовий профіль плакорних 
агрочорноземів має ознаки ґрунту ранньої оптимальної стадії, що розтягнулась у часі на 
7–8 тис. років від кінця пребореалу до початку пізньої субатлантики. Педогенних ознак 
інших стадій розвитку педокомплексу немає. Отже, сучасні денні ґрунти регіону (агро-
чорноземи) – це полігенетичні двохстадійні утворення, які не досягли статусу повно-
цінного педокомплексу.  

 Ключові слова: еволюція; педогенез; агрочорнозем; голоцен; стадійність ґрунтоутво-
рення; педокомплекс; Поділля. 

 
PHASING FEATURES OF THE SOIL-FORMING PROCESS  
IN AGROCHERNOZEMS OF WATERSHED PLATEU 
IN THE CENTRAL PART OF PODILLIA  
Ihor Papish, Roman Hnatyuk 
 Ivan Franko National University of Lviv 
  

Abstract. The development of the paleosoils during the warm stages (thermochrons) of the 
Pliocene and Pleistocene, being reflected in the structure of soil-loess and red-brown formations 
of  Ukraine,  is  characterized  by a  clear  regularity.  This is  manifested  in  the  formation  of  
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complex soil layered constructions (pedocomplexes) reflecting the chronological stages of 
pedogenesis.  Agrochernozems of watershed plateu in the central part of Podillia, formed on the 
loess rocks of the Late Pleistocene age, also show this general regularity of Pliocene-
Pleistocene soil formation. Contrasting changes in the physic-geographical conditions of 
pedolitogenesis in the ancient Holocene (late glacial) and evolutionary trend of soil formation 
during the following Holocene periods lasting for 10–8 thousand years led to the formation of a 
two-stage Holocene soil layering on the plakor lands of the region, represented by chernozem-
type soils. Morphological signs of staged soil formation are concentrated in one genetic profile, 
which, along with the sign of anthropization of landscapes and soil formation significantly 
complicates the detailed identification of soils and their historical and genetic analysis.  

The early stage of the local soil formation history is recorded in these soils in the form of 
solid-phase products of soil-forming processes (puppets, soil wormholes, coprolites, moles 
drains). These relict pedogenic formations are located in the lower part of the soil profile of 
agrochernozems. In general, in the soil profile of agrochernozems on the watershed plateu in the 
central part of Podillia the morphologically hidden stages of soil formation are noticeable, 
which is typical of the first half of the Holocene thermochron. The soil of the initial stage of 
pedogenesis correlates with the horizon of the mole loess P(h)k and the lower part of the 
transitional brown-colour horizon Phk or PhI. The humus profile of the plakor agrochernozems 
has soil characteristics of the early optimal stage, which lasted for 7–8 thousand years from the 
preboreal to the late subatlantic. There are no pedogenic signs of other stages of development 
of the pedocomplex. So, modern day soils of this region (agrochernozems) are polygenetic two-
stage formations that have not reached the status of full-fledged pedocomplex.  

Key words: evolution; pedogenesis; agrochernozem; Holocene; stages of soil formation; 
pedocomplex; Podillіa. 

 
Постановка проблеми і завдання досліджень. Вік денних ґрунтів плакор-

них земель України прийнято вважати повноголоценовим. Водночас з історії 
ґрунтоутворення відомо, що сучасний ґрунтовий покрив України пройшов склад-
ний еволюційний шлях від умов дискретно-контрастного клімату в давньому 
голоцені до помірно-теплої і вологої фази субатлантики (Просторово-часова …, 
2010). Відомо також, що для досягнення квазірівноважного стану за основними 
показниками ґрунтам необхідно від 0,5 до 1 тис. років, що залежить від рівня 
розвитку екосистеми ландшафту (Марголина и др., 1988). Утім, окремі ґрунтові 
індивідууми (педони) зонального типу (чорнозем, сірий лісовий чи дерново-під-
золистий ґрунт), попри тривалу і складну, часом контрастну історію їхнього роз-
витку упродовж останніх 10–12 тис. років, українські ґрунтознавці традиційно 
(за замовчуванням) розглядають як моно- або полігенетичні утворення, що не 
пов’язані законами стадійного розвитку на рівні формування педокомплексу. На 
підтвердження або спростування слушності такого підходу у кожному конк-
ретному випадку потрібно спробувати віднайти ознаки стадійності ґрунтоутво-
рення у ґрунтово-підґрунтовій товщі голоценового віку.  

Необхідно чітко розрізняти поняття стадій ґрунтоутворення (за Л. О. Гріши-
ною) на етапах становлення більш-менш зрілого ґрунту (за основними показни-
ками) та його еволюційного розвитку від стадійності формування самої ґрунтової 
світи (початкова, оптимальна і фінальна стадії ґрунтоутворення) протягом теп-
лих епох пізнього кайнозою за трендом зміни екологічних умов тогочасного пе-
догенезу із оптимумом у середині епохи (Просторово-часова …, 2010, с. 47). 

Для утворення складно побудованих ґрунтових світ необхідні контрастні змі-
ни ландшафтно-кліматичних умов і достатня тривалість педоґенезу. У разі фор-



 
 
 
 
 
 

І. Папіш, Р. Гнатюк Ознаки стадійності ґрунтотворного процесу… 
 110                 ISSN 2519–2620. Проблеми геоморфології і палеогеографії...2021. Вип. 2 (13), 108–124                   

мування педокомплексу кожен ґрунт усередині світи проходить відповідні стадії 
становлення й розвитку (початкова, розвитку, квазіклімаксна, еволюції). Зважа-
ючи на багатотисячний вік сучасних плакорних ґрунтів, у будові їхніх профілів 
мали б проявлятись ознаки хоча б однієї із попередніх стадій розвитку педокомп-
лексу чи окремого ґрунту. Виявлення діагностичних ознак зазначених стадій пе-
догенезу і відповідних щодо них викопних ґрунтів є важливим завданням 
історичного ґрунтознавства.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Палеопедологічні дослідження су-
часних українських фахівців-палеогеографів (Мацібора, 2011; Пархоменко, 2007; 
Просторово-часова …, 2010 та ін.), проведені здебільшого в центральній частині 
України, докладно відтворюють мікроетапність ґрунтоутворення епохи енеоліту, 
бронзового і залізного віків. Даних щодо реконструкції ґрунтоутворення на за-
вершальних етапах пізнього гляціалу і в ранньому голоцені дуже мало. Ґрунтово-
археологічні дослідження під похованнями неолітичного і середнього бронзового 
віку в межах лесового поясу південної Польщі і у Галицькому Придністер’ї під-
тверджують контрастні зміни ґрунтотворного процесу з часів середньої бронзи 
(3,3–3,5 тис. років тому), які проявились у твердофазних ознаках ґрунтових утво-
рень курганних насипів з початком залізного віку (Kabala et al., 2019; Hilderbrandt 
et al., 2019). На півдні тайгово-лісової зони Східноєвропейської рівнини чорно-
земоподібні ґрунти середини бронзового віку у пізньому голоцені еволюціону-
вали в опідзолені ґрунти з другим гумусовим горизонтом (Марголина и др., 
1988). На лесових островах Менського Опілля ґрунти курганів бронзового віку, 
під якими поховані чорноземи, в умовах антропізації ландшафтів розвивалися по 
дерновому типу (Канівець, 2013). Як свідчення ранніх стадій педогенезу розгля-
нуто (Паньків і Калинич, 2019) конкреційні Fe-Mn новоутворення (ортштейни, 
нодулі) в ґрунтах V і IV надзаплавних терас Дністра у межах Внутрішньої зони 
Прибескидського Передкарпаття. 

Об’єктом дослідження є агрочорноземи типові міграційно-міцелярні (мода-
льна ділянка Немиринці) і глинисто-ілювіальні слабореградовані (модальна ді-
лянка Зборів), утворені на лесових породах центральної частини Поділля. Обид-
ва різновиди агрочорнозему є типовими зональними ґрунтами Вологої атлан-
тичної фації чорноземів лісостепової зони України. Об’єкт дослідження приуро-
чений до плакорів вододільних плато з відсутніми ознаками схилових процесів, 
що гарантує збереженість будови ґрунтового профілю, його генетичних горизон-
тів та термодинамічно стійких твердофазних ознак ґрунтотворних процесів різ-
них стадій голоценового педогенезу.  

Методи дослідження. Історико-генетичні дослідження стадійності ґрунто-
творного процесу агрочорноземів плакорних земель центральної частини Поділ-
ля протягом голоценового термохрону спираються на макроморфологічний, 
палеогеографічний, ґрунтово-археологічний і стандартні лабораторно-аналітичні 
методи з використанням логічного природно-історичного аналізу. 

Теоретико-фактологічні засади дослідження. У морфологічній будові ґрун-
тового профілю добре розвинених ґрунтів і у закономірних змінах їхніх власти-
востей із глибиною відображені інтенсивність і послідовність освоєння ґрунто-
творним процесом материнської породи. Погляд на сучасний ґрунт як на сфор-
мований цілісний індивід або хроноряд послідовних індивідів, що утворюють 
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педокомплекс, заслуговує особливої уваги для глибшого розуміння еволюційних 
тенденцій ґрунтоутворення.  

Аналіз еволюції ґрунтів і ґрунтових покривів України упродовж пізнього кай-
нозою засвідчує наявність таких головних закономірностей їхнього розвитку 
(Сиренко и Турло, 1986): ритмічність і неперервність процесу педоседименто-
генезу, стадійність і направленість ґрунтоутворення, періодичність зміни умов 
ґрунто- й осадоутворення, зональність і регіональність ґрунтоутворення. Педоге-
незу властива різнорівнева ритмічність. В останній (микулинсько-валдайський) 
повний макроцикл пізнього плейстоцену інтенсивне ґрунтоутворення в лесових 
областях України змінювалось інтенсивним лесоутворенням. У середині кожного 
півциклу процеси ґрунто- і лесоутворення змінювали свою інтенсивність, ха-
рактер і співвідношення, наближаючись до мінімуму, відповідно, наприкінці теп-
лих і холодних етапів. Окрім того, спостерігалась загальна спрямованість до по-
силення континентальності ландшафтів наприкінці кожного палеоетапу. Ритми 
розвитку цих процесів відповідали багатократним ритмічним змінам фізико-гео-
графічних умов у Східній Європі. Якщо вважати саму лесову товщу продуктом 
перигляціального сухо-степового ґрунтоутворення, то процес ґрунтоутворення у 
рамках повного кліматичного циклу ніколи не припиняється. Натомість процеси 
осадоутворення у плакорних умовах є відносно перервними і ґрунтоутворення 
упродовж теплих епох є, здебільшого, постседиментаційним. Морфологія голо-
ценових плакорних ґрунтів підтверджує цю загальну закономірність.  

Наявність у пліоцен-плейстоценових товщах потужних ґрунтових світ, котрі 
складаються із декількох ґрунтів (4–6 у пліоцені, 2–3 в плейстоцені), засвідчує, 
що на етапах інтенсивного ґрунтоутворення нагромадження осадів також не при-
пинялось. Водночас, інструментальні заміри абсолютних висот підошви курганів 
бронзового віку (інтервал 4,6–2,6 тис. років тому, який можна співвідносити із 
суббореалом) і денної поверхні сучасних повноголоценових ґрунтів не під-
тверджують їхню різновисотність (Марголина и др., 1988). Можна припустити, 
що в епоху кліматичного оптимуму ґрунтоутворення впродовж атлантичного 
періоду голоцену (8,0–4,6 тис. років тому), який значно вологіший і тепліший за 
суббореальний, пилуватий матеріал також не відкладався. Отже, за останні 8 тис. 
років нагромадження пилу не відіграло суттєвої ролі у нарощуванні ґрунтової 
товщі доверху. Незначна його маса, яка порівняно інтенсивно осідала на певних 
етапах давнього голоцену (середній і пізній дріас), повністю освоювалась ґрун-
тотворним процесом. Це підтверджує відсутність літологічної і хіміко-мінерало-
гічної шаруватості в нижній частині профілю подільського агрочорнозему (Па-
піш, 2021). 

Наявність артефактів різних археологічних культур мідного, бронзового і 
раннього залізного віку на глибині підошви гумусового горизонту чорнозему 
(60–70 см) передусім є ознакою “росту ґрунту вверх” внаслідок посиленої гуму-
сової акумуляції і прийдешніх педотурбацій, а не наслідком седиментації пилу на 
поверхні чорнозему (Дмитрук та ін., 2008; Відейко, 2011; Папіш, 2021). Оскільки 
на вододілах і привододільних схилах привнесення пилуватого матеріалу за 
останні 8 тис. років було проблемним, можна передбачати, що ґрунти окремих 
стадій упродовж відповідного проміжку часу могли розвиватись виключно на 
одній і тій же товщі осаду. У такому випадку педогенні ознаки різних стадій 
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ґрунтоутворення “записуються” в одному ґрунтовому профілі, що ускладнює 
детальну ідентифікацію ґрунтів та їхній історико-генетичний аналіз.  

Загалом на етапах інтенсивного ґрунтоутворення, які відповідали теплим епо-
хам антропогену, гіпертрофовані за потужністю ґрунтові товщі з вкладеними у 
них субаеральними відкладами розвивалися, здебільшого, у підніжжі схилів, а 
також у межах знижень різного генезису (Просторово-часова…, 2010). Складні 
(двохкомпонентні) підзолисто-гідроморфні педокомплекси утворились на при-
леглих до Поділля територіях під час формування окремих ґрунтових світ плей-
стоценових терас Українського Передкарпаття (Гнатюк і Папіш, 2019).  

Стадійність ґрунтоутворення особливо чітко простежується у товщі похова-
них ґрунтів теплих етапів (міжльодовикових і міжстадіальних епох) плейстоцену. 
Упродовж багатьох теплих етапів  плейстоцену формувались ґрунти початкової, 
двох оптимальних і заключної стадій ґрунтоутворення, збережені у найповніших 
розрізах лесово-ґрунтової серії України. Окремі ґрунти часто розділені тонкими 
прошарками лесоподібного суглинку, що підтверджує мікроритмічність ґрун-
тоутворення (Сиренко и Турло, 1986; Просторово-часова…, 2010). Найпотуж-
нішими і найліпше збереженими в розрізах є ґрунти кліматичного оптимуму. 
Морфологія багатьох ґрунтів заключної стадії (так званий перевернутий профіль) 
засвідчує посилення седиментаційних процесів перед їхнім похованням (Сиренко 
и Турло, 1986 та ін.).  

Сучасний ґрунтотворний процес не може випасти із закономірної тенденції 
розвитку природних процесів. Тому його потрібно розглядати як черговий етап 
загального глобального циклу педогенезу у формі послідовної зміни у часі окре-
мих стадій ґрунтоутворення. Про хронологічну мінливість ґрунтоутворення в 
голоцені на території України є багато інформації (Сиренко и Турло, 1986; Мар-
голина и др., 1988; Просторово-часова…, 2010 та ін.).  

Виклад основного матеріалу дослідження. Для аналізу стадійності ґрунто-
утворення у голоцені розглянемо морфологічну будову профілю двох типів агро-
чорноземів, поширених на плакорних землях центральної частини Поділля: агро-
чорнозем типовий міграційно-міцелярний (розріз Г-36) і агрочорнозем глинисто-
ілювіальний слабореградований (розріз Т-161).  

Модальна ділянка Немиринці, розріз Г-36, закладений на відстані 3,5 км на 
північний схід від с. Немиринці Городоцького району Хмельницької області, на 
порівняно вузькій вододільній поверхні межиріччя Бовенець–Сквила в західній 
частині Хмельницького плато. Ґрунт – агрочорнозем типовий міграційно-міце-
лярний (Haplic Chernozem) глибинно-глеюватий глибокий малогумусний грубо-
пилувато-середньосуглинковий на лесоподібному суглинку. 

Потужність гумусового горизонту 110 см. 
Глибина залягання карбонатів з 67 см. 
Поява карбонатної цвілі з 80 см. 
Шар максимальних скупчень карбонатної цвілі і псевдоміцелію 95–105 см. 
Глибина появи шару Prk карбонатних журавчиків з 180 см. 
Аморфні і приховано-кристалічні новоутворення R2O3 з 190 см. 
Нar (0–20 см) – темно-сірий; свіжий; середній суглинок; пилувато-зернисто-

грудкувата структура; пухке структурне складення, грубопористий; червоточини, 
копроліти; рясні корінці; перехід нерівний по плужній підошві (орний шар); 
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Нd (20–35 см) – темно-сірий; свіжий; середній суглинок; брилувато-грудкува-
то-зерниста структура; нерівномірно щільного структурного складення, тріщину-
вато-тонкопористий; корінці; перехід нерівний (шар плужної підошви);  

Н (35–66 см) – темно-сірий; свіжий; середній суглинок; міцна грудкувато-се-
редньозерниста структура; пухке структурне складення, грубопористий; червото-
чини, копроліти; корінці; перехід поступовий рівний (підорний шар); 

Нрk (66–110 см) – темно-сірий з буруватим відтінком (внизу відтінок попе-
лясто-сірий від вицвітів карбонатів), однорідний; свіжий; середній суглинок; гру-
бозерниста структура; пухке структурне складення, грубопористий; карбонати у 
формі просочування, цвілі та нальоту в кавернозних порах серед товщі незв’яз-
ного пухкого структурного складення, в шарі 95–105 см дуже рясна карбонатна 
цвіль і наліт; рясні червоточини, копроліти; зрідка трапляються кротовини і ко-
рінці; перехід помітний кишенеподібний; 

HPk (110–136 см) – бурувато-сірий неоднорідний; свіжий; середній суглинок; 
зернисто-грудкувата структура; пухке структурне складення, грубопористий; 
карбонати у формі цвілі та псевдоміцелію, червоточини, копроліти, кротовини; 
зрідка трапляються корінці; перехід помітний кишенеподібний; 

P(h)k (136–170 см) – сірувато-бурий кротовинний лес, нерівномірно слабко-
гумусований; середній суглинок; свіжий; невиразна грудкувата структура; щіль-
не капілярне складення, тонкопористий; карбонати у формі прожилок “псевдо-
грибниці”, зрідка трапляються виразні темно-сірі кротовини із зернистим запов-
ненням, окремі червоточини, темні кротовини; перехід помітний дифузний;  

Pkgl (170–200 см) – бурувато-палевий лесоподібний суглинок; свіжий; без-
структурний; щільне капілярне складення, тонкопористий; карбонати у формі 
прожилок “псевдогрибниці”, журавчиків (Prk) видовженої або хрящуватої форми 
з радіально-тріщинуватим окремнілим ядром, трапляються бліді іржаво-бурі пля-
ми і бобовини R2O3. 

Модальна ділянка Зборів, розріз Т-161, закладений на відстані близько 500 м 
північніше від с. Вільшанка Зборівського району Тернопільської області на ши-
рокій рівній вододільній поверхні Тернопільського плато. Ґрунт – агрочорнозем 
глинисто-ілювіальний глибинно-глеюватий (Greyzemic Phaeozems) грубопилува-
то-середньосуглинковий на лесоподібному суглинку. 

Потужність гумусового горизонту 76 см. 
Залягання карбонатів з 145 см (закипання суцільне, сильне). 
Карбонати у формі псевдоміцелію. 
Шар максимальних скупчень видимих форм карбонатів не виявлено. 
Шар Prk карбонатних журавчиків відсутній. 
Морфологічні ознаки оглеєння у формі Fe-Mn бобовин і плям з 123 см. 
Нar (0–20 см) – темно-сірий однорідний (10YR4/1); свіжий; середній сугли-

нок; зернисто-грудкувата структура; пухке структурне складення, грубопорис-
тий; червоточини, ходи дрібних гризунів; рясні корінці; перехід помітний за 
структурою і складенням (орний шар). 

Нd (20–30 см) – темно-сірий однорідний (10YR4/1); свіжий; легкий суглинок; 
горіхувато-брилиста структура; нерівномірно щільне структурне складення, гру-
бопористо-тріщинуватий; червоточини; корінці; перехід помітний нерівний (шар 
плужної підошви). 
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Н(е) (30–49 см) – темно-сірий однорідний (10YR4/1); свіжий; середній сугли-
нок; грудкувато-середньозерниста структура; пухке структурне складення, гру-
бопористий; мучниста присипка SiO2, червоточини, копроліти, камери комах; 
корінці; перехід поступовий хвилястий (підорний шар). 

Нріе (49–76 см) – темно-сірий з бурувато-мучнистим відтінком однорідний 
(10YR4/2-5/2); свіжий; середній суглинок; грубозернисто-дрібногоріхувата струк-
тура; пухке структурне складення, грубопористий; на гранях агрегатів рясна 
мучниста присипка SiO2; червоточини, камери комах; корінці; перехід помітний 
рівний. 

НРІе (76–90 см) – темно-сірий з виразним бурим відтінком однорідний 
(10YR5/3); свіжий; середній суглинок; грубогоріхувато-призматична структура; 
щільне структурне складення, грубопористий; рясна мучниста присипка SiO2, 
глинисто-гумусові кутани, зрідка трапляються червоточини та корінці; перехід 
ясний хвилястий. 

PhІ(е) (90–120 см) – сірувато-бурий (10YR6/3) неоднорідний; свіжий; серед-
ній суглинок; міцна призматично-брилиста структура; дуже щільне капілярне 
складення, грубопористо-тріщинуватий; глинисто-гумусові кутани, зрідка трап-
ляється присипка SiO2, кротовини, червоточини; перехід помітний хвилястий. 

P(h,k)іgl (120–150 см) – темно-бурий (10YR6/4) з плямами темно-сірих крото-
вин, строкатий кротовинний лесоподібний суглинок; вологий; середній сугли-
нок; брилиста структура (в кротовинах – середньозерниста); щільне капілярне 
складення, тонкопористий; багато кротовин, внизу карбонати у формі псевдомі-
целію, крупні червоточини з гумусовими патьоками на стінках, Fe-Mn бобовини, 
іржаво-бурі плями; перехід помітний хвилястий. 

Pkgl (150–190 см) – строкатого забарвлення бурувато-палевий (10YR8/3) з 
іржаво-сизими плямами лесоподібний суглинок; вологий; середній суглинок; 
безструктурний; щільне капілярне складення, тонкопористий; карбонати у формі 
псевдоміцелію, Fe-Mn бобовини, залізисті видовженої форми мікроконкреції, 
іржаво-бурі і сизі плями. 

За морфологічними ознаками профілю ґрунтова товща агрочорноземів в обох 
розрізах, на перший погляд, є моногенетичною. Можна зробити висновок, що во-
на  сформувалась під різнотравними лучними степами і трав’янистими дібровами 
паркового типу протягом кліматичного оптимуму голоцену – 7,5–3,0 тис. років 
тому (Папіш, 2021). Глибше 190–200 см залягає мало змінена ґрунтоутворенням 
материнська порода пізньоплейстоценового віку.  

Відомо, що ґрунтові утворення першого міжстадіалу давнього голоцену (бе-
лінг, 12,8–12,2 тис. років тому) на території України місцями простежуються у 
профілі сучасних ґрунтів лісостепу, де вони представлені бурозабарвленими ко-
роткопрофільними ґрунтами (Просторово-часова…, 2010). Дерновий ґрунт пери-
гляціального сухого степу, утворений у середньому дріасі (12,2–11,8 тис. років 
тому) був перекритий малопотужною товщею лесоподібного суглинку.  

В агрочорноземах Подільського лісостепу, попри мінливі біокліматичні умо-
ви Вологої атлантичної фації, морфологічні ознаки стадійності розвитку ґрунто-
утворення завуальовані і проявляються головно у формі карбонатних конкрецій 
(журавчиків) нижньої частини горизонту кротовинного лесу P(h)k (рис 1). Вони 
можуть бути реліктами давнього гідроморфізму на етапі формування напівгід-
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роморфного дернового мерзлотно-глейового ґрунту (алеред, 11,8–11,1 тис. років 
тому). Радіальна тріщинуватість окремнілого ядра карбонатних конкрецій є “па-
м’яттю” ґрунту про гідроморфізм чорнозему на стадії його становлення. У цей 
час ембріональні чорноземоподібні ґрунти високих плато Поділля були подібни-
ми до бурих грубогумусових перезволожених рендзин, насичених конкреційни-
ми формами карбонатів. Поряд із журавчиками присутні морфони із крупними 
червоточинами і темними гумусовими кутанами, які, ймовірно, є давніми педо-
літами дернового типу ґрунтоутворення. Імовірно, що мозаїчна і слабка гумусо-
ваність горизонту кротовинного лесу сучасних ґрунтів є не наслідком акумуляції 
на півтораметровій глибині міграційних форм пізньоголоценового гумусу, а ре-
зультатом глибинної дегуміфікації складного комплексу “похованих” дернових 
ґрунтів белінгу і алереду. Підтвердженням давності гумусу цього горизонту є 
збільшення радіовуглецевого віку гумусу вниз за профілем агрочорноземів (Мар-
голина и др., 1988).  

 

Рис. 1. Карбонатні новоутворення (журавчики) в агрочорноземах центральної 
частини Подільського лісостепу 

Fig. 1. Carbonate newformations (puppets) of central part of Podollian forest-
steppe 
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Зауважимо також певну подібність у будові профілю дерново-підзолистих 
поверхнево-оглеєних ґрунтів Прибескидського Передкарпаття, де різні власти-
вості ортштейнів наділювіальної товщі і слабко ілювійованого перехідного до 
породи горизонту Ріgl засвідчують їхнє різновікове походження і неоднакові 
умови формування (Паньків і Калинич, 2019). Отже, на географічному просторі 
між Поліссям і Карпатами на глибині перехідного до породи горизонту різних 
типів плакорних агроґрунтів (агрочорнозем, агродерново-підзолистий ґрунт) у 
давньому голоцені могли сформуватись генетично споріднені ґрунти початкової 
стадії, що розпочала процес утворення сучасного голоценового педокомплексу. 

Згодом, у субперигляціальних умовах пребореального лісостепу (10,3–9,0 тис. 
років тому), процес лесонакопичення припиняється або суттєво сповільнюється. 
Формуються гумусові горизонти асоціації гумусово-акумулятивних ґрунтів (бурі 
рендзини, слабогумусовані дернові ґрунти) з тонкими лесоподібними прошарка-
ми (Просторово-часова…, 2010). Ґрунти цього етапу в профілі сучасного агро-
чорнозему плакорних земель Поділля мали б займати місце рівномірно слабогу-
мусованого перехідного до кротовинного лесу горизонту Phk або PhІ.  

У бореалі (9,0–8,0 тис. років тому) умови ґрунтоутворення зазнали змін. У 
першій фазі періоду (ВО-1, 9,0–8,4 тис. років тому) клімат був порівняно теплим 
і вологішим за теперішній. Панівне становище в ландшафтній структурі центра-
льної частини Поділля зайняли широколисті ліси з домішкою берези і вільхи. У 
другу фазу бореалу (ВО-2, 8,4–8,0 тис. років тому) клімат став прохолодним, 
видовий склад лісів змінився внаслідок появи хвойних (Просторово-часова…, 
2010). На окремих фрагментах давніх плакорів і вздовж місцевих “прохідних 
долин” відбувалась інвазія трав’янистих ксерофітів з формуванням прохолодного 
і вологого лісостепу. Поселенню степових ксерофітів на Поділлі сприяли висо-
кий гіпсометричний рівень лесової товщі та її мікроагрегація (Buber, 1910). Дер-
новий процес ґрунтоутворення на цьому етапі посилюється. Одночасне нагро-
мадження субаеральних відкладів, посилена акумуляція гумусу і зоотурбаційні 
процеси фіналізуються “ростом ґрунту вгору”. У профілі сучасного чорнозему 
цей етап педолітогенезу відображений у перехідних бурозабарвлених горизонтах 
HPk і HPІ. Від його імовірно пребореальних горизонтів (Phk або PhІ) вони від-
різняються інтенсивною акумуляцією мулевого гумусу і ліпше вираженими свід-
ченнями зоотурбаційних процесів.  

З атлантичним періодом голоцену (8,0–4,6 тис. років тому) логічно пов’язу-
вати основну фазу формування і квазірівноважного становлення чорноземів 
Поділля. Посилена акумуляція гуматно-кальцієвого гумусу під різнотравно-зла-
ковими лучними степами і трав’янистими дібровами в останню фазу атлантики 
(5,1–4,6 тис. років тому) засвідчує зростання посушливості клімату і збереження 
загального тренду ґрунтоутворення в напрямі аридизації. Аридизація ландшафтів 
у часі збігається з апогеєм землеробського освоєння території Придніпровської 
височини трипільською цивілізацією (Відейко, 2011). Аналогічна антропізація 
ландшафтів широколистяно-лісової і лісостепової зон Волино-Поділля посилює 
загальну аридизацію ландшафтів і ґрунтоутворення, що стимулює активний роз-
виток реградаційних процесів в агрочорноземах (Гродзинський, 2019). Потужний 
дерновий процес в оптимальну фазу пізньої атлантики сприяє активному 
розвиткові гумусового профілю і накопиченню гуматно-кальцієвого гумусу. На 
цей час чорноземи Поділля мали добре сформований ґрунтовий і гумусовий 
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профіль (але менш потужний, порівняно із теперішнім) з характерними для нього 
генетичними горизонтами.  

Протягом суббореалу (4,6–2,6 тис. років тому), в умовах відносного похоло-
дання і посилення континентальності клімату відбувається друга фаза остепнен-
ня ландшафтів з аридизацією ґрунтотворного процесу регіонального масштабу 
(Гродзинський, 2019). Продовжується подальше становлення гумусового профі-
лю чорнозему на фоні максимальної біогенної активізації і реградації ґрунтової 
товщі. Інтенсивна біогенна переробка профілю настільки сильна, що його серед-
ня частина (80–120/140 см) отримує неоднорідне забарвлення, частково втрачає 
природну структуру і перетворюється у своєрідний конгломерат із зернистих аг-
регатів і викидів ґрунтових землериїв. На цій глибині ґрунт має мінімальне за 
щільністю (1,08–1,20 г/см3) ніздрювато-пухке складення, найвищу загальну по-
ристість (55,0–60,0 %) з максимальними скупченнями у порах і пустотах кар-
бонатів у формі псевдоміцелію і цвілі (Папіш, 2021).  

Унаслідок інтенсивної акумуляції гуматно-кальцієвого гумусу, біогенних пе-
дотурбацій і закарбоначення профілю у чорноземі типовому прискорилась верти-
кальна складова ґрунтотворного процесу, яка спричинила збільшення об’єму 
ґрунту вгору відносно материнської породи. Розрахунки засвідчують, що вихідна 
потужність товщі материнської породи плакорних чорноземів модальних ділянок 
Поділля на початку ґрунтоутворення становила 149–160 см, а сам ґрунт за час 
формування генетичного профілю виріс догори на 40,0–50,6 см (на 20,0–25,3 % 
від сучасного його об’єму). Співвідношення потужності сучасного агрочорно-
зему до вихідної материнської породи змінюється у межах 1,25–1,34 (Папіш, 
2021). Тип еволюції профілю подільського чорнозему в суббореалі успадкова-
ний. 

Епохи залізного віку (2,6–1,6 тис. років тому) і середньовіччя вирізняються 
меншою контрастністю ландшафтних змін на фоні найбільшого похолодання і 
зволоження території з часів бореалу. Попри кліматичні зміни, ґрунтотворний 
процес у подальшому розвивається не у дискретному тренді, як за зміни ста-
дійності ґрунтоутворення в теплі епохи плейстоцену, а внаслідок зміни еволю-
ційних тенденцій самого ґрунтоутворення. Ґрунтово-археологічні дослідження 
(Kabala et al., 2019; Hilderbrandt et al., 2019) засвідчують, що у пізньому голоцені 
за умови перевищення інтенсивності седиментації пилуватого матеріалу над 
швидкістю його освоєння ґрунтотворним процесом, ґрунтоутворення могло роз-
виватись за сценарієм формування нового ґрунту другого оптимуму. Насправді, 
відбувається розвиваюча (з елементами стираючої) еволюція чорноземів брон-
зового віку внаслідок поступової зміни умов ґрунтоутворення в напрямі утво-
рення вологіших різновидів (вилугувані, лесивовані, оглеєні) чорноземів. В усіх 
випадках спостерігається збільшення потужності гумусового профілю з бронзо-
вого віку в 1,3–1,8 раза, а в деяких випадках – удвічі (Марголина и др., 1988). Це 
відповідає зміщенню ґрунтових границь лісової та лісостепової зон на південь на 
одну підзону або й більше, що збігається з результатами палеогеографічних і па-
леопедологічних досліджень (Hilderbrandt et al., 2019).  

Підкурганні чорноземи лісостепу, що є молодшими за бронзовий вік, мало 
відрізняються від фонових аналогів. У степу такий тренд еволюції був дещо 
іншим. Це дає підставу стверджувати, що еволюція чорноземів лісостепу і степу 
за останні 4–5 тис. років відбувалась не синхронно. Основний етап збільшення 
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потужності гумусового горизонту і глибини вилугованості їхнього профілю при-
падав на пізньосуббореальний (3,3–2,9 тис. років тому) і ранньосубатлантичний 
(2,6–2,2 тис. років тому) час (Марголина и др., 1988; Hilderbrandt et al., 2019). 
Зафіксовані зміни у профілі чорноземів можна пояснити двома гіпотезами: рос-
том профілю вглиб і “еоловим” ростом вгору. Ґрунтознавці традиційно, часто 
навіть безапеляційно, приймають першу гіпотезу, яка підтверджена експеримен-
тальними даними (глибинна гумусованість, оструктурення, вилуговування). За 
законом В. Докучаєва, процеси збільшення потужності і гумусності чорнозему з 
часом сповільнюються до певної межі, вище якої їхній прогресивний розвиток 
неможливий. Отже, дані сучасних ґрунтових досліджень і ґрунтово-археологічні 
дані щодо підкурганних чорноземів, на перший погляд, суперечливі. Насправді, 
такі суперечливі результати можна пояснити з еволюційної точки зору. Пов’язані 
вони із суттєвими змінами біокліматичних умов у пізньому голоцені (засушли-
вий клімат суббореалу був замінений значно вологішим у субатлантичний час), 
що спричинило посилення гумусової акумуляції та оглеєння чорнозему, а також 
вилуговування раніше нагромаджених карбонатів.  

Особливої уваги заслуговують біогенні новоутворення у формі червоточин та 
кротовин у горизонті кротовинного лесу чорноземів Поділля. Відомо, що надход-
ження копролітів з підгумусових горизонтів на земну поверхню найінтенсивніше 
у молодих ґрунтах. У зрілих чорноземах відповідне переміщення матеріалу спо-
вільнюється, а його низхідна складова відбуваються лише у межах гумусового 
горизонту (Марголина и др., 1988). Тому червоточини у горизонті кротовинного 
лесу сучасних чорноземів, як реліктові утворення, є ознаками давнішої стадії 
їхнього формування.  

Твердофазні ознаки різноспрямованої зоотурбації у вигляді кротовин добре 
помітні у профілі досліджуваного агрочорнозему. Кротовини долішніх перехід-
них горизонтів ґрунту заповнені темно-сірим грудкувато-зернистим матеріалом 
гумусового горизонту. 

Зазначимо, що нанорельєф поверхневих форм зоотурбацій у вигляді мікро-
горбиків, складених палево-бурим матеріалом викидів ґрунтової маси підгуму-
сових горизонтів слабко розвинених чорноземоподібних ґрунтів, виконує ту ж 
функцію, що й еоловий пилуватий матеріал на поверхні чорнозему. За повіль-
ного його накопичення він освоюється ґрунтотворним процесом і входить до 
складу ґрунтів. За описом французького військового інженера Гійома Левасера 
де Боплана, на межиріччі Сули і Супою кількість нірок бабаків настільки велика 
(“як кролячий садок”), що “коні, потрапляючи в них копитом, падають із загро-
зою поламати собі ноги” (Гійом Левасер де Боплан, 1990, с. 90). Двосторонню 
направлену зоотурбацію, поряд із середніми і високими запасами гумусу (267–
342 т/га) в метровій товщі агрочорноземів Волино-Поділля, підтверджують наші 
попередні розрахунки, пов’язані із з’ясуванням причин еволюційного росту ґрун-
ту вгору упродовж пізнього голоцену (Папіш, 2021).  

Кліматично зумовлена інтенсифікація процесів вилуговування на початку 
пізнього голоцену сприяла мікроагрегації ґрунту. Наслідками цих процесів стало 
інтенсивне гумусоутворення і збільшення потужності гумусового горизонту за 
рахунок акумуляції в перехідних горизонтах міграційних водорозчинних форм 
гумусу. Одночасне перемішування землериями ґрунтової маси біля нижньої межі 
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гумусового горизонту сприяло розтягуванню перехідних горизонтів (НРk/НPІ і 
Phk) чорнозему. 

У середньовіччі (400–1400 рр.) і за козацьких часів розширюються площі 
суббореальних степів. Спричинено це не лише кліматичними змінами (“малий 
льодовиковий період”), а й експансією номадів на територію України. Під тра-
в’янистими дібровами Західного Поділля, поряд із ростом ґрунту вгору, у тілі 
чорнозему активно розвивається низхідна складова ґрунтоутворення внаслідок 
активізації процесів вилуговування, лесиважу й оглеєння (Папіш, 2021). Зі збіль-
шенням площ під ріллею за останні 200 років активізуються процеси вторинного 
закарбоначення агрочорноземів (реградація). 

Отже, на плакорах Поділля протягом атлантичного і суббореального періодів 
оптимального ґрунтоутворення сформувався зрілий чорнозем, який потенційно 
відповідає першій оптимальній стадії голоценового ґрунтоутворення. Пізніше, 
упродовж пізнього голоцену, не було кардинальних змін довкілля, які б спричи-
нили утворення ґрунту другого оптимуму сучасного термохрону. Натомість у 
цей час відбувалися еволюційні зміни зрілого чорнозему у напрямі збільшення 
потужності гумусового горизонту і профілю ґрунту загалом. На різкі кліматичні 
зміни довкілля зазвичай першими реагують відносно динамічні процеси сольо-
вих акумуляцій, твердофазним продуктом яких в агрочорноземах типових є кар-
бонатні новоутворення (Папіш, 2021).  

Зазначимо, що на етапі посилення континентальності клімату наприкінці дру-
гого оптимуму ґрунтоутворення впродовж останнього міжльодовикового термо-
хрону плейстоцену (МІС 5) в областях поширення верхньоплейстоценового лесо-
вого покриву відбувалась активізація седиментаційних процесів з одночасним 
формуванням ґрунтів дернового типу (Сиренко и Турло, 1986; Просторово-часо-
ва…, 2010 та ін.). Карбонатний профіль чорноземоподібних ґрунтів цього термо-
хрону часто має два максимуми сольових акумуляцій (Сиренко и Турло, 1986). 
Нічого подібного не спостерігається на відповідних профілях агрочорноземів По-
ділля (рис. 2).  

Навпаки, карбонатний профіль подільського агрочорнозему “стиснутий” до-
низу з невиразним максимумом (горизонт calcic) у середній або нижній частині 
профілю, що є наслідком посилення вилуговування в субатлантичний період 
голоцену.  “Підтягування” карбонатного профілю агрочорнозему у нижню части-
ну гумусового горизонту є ознакою вторинного закарбоначення місцевих ґрунтів 
(реградація) після антропізації ландшафтів Поділля у середньому голоцені. 

Гумусовий, гранулометричний і мінералогічний профілі подільських агро-
чорноземів не містять ознак дискретності акумуляцій гумусу і глинистих фракцій 
(Папіш, 2021), які засвідчували б седиментацію пилуватого матеріалу між опти-
мальними стадіями ґрунтоутворення. На етапі культурної еволюції ґрунтовий 
профіль розвивався головно внаслідок функціонування ґрунтової екосистеми 
агрочорнозему з послабленими явищами гумусової акумуляції і направленої зоо-
турбації (етап стагнації ґрунтоутворення). 
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Рис. 2. Карбонатний профіль агрочорнозему міграційно-міцелярного 

центральної частини Подільського лісостепу 
Fig. 2. Carbonate profile of Agrochernozem migratory-micelle of central part of 

Podollian forest-steppe 
 

Висновки. Еволюційні зміни ґрунтоутворення на вершинних поверхнях пла-
то і привододільних схилах центральної частини Поділля з початком пребореалу 
відбувалися на однотипній літологічній основі, якою зазвичай були лесоподібні 
суглинки давнього голоцену. В періоди панування порівняно несприятливих клі-
матичних умов у межах голоценового термохрону (РВ-2, ВО-3, кінець АТ-3, SB-
1, SA-3) гумусові горизонти чорнозему формувались у парагенетичній єдності з 
настиланням тонких пилуватих прошарків, які швидко асимілювались ґрунто-
творним процесом в однорідний генетичний горизонт. Збільшення континенталь-
ності клімату сприяло процесам відносного “сингенетичного ґрунтоутворення”. 
На етапах оптимального педоґенезу (порівняно теплий і вологий клімат) відбу-
вався поступовий розвиток ґрунтового профілю з активізацією вертикальної 
складової ґрунтоутворення в обох напрямах (донизу ↔ догори).  

Особливості ґрунтоутворення в межах лісостепових ландшафтів центральної 
частини Поділля (домінування протягом голоцену успадкованої еволюції чорно-
земів з елементами стираючої, накладання профілю ґрунтів різних етапів ґрунто-
утворення на один літологічний субстрат, подібність морфологічних наслідків 
педогенезу в умовах вологих лучних степів і різнотравних трав’янистих дібров)  
не сприяли становленню виразних ознак стадійності ґрунтотворного процесу.  
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Початкова стадія ґрунтотворного процесу органічно “вмонтована” в тіло ос-
новного профілю агрочорнозему і прихована морфологічними утвореннями нас-
тупних етапів. Ознаки цієї стадії частково відображені в горизонтах кротовин-
ного лесу і бурозабарвленому горизонті Phk або PhI. Гумусовий профіль агро-
чорнозему є продуктом оптимальної стадії ґрунтоутворення, яка розтягнулась у 
часі на 7,0–8,0 тис. років й охопила відносно контрастні мікроетапи трьох пері-
одів голоцену: атлантичного, суббореального і субатлантичного.  

Як випливає з історико-генетичного аналізу профілю типових плакорних 
агрочорноземів, зміни умов і процесів ґрунтоутворення у голоцені були недос-
татньо тривалими і значними для формування повноцінного педокомплексу. 
Сьогодні можна впевнено розпізнавати ознаки двох послідовних стадій ґрунто-
утворення у межах голоценового термохрону – початкової і стадії раннього опти-
муму. В умовах сучасних ландшафтно-кліматичних змін проявляються перші не-
прямі ознаки трансформації ґрунтоутворення в напрямі аридизації і переходу до 
потенційної стадії другого оптимуму. Як засвідчує історія розвитку ґрунтів  теп-
лих етапів доголоценового педогенезу, ґрунтотворний процес після досягнення 
кліматично зумовленої стадії оптимуму мав би розвиватися в напрямі аридизації 
ґрунтових процесів. Відповідні ознаки мають поки що зовнішні прояви (зміна 
клімату ґрунту, реградація, дегуміфікація) і в морфології ґрунтового профілю та 
властивостях ґрунтового тіла прямо не відображені. Закономірний розвиток ста-
дійності ґрунтоутворення ускладнює посилена антропізація ґрунтотворного про-
цесу, пов’язана із розорюванням плакорних земель. Чи трансформуються зовніш-
ні умови і процеси функціонування ґрунтової екосистеми у твердофазні продук-
ти (ознаки) ґрунтотворних процесів наступної оптимальної стадії педогенезу, 
покаже час. Наразі плакорні ґрунти Поділля можна визначити як полігенетичні 
двохстадійні утворення, які не досягли статусу повноцінного педокомплексу.   
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LONG-TERM RESEARCH INTO WEEKEND TOURIST TRAFFIC  
IN ROCK-CAVE OJCOW NATIONAL PARK (POLAND) FOR THE NEEDS OF 
SUSTAINABLE TOURISM 
Yuriy Zinko, Marta Malska, Svitlana Blahodyr 
Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine, 
Józef Partyka, Janusz Glanowski, Alicja Fischer 
Ojcowski Park Narodowy, Poland   

Abstract. Ojców National Park is distinguished geo- and landscape diversity by Polish 
national’s parks. It is primarily associated with Jurassic rock formations and niche-caves, which 
are the main attractions of the park. The research covered the main places visited by tourists – the 
rock formations of the Castle and the Krakow Gate, the caves Lokietka and Dark Cave, as well as 
restaurants in the center of the village Ojców. The main focus was on the tourist load on attractions 
and tourist infrastructure, identifying the main trends over the 20-year observation period and 
developing recommendations for choosing approaches to sustainable service for visitors to the 
park. 

The article discusses the load and structure of weekend tourist traffic in the central part of 
Ojcow National Park for a long period of time (1998–2017). The results are based on direct 
observation at the OPN entrance gates and sites on the weekends during the summer season (July-
August). It has been established that the total number of visitors in the central part of the park 
varies from 1.2 to 2.5 thousand people, depending on the weather, which is 1.5-2 times higher than 
the average daily attendance. The structure of visitors is dominated by small (family) groups (85–
91%) and adults and youth (over 70%). During the 20-year observation period, certain trends in 
the structure and spatial distribution of tourism flows have been identified. In particular, there is an 
increase in the number of motoring tourists, the share of cyclists (up to 15% of the total flow of 
visitors) and the attractiveness of educational sites. 

These long-term studies of the load of tourism flow in the OPN allowed us to assert the 
phenomena of overtourism in the park, in particular, in its central part over the weekends. Based 
on the results of recording tourists and questionnaires filled in by the tourists, recommendations 
for the implementation of elements of sustainable development of the recreational and tourist 
sphere of the park have been developed. They envisage bringing a network of parking lots to the 
periphery of the park, dispersal of the main tourism flows, wider introduction of the educational-
ambling model of visiting with an emphasis on ecotourism activities. 

Key words: park; tourism flow; caves; rock formations; visitors; structure; load; sustainable 
development. 

 
ДОВГОТЕРМІНОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТУРИСТИЧНОГО РУХУ ВИХІДНОГО ДНЯ  
В СКЕЛЬНО-ПЕЧЕРНОМУ ОЙЦОВСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ ПАРКУ 
(ПОЛЬЩА) ДЛЯ ПОТРЕБ СТАЛОГО ТУРИЗМУ 
Юрій Зінько, Марта Мальська, Світлана Благодир 
Львівський національний університет імені Івана Франка, Україна, 
Юзеф Партика, Януш Глановський, Аліція Фішер 
Ojcowski Park Narodowy, Польща 

Анотація. Ойцовський національний парк вирізняється гео- та ландшафтним 
різноманіттям від інших польських національних парків. Насамперед він пов’язаний з 
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юрськими скельними утвореннями та нішами-печерами, які є головними визначними 
пам’ятками парку. Дослідження охопили основні місця, які відвідували туристи – скельні 
утворення замку та Краківської брами, печери Локетка та Темна печера, а також ресторани 
в центрі села Ойців. Основна увага приділялася туристичному навантаженню на атракціони 
та туристичну інфраструктуру, визначенню основних тенденцій за 20-річний період 
спостережень та розробці рекомендацій щодо вибору підходів до сталого обслуговування 
відвідувачів парку. 

У статті розглянуто навантаження та структуру туристичного потоку вихідного дня в 
центральній частині Ойцовського національного парку за тривалий період (1998–2017 рр.). 
Результати ґрунтуються на безпосередньому спостереженні біля вхідних воріт та 
майданчиків ОПН у вихідні дні в літній сезон (липень–серпень). Встановлено, що загальна 
кількість відвідувачів у центральній частині парку коливається від 1,2 до 2,5 тис. осіб 
залежно від погоди, що в 1,5–2 рази перевищує середньодобову відвідуваність. У структурі 
відвідувачів переважають малі (сімейні) групи (85–91%) та дорослі та молодь (понад 70%). 
За 20-річний період спостережень виявлено певні тенденції у структурі та просторовому 
розподілі туристичних потоків. Зокрема, спостерігається збільшення кількості автотуристів, 
частки велосипедистів (до 15% від загального потоку відвідувачів) та привабливості 
освітніх об’єктів. 

Ці багаторічні дослідження навантаження туристичного потоку в ОНП дозволили 
стверджувати про високий потік туристів у парку, зокрема, в його центральній частині у 
вихідні дні. За результатами обліку туристів та заповнених туристами анкет розроблено 
рекомендації щодо впровадження елементів сталого розвитку рекреаційно-туристичної 
сфери парку. Вони передбачають виведення мережі автостоянок на периферію парку, 
розпорошення основних туристичних потоків, ширше впровадження освітньо-похідної 
моделі відвідування з акцентом на екотуристичні заходи. 

Ключові слова: парк; туристичний потік; печери; скельні утворення; відвідувачі; 
структура; навантаження; сталий розвиток. 

 
Introduction 
The issue of tourist use of and tourism load on national parks is relevant in the 

development of strategies and measures to ensure sustainable development of these 
protected areas. To develop visitor management projects in national parks, it is important 
to study the structural and temporal and spatial aspects of tourism flows. When studying 
tourist traffic, it is necessary to use both direct methods of monitoring tourists and 
indirect sources of accounting for visits to national parks (Matczak, 2002). The results of 
research into the space-time dynamics of tourism flows serve as an important information 
base for planning their regulation, ensuring the quality of service and justification of 
targeted measures to protect the environment during tourism loads. 

In this context, long-term studies of tourist traffic in national parks are especially 
important, which allow identifying certain trends in the dynamics of tourism load, its 
spatial and temporal changes, as well as the factors that determine these changes. At the 
same time, direct studies of tourist traffic in the national parks during the periods of the 
highest influx of visitors (summer season, weekend periods) are relevant. During such 
periods of maximum park attendance by tourists, the issue of arranging and regulating 
tourist traffic from the point of view of preservation of the natural environment and 
ensuring comfortable stay of visitors become more relevant. 

Ojcow National Park (Polish: Ojcowski Park Narodowy, OPN) in the Lesser Poland 
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Voivodeship has been chosen as the object of many years of tourist traffic research as one 
of the most visited national parks in Poland. The article gives the results of a joint long-
term study of the tourist traffic by park staff and scientists of Lviv National University 
with the involvement of trainee students for the period 1998-2017. 

The aim of the research is to study the weekend tourist traffic in OPN over a 20-year 
period to identify structural and spatial changes, the main trends in the dynamics of 
tourism flows and develop measures to regulate the tourism load in the park and improve 
visitor management. The article considers methodical aspects of studying direct and 
indirect accounting of tourists, analyzes the dynamics of the total number of tourists in 
the park for the twenty-year period, investigates the peculiarities of space-time dynamics 
of tourism flows at the weekends for the central – most visited – part of the park and 
gives recommendations for the development of organizational and infrastructural 
measures for the regulation and provision of services to tourism flows in the OPN in the 
context of sustainable development requirements. The paper considers the main models 
of visitors' stay in the park over the weekend and the issue of developing a range of 
ecotourism programs for tourists. 

Methodical framework and information base of the research into tourist traffic 
in OPN. The study of tourist traffic in OPN has a significant number of publications that 
reflect the space-time dynamics of tourist traffic in recent decades (Partyka, 2002, 2010, 
2017, 2018a). Some publications addressed topics related to the motives of traveling to 
the park (Ziarkowski, 2011, 2014) and the impact of the tourism load on the park 
environment (Zinko et all, 2006; Saba, 2008; Partyka, 2018a). OPN's positioning at the 
present stage in terms of indicators and nature of tourist traffic among Polish national 
parks has been considered in a number of studies (Kruczek, Przybyło-Kisielewska, 2019; 
Miazek, 2020). 

As noted by A. Matczak (2002), the monitoring system for the study of tourist traffic 
in protected areas is based on three types of source materials: indirect sources, direct 
surveys of the size, structure and spatial distribution of tourists, as well as through visitor 
questionnaires. In addition, P. Miazek (2020) proposes another form of accounting for 
park visitors – automatic one using meters.  

The OPN territory ensures a wide use of methods of indirect accounting for tourism 
flows as well as methods supplemented with direct surveys. Since 1995, tourists have 
been accounted for by the number of tickets sold at the main attractions, parking lots and 
W. Szafer Museum, supplemented by the registration of the age structure of visitors. 

Direct registration of tourists in the park was arranged during the weekend (Saturday-
Sunday, July or August) during the internships of students from the Department of 
Tourism of the Faculty of Geography of Ivan Franko National University of Lviv for 
twenty years (1998-2017). The registration of tourists at the entrance "gates" of the 
central most visited part of the park (parking lots, pedestrian and road bridges on the 
Prądnik River) and its main attractions (castle, caves, rocks), as well as service facilities 
(restaurants, souvenir stalls) was carried out for 8 hours (from 9.00 am to 05.00 pm). 20 
to 25 students-registrars were simultaneously engaged in the creation of a network of 
tourist traffic monitoring points (Fig. 1). The following parameters were recorded at the 
accounting (registration) places: number of visitors; their age structure – children (up to 
15 years of age), youth (up to 30 years of age), adults (up to 60 years of age), senior 
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citizens (pensioners of age) over 60 years of age; form of attendance – individual tourists, 
small groups (2-6 people), medium and large groups (˃ 6 people); gender distribution of 
visitors. The geography of visitors and the length of stay in the park were studied through 
the number of arriving (departing) cars and passengers and by binding cars to specific 
voivodships based on the registration plates. Specialized tourists – cyclists and equipped 
hikers – were also recorded separately at the monitoring points.  

 

 
Fig. 1. Students of Ivan Franko National University of Lviv – participants in the study 

of tourist traffic in OPN in July 2017 (photo by Yu. Zinko) 
 
To study tourist traffic in national parks, it is also important to analyze the space-time 

structure, which is manifested in the distribution of tourists by major sites, service points 
and tourist routes for a particular period of research (Matczak, 2002; Zinko et all, 2007; 
Turystyka w OPN, 2020). The practice of accounting for tourists in OPN involves daily 
registration of visitors to the main sites of organized visits and indicates their distribution 
by specific time cross-sections (day, month, season, year).  

When studying the space-time structure of tourist traffic at the weekends in the park, 
2 models of visits by tourists – walking-recreation and walking-educational type – were 
used. During 8 hours, the number of visits by tourists arriving in the park (leaving the 
park) at the below basic spatial elements was registered: entrance "gates", service transit 
points and target visit sites (Fig. 2). Such models allowed recording, for example, the 
hourly distribution of tourists in the central part of the park during the day. They served 
as the basis for the creation of space-time "cross-sections" of tourist traffic during the 
weekend in the central part of the park, and also allowed obtaining indicators of the total 
daily number of visits and length of stay in the park. The annual indicators of weekend 
traffic, obtained in July-August for the 20-year observation period, were compared to 
identify the main trends in the dynamics of the number of visitors to the sites of direct 
observation, changes in their structural characteristics. The reasons for the identified 
trends and changes related to natural-geographical, socio-economic and functional-
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technical factors were clarified.  

 
Fig. 2. OPN map with observation points 

Observation points: 1 – parking at Zlota Gora; 2 – lower parking lot; 3 – wooden 
bridge across the Prądnik River; 4 – asphalted bridge across the Prądnik River; 4 – 

eateries in the center of Ojcow; 5 – Lokietek's Cave; 6 – Dark Cave; 7 – Krakow Gate 
rocks. 

 
As part of long-term surveys of tourist traffic at the weekends, sociological surveys 

were used by questioning domestic and foreign visitors to the park. The number of 
respondents ranged from 30 to 45 people each year, and a total of more than 600 
questionnaires were processed over a 20-year period. The questionnaires contained 
questions about the geography of visitors, the frequency of visits and time spent in the 
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park, the attractiveness of the park, sources of information about the park, wishes to be 
given over to the administration. These questionnaires made it possible to find out the 
motives of the park visitors and to inventory certain proposals for improving tourist 
services and reducing the negative impact of tourist traffic on the environment. 

According to special studies, tourism monitoring makes it possible to regulate and 
limit excessive load in national parks (Spychała, Craja-Zwolińska, 2014). The issue of 
sustainable tourism planning for OPN is considered taking into account the experience of 
its implementation in a number of Polish and foreign national parks, as well as strategies 
for balanced development of areas (Walasa, 2019). 

Space-time analysis of OPN attendance over a 20-year period (1998-2017). In the 
classification of Polish national parks according to the degree of intensity of tourist use, 
OPN belongs to the class of parks with a significant intensity of tourist use, along with 
such parks as Tatra, Kampinos, Karkonosze, Pieniny, Wolin National Parks (Liszewski, 
2009). In particular, OPN ranks high among parks: 3rd place in terms of the number of 
tourists per 1 hectare – 199.5 people (after Pieniny and Kampinos National Parks), 5th 
place in terms of the number of tourists per 1 km of road – 1.1 people (Kruczek, 
Przybyło-Kisielewska, 2019). This park is characterized by the phenomena of 
overtourism – excessive tourism load with a tourist density of 19.5 thousand people per 1 
km2 (Kruczek, Przybyło-Kisielewska, 2019), which gives it 3rd place in the ranking of 
Polish national parks with a significant intensity of tourist traffic. According to the 
ranking of Polish national parks by the total number of tourists in 2017, OPN ranked 8th 
with 430 thousand tourists (GUS, 2017).  

As already noted, the OPN has been recording visitors at major sites since 1995 on 
the basis of tickets sold to major natural, historical, cultural and educational attractions 
(Table 1). The main visited and officially registered sites include: Lokietek's Cave and 
Dark Cave, Pieskowa Skala Castle and Ojcow Castle, as well as the Wladyslaw Szafer 
Museum. According to the data from the table "OPN Tourist Attraction Attendance in 
1998-2019", the most visited sites in the park are the Lokietek's Cave and Pieskowa Skala 
Castle and Ojcow Castle. During the study period of 1998–2017, the average annual 
attendance was as follows: Lokietek's Cave – 103,650, Pieskowa Skala Castle – 89,076, 
Ojcow Castle – 57,147, Wladyslaw Szafer Museum – 28,887, Dark Cave – 24,245. The 
total park attendance was significantly influenced by the planned repairs and 
reconstructions of certain sites during this period, which made them inaccessible to 
visitors (Wladyslaw Szafer Museum, Pieskowa Skala Castle, Ojcow Castle). The total 
number of registered tourists at the visited sites ranged from 209 thousand people in 2009 
to 427 thousand people in 2016. 

The factors behind significant tourist traffic to the park include the following: 
location near large agglomerations (Krakow and Silesia), convenient communication 
accessibility, proper level of infrastructure (tourist routes, accommodation facilities on 
the territory of the park and hotels in its immediate vicinity, eateries). The established 
reasons behind the tourist traffic to the park are important geographical and natural, 
socio-economic and functional-technical reasons (Miazek, 2020) with the geographical-
natural and functional-technical factors being the top ones.  

The main number of visitors (approximately 70%) come in May-June and September-
October and this is because of school field trips. By type of seasonality, A. Matczak 
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(2002) suggests classifying this park as a sightseeing park. The number of participants in 
the Educational and Didactic Center during this period ranged from 7.2 thousand to 9.7 
thousand people.  

 
Table 1. OPN Tourist Attraction Attendance in 1998-2019, the number of people 

Year Lokietek's 
Cave 

Pieskowa 
Skala Castle 

Wladyslaw 
Szafer 

Museum   

Dark Cave Ojcow 
Castle 

1998 136,120 109,607 39,667 22,924 17,243 
1999 128,525 97,660 38,225 22,056 12,684 
2000 107,241 81,557 37,156 21,139 19,710 
2001 98,915 75,959 31,545 17,568 18,618 
2002 98,613 77,433 32,514 13,976 12,512 
2003 107,767 87,906 30,496 19,426 22,680 
2004 106,199 83,315 29,857 20,365 20,139 
2005 105,656 77,880 31,639 21,907 50,875 
2006 110,129 80,986 28,959 21,765 60,016 
2007 118,272 95,720 30,028 25,219 52,090 
2008 104,674 101,942 303 by 

28.02 
24,466 70,061 

2009 104,637 83,254 closed 27,129 74,870 
2010 89,039 73,268 23,974 22,794 78,600 
2011 99,175 74,483 27,847 28,179 66,876 
2012 95,393 88,910 26,468 26,332 57,313 
2013 92,302 80,370 26,179 25,470 58,800 
2014 96,998 repairs 27,454 26,969 81,030 
2015 98,904 repairs 25,882 30,232 80,505 
2016 113,155 164,973 27,281 32,829 89,921 
2017 118,893 141,641 26,804 31,504 91,470 
2018 132,868 133,749 25,226 32,474 89,061 
2019 119,802 113,529 25,811 34,150 89,257 
Source: Turystyka w OPN, 2020, as amended 
 
Studies of trends in the tourism load on the OPN territory, based on the recorded sites 

for more than 20 years, show its growth in recent years. This trend has become especially 
pronounced since 2016 due to the highest rates of visits to Pieskowa Skala Castle and 
Ojcow Castle as well as Lokietek's Cave (Table 1). 

To get to the national park, visitors mostly use different types of vehicles. According 
to the number of vehicles in the main parking lot of the park based on the sale of tickets 
for the period 1998-2017, the average number of vehicles is 34,617. Private cars (31,820, 
92%) predominate among the motor vehicles, buses and minibuses account for 2,434 
vehicles (7%), and motorcycles account for 1,363 vehicles (approximately 1%) (Partyka, 
2018). In terms of accessibility, the park is classified as a well-accessible suburban park 
(Miazek, 2020). 
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  Studies of the motives for visiting OPN based on a survey of tourists showed that 
they are dominated by: landscape watching (51%), local history studies (21%) and 
recreation (20%) (Ziarkowski, 2011). The most attractive elements of the landscape, 
according to the respondents, is the terrain – picturesque rocks, valleys and cultural 
heritage sites (castles, churches, resort architecture). The main symbols of the park 
(Ziarkowski, 2011) included Pieskowa Skala Castle and Ojcow Castle, Hercules's 
Bludgeon and Lokietek's Cave (15%). This suggests the need to preserve park's natural 
and cultural landscape for future generations of tourists as a basis for travel.  

Load, structure and spatial distribution of tourist traffic in the weekend 
(according to long-term observations 1998–2017). The central part of the OPN, with an 
area of approximately 10 ha, is the most visited area for tourists due to the successful 
combination of various attractions and the developed network of roads, recreation areas 
and facilities. It stretches from the ruins of Ojcow Castle in the north to the Krakow Gate 
rocks in the south. It covers elements of the former "resort" park with historic hotels "Pod 
Lokietkom" (now the OPN Wladyslaw Szafer Museum) and "Pod Kazimierzem" (now 
the OPN educational center) and the center of Ojcow tourist village with a network of 
accommodation and food services facilities. This tourist area of the park includes 
Lokietek's Cave and Dark Cave (fig. 3) popular among tourists.  

 
Fig. 3. Tourists in the Dark Cave  

(photo from the archives of the Ojcow National Park) 
 
The study of the structure and spatial distribution of tourist traffic during the weekend 

in the central part of the OPN (between the castle park and the Krakow Gate rocks) was 
conducted in three basic places: the entrance gates of the park, visit and maintenance 
facilities and the main target object of visiting and recreation (Krakow Gate). Lower 
parking lot, parking lot at Zlota Gora, pedestrian bridge and automobile bridge across 
the Prądnik River were used as the entrance gates where visitors were registered in the 
central part of the park. Additionally, cyclists arriving from the Krakow direction along 
the old Ojcow road were registered. During the weekend, the trajectory of visitors in the 
central part runs along pedestrian walkways and local motor roads leading to the main 
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attractions (caves, Ojcow Castle, Krakow Gate rocks (fig. 4), Wladyslaw Szafer 
Museum). At the same time, these roads pass through a service center (cafes, restaurants 
and souvenir kiosks) located in the central part of Ojcow settlement. This part of the park 
is included in the regional hiking Trail of the Eagle's Nests from Krakow to Częstochowa 
(red trail), the regional hiking Krakow Valley Trail (yellow trail), the Warowni Jurajskich 
Trail (blue trail), and the local hiking trail from Pieskowa Skala Castle to Lokietek's Cave 
(black trail), and also covers the local hiking and cycling trail (green), which includes a 
visit to the Dark Cave and the Krakow Gate rock (Partyka, 2018b). During the weekend, 
two models of visiting the central part of the park predominate: ambling-recreation and 
ambling-educational with visits to the Lokietek's Cave and Dark Cave and Ojcow Castle. 
It is important to emphasize that in the ambling-recreation model a significant role is 
played by organized places for recreation (benches in the park), restaurants. According to 
the results of the study, about half of the visitors use the recreation areas during the 
weekend, and 25–30% of the visitors use services provided by the eateries.  

 
Fig. 4. Researchers of weekend tourist traffic near the Krakow Gate rocks  

(photo by S. Blagodyr) 
 
The central part of the park is the most visited part during the weekend period of 

spring-summer or autumn-summer season. It is characterized by a well-defined 
channeling of tourist traffic by the existing network of roads to the sites an facilities. The 
organized target network of observation points allows us to track the space-time 
dynamics of tourists in the weekend (Fig. 2). For 20 years, during the student internships, 
the annual monitoring of tourists on the weekends of July-August was ensured by means 
of direct registration of tourists at observation points. 

For the 20-year observation period (1998–2017) during 8-hour registrations, the 
following fluctuations in the attendance on summer weekends at the entrance gates were 
recorded: parking lots (lower and on Zlota Gora) from 475 to 770 people, at the footpath 
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entrance (wooden bridge over the Prądnik River) from 750 to 999 people with a 
maximum of 195 visitors per hour, and at the local road crossing across the Prądnik River 
from 453 to 723 visitors with a maximum of 102 visitors per hour. Attendance at major 
attractions for the same study period should be as follows: Lokietek's Cave – from 470 to 
682 visitors, Dark Cave – from 161 to 260 visitors, Ojcow Castle (area of about 1 ha) – 
from 433 to 770 visitors. At the main destination for hikers and cyclists – Krakow Gate 
(adjacent area of about 0.5 ha) – the number of tourists during the study period ranged 
from 550 to 1,991 visitors with a maximum of 430 visitors per hour. Such fluctuations in 
the number of visitors in different years at the observation points in most cases were 
determined by weather conditions: in cloudy and rainy and cool weather the number of 
visitors decreased, and in sunny and warm weather it increased. Figure 3 shows a 
comparative curve of the daily dynamics of visitors at the observation point "Krakow 
Gate" in different weather conditions in 2012 (cloudy and rainy weather) and 2013 
(sunny warm weather). 

 
Fig. 5. Daily dynamics of visitors at the observation point "Krakow Gate" in different 

weather conditions in 2012 (cloudy and rainy weather) and 2013 (sunny warm weather). 
 
In general, the total number of visitors on summer weekends at the entrance gates, 

taking into account the arrival of cyclists along the "old Ojcow road", ranged from 1.2 to 
2.5 thousand people in the central part of the park. If we take into account the area of the 
central part of the park (approximately 10 ha), the load rate is 110–220 people/ha. This is 
the average number of visitors to the central part of Ojcow, while the number of visitors 
to Ojcow Castle and in the Krakow Gate area during the day is much higher and is several 
hundred people per 1 ha. In general, the hourly analysis of the number of visitors in 
different weather conditions records a 1.5–2.5-fold increase in the number of tourists 
under comfortable weather conditions. 

Long-term studies of weekend tourist traffic made it possible to analyze in detail the 
structure and spatial distribution of visitors at the main observation points and trends in 
their change over a 20-year period.  
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The structure and dynamics of visitors on weekends at observation points. The 
number of vehicles in parking lots over the years of observation fluctuated within the 
following limits: from 153 to 174 cars (lower parking lot) and from 85 to 134 cars (Zlota 
Gora parking lot). The two main parking lots suggest that the maximum arrival of 
motoring tourists is between 10.00 am and 11.00 am in the lower parking lot, and in Zlota 
Gora parking lot this maximum shifts to midday - 01.00 pm due to the partial closure of 
the lower parking lot. A detailed analysis of the arrival and departure of vehicles using 
recorded registration numbers made it possible to establish the predominant duration of 
their stay in the park. It ranges from 2 to 4 hours. Recorded registration numbers served 
as the basis for studying the geography of motoring tourists. They testify that over the 
years of observations, motoring tourists from Lesser Poland Voivodeship (from 35% to 
44%) and Silesian Voivodeship (20–28%) predominated, as these are the closest 
territories. In particular, most of the cars from Lesser Poland Voivodeship were from 
Krakow and Olkusz counties. There are also significant flows of tourists from Lesser 
Poland Voivodeship (11–16%) and Świętokrzyskie Voivodeship (6–9%).  

In recent years, a study was also conducted of places of unstructured parking lots 
(from the area near the "Chapel on the Water") when the lower parking lot is full in the 
afternoon. Their number ranged from 152 to 250 cars. In general, according to the results 
of many years of research, it can be stated that the number of cars arriving at the weekend 
in the central part of the park often exceeds 500 cars (official parking lots and 
"unstructured parking"). 

Visual assessment of the age structure at the entrance gates of the park (parking lots, 
wooden and asphalted bridges) over the years of observation showed the following ratio 
of the main age groups: adults – 32–45%, youth – 35–36%, children – 13–25%, 
pensioners – 9–15%. It was recorded that the organizational form of visiting in the 
entrance area is dominated by small groups (2–6 people) – from 83% to 91% of visitors, 
individual tourists make up 4–7% of visitors, and large groups make from 1 to 2%.  

In turn, for the main destination of the park walks – the Krakow Gate rocks - the 
predominance of adults (18–38%) and youth (36–51%) was recorded in the structure of 
visitors over the years of observations, and small groups predominated among the groups 
(80–91%). In the structure of visitors, a significant share is made by cyclists (10–15%), 
their share has grown especially in recent years of research. The maximum number of 
visitors here is observed at 01.00 pm – 03.00 pm. We should note that tourists go to the 
Krakow Gate from several directions: the main footpath, the local asphalted road, the 
footpath from the Lokietek's Cave and the old Ojcow local road (mostly cyclists). In the 
age structure of visitors to the caves (Lokietek's and Dark), there was a significant 
predominance of youth groups (38–41%). 

In the central part of the main trail there are food service facilities (cafes, restaurants, 
shops) and souvenir shops. Observations of the attendance of eateries during the weekend 
period showed that the maximum load falls on the period from 01.00 pm to 03.00 pm. 
The total number of visitors to the food service facilities ranged from 265 to 450 people, 
which is approximately 25% of all visitors during the weekend. 

Table 2 shows the monitoring data of visitors to the central part of the OPN during 
one of the weekends of July 2017 on the basis of 8-hour observations at 9 observation 
points. They reflect the spatial distribution of visitors at the main monitoring points: 
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entrance area (entrance gates), transit service area and visiting sites. It shows the number 
of visitors, their dynamics (those that entered and left the territory), age and 
organizational structure, as well as the geography of visitors. 

As already mentioned, during the weekend, two models of visits are implemented in 
the central part of the OPN: ambling-recreation and ambling-educational ones. The 
ambling-recreation model is based on a walk from the castle park to the Krakow Gate 
rocks (1.5 km) and back, it includes a short break in the places equipped with benches 
(used by about 50% of visitors) and visits to food service facilities. The targets of this 
model are the Krakow Gate rocks, which are also attractive for its good view of the cliffs 
of Góra Koronna and Okopa (Dark Cave, vantage points at Góra Koronna, Wapiennik 
and Okopa). The total length of the walking trail is about 6 km. This model of visiting is 
most suitable for family groups of different ages and is dominating in the park.  

 
Table 2.Tourist traffic during the weekend in the central part of OPN  

(observation date is July 15, 2017, from 9.00 am to 05.00 pm) 
Place of 

registration Number of people Visitor structure Geography of 
visitors, Voivodeship 

1 2 3 4 
Entrance area    

Main parking lot 502 

children – 15 %  
youth – 32 % 
adults – 37 % 
senior citizens – 16 % 
_______________________ 
individual tourists – 7 % 
small groups – 91 % 
big groups – 2 % 

By registration 
numbers: 

Lesser Poland 
Voivodeship – 35 % 
Silesian Voivodeship 
– 27 % 
Masovian 
Voivodeship – 8 % 
Other – 30 % 

Parking lot at Zlota 
Gora 111 

children – 13 %  
youth – 22 % 
adults – 59 % 
senior citizens – 6 % 
_______________________ 
individual tourists – 7 % 
small groups – 93 % 

By registration 
numbers: 

Lesser Poland 
Voivodeship – 35 % 
Silesian Voivodeship 
– 25 % 
Masovian 
Voivodeship – 7 % 
Other – 33 % 

Wooden bridge 
across the 
Prądnik River 

entered – 538 
left – 461  

children – 18 %  
youth – 22 % 
adults – 48 % 
senior citizens – 12 % 
______________________ 
individual tourists – 4 % 
small groups – 85 % 
big groups – 11 % 

Based on 
questionnaires: 

Lesser Poland 
Voivodeship – 26 % 
Podkarpackie 
Voivodeship – 13 % 
Masovian 
Voivodeship – 21 % 
Silesian Voivodeship 
– 9 % 
Other – 31 % 
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1 2 3 4 

Asphalted bridge 
across the 
Prądnik River 

entered – 297 
left – 340 

children – 15 %  
youth – 30 % 
adults – 41 % 
senior citizens – 14 % 
individual tourists – 7 % 
small groups – 85 % 
big groups – 8 % 

 

Transit zone    

Service points 211 people (01.00 
pm - 03.00 pm) 

  

Visiting sites    

Lokietek's Cave 606 

children – 24 %  
youth – 36 % 
adults – 27 % 
senior citizens – 13 % 
individual tourists – 30 % 
small groups – 45 % 
big groups – 25 % 

 

Dark Cave  213 

children – 20 %  
youth – 17 % 
adults – 33 % 
senior citizens – 30 % 
individual tourists – 8 % 
small groups – 80 % 
big groups – 12 % 

 

Ojcow Castle 513 

children – 18 %  
youth – 30 % 
adults – 34 % 
senior citizens – 18 % 
individual tourists – 10 % 
small groups – 88 % 
big groups – 2 % 

 

Krakow Gate 1198 

children – 16 %  
youth – 26 % 
adults – 48 % 
senior citizens – 10 % 
individual tourists – 17 % 
small groups – 77 % 
big groups – 6 % 

 

Source: own research 
   
The second ambling-educational model of visiting envisages an excursion to one or 

two arranged park attractions – Ojcow Castle, Wladyslaw Szafer Museum, Lokietek's and 
Dark Caves. Excursions to these sites last from 20 to 40 minutes. After visiting 1–2 sites, 
visitors join the flows on the main hiking trails. According to the monitoring of weekend 
tourist traffic, about 30–40% of its participants visit the above-mentioned sites.         

A survey of domestic and foreign tourists in OPN confirmed the geography of 
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arrivals, recorded on the basis of the identification of registration data of motoring 
tourists in the parking lots of the park. Most of the respondents represented Lesser Poland 
Voivodeship, as well as the neighboring Silesian Voivodeship (see Table 2).  

The answers to the questions concerning the motives for traveling to OPN deserved 
special attention during the survey. The main attractions mentioned by domestic 
respondents are the components of natural heritage, i.e. rocks and caves and the valley of 
the Prądnik River. Interest in the natural landscape of this area as a basic motive for travel 
was confirmed in targeted questionnaires (Ziarkowski, 2011). This is also confirmed by a 
current analysis of visitor photos on Google Earth (2020), where images of rocky 
landscapes are dominant. Another important reason for visiting OPN, according to long-
term surveys, is family vacation. 

Answers about several (2–4 times a year) visits to the park, about several hour stay 
(2–4 hours) in the park over the weekend dominated among the domestic respondents. 
Family traditions and school trips are mostly mentioned as sources of information about 
the park. Among foreign tourists, the sources of information included websites and advice 
by their Polish acquaintances. 

However, according to the respondents, the problems associated with staying in OPN 
include: certain phenomena of overtourism – lack of spaces at the lower parking lot, a 
significant number of tourists at the sites visited; unsuitability of the park for certain 
categories of visitors: small children, pensioners. 

Regarding the feedback of the surveyed visitors to the park administration, they 
mentioned the need to expand the range of leisure facilities, which indicates the 
stereotypical perception of OPN as a city or theme park, the need to improve the 
condition and infrastructure of footpaths, reconstruct major attractions, including the 
ruins of Ojcow Castle. 

The main trends of weekend tourist traffic over a long period of observations. A long-
term study of tourist traffic during the weekend during the summer season confirms the 
highest rates of daily visits to the park. The total number of registered tourists in the 
central part of the park in this period ranges from 1.2 to 2.5 thousand visitors, depending 
on weather conditions. This figure exceeds the attendance of the park on weekdays by 2–
2.5 times. The minimum indicators in the weekend are observed in cloudy and rainy 
weather. The most visited facility on weekends in OPN is the Krakow Gate, where the 
maximum daily total number of tourists for an 8-hour observation period reaches 1.5–1.9 
thousand people on an area of approximately 0.5 ha. This facility functions as a place of 
short-term rest and a good vantage point to enjoy the rocky landscapes in the valley of the 
Prądnik River. We also recorded a significant number of visitors on the territory of the 
ruins of Ojcow Castle. As for other sites visited during the weekend, in recent years there 
has been a tendency to slightly decrease in the number of visitors to the Lokietek's and 
Dark Caves (by 10–14%) while the number of visitors to the ruins of Ojcow Castle is 
increasing.  

Direct monitoring of the tourism load, its structure and territorial distribution for the 
most visited central part of the park for the 20-year period (1998–2017) showed a general 
tendency to increase in the number of visitors by 10–15% in different weather conditions. 
In the age structure of visitors there is a "youthification" due to an increase in the number 
of youth visitors and a decrease in the number of people in the category of "adults" and 
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people of retirement age. Visitors' geography is changing: according to the car 
registration numbers, the share of visitors' arrivals from the settlements of Lesser Poland 
and Silesian Voivodeships decreased and the share of tourists' arrivals from more remote 
Voivodeships (Masovian, Świętokrzyskie) increased. In terms of organization, the 
predominance of small groups (2–6 people) remains constant on weekends, accounting 
for 85 to 91% of visitors in different years. In most cases, they are represented by one or 
two families. Over the twenty-year period, the tendency to increase in the number of 
cyclists in the structure of visitors has become quite clear: while in the early 2000s it was 
5–7%, in recent years it has risen to 10-15%. 

It has been established that in the most visited part of the park two options of models 
of weekend time are dominating: ambling-recreation and ambling-educational lasting 
from 2 to 4 hours. The maximum number of visitors at the park attractions is observed 
between 01.00 pm and 03.00 pm. Significant tourism load in the weekend causes 
significant pressure on the natural and cultural environment of the park. 

Using the results of tourist traffic study to address issues of sustainable tourism in the 
park. As already noted, the close location of the OPN to the two agglomerations - 
Krakow and Silesian Voivodeship – made it a popular place to visit, including on 
weekends. Significant car traffic to the central part of OPN with excessive concentration 
of cars in the park parking lots and side roads has been observed for many years. 
Proposals to address the problem of excessive traffic include the construction of new 
parking lots on the outskirts of the park, as well as traffic restrictions on the district 
(local) road from Zlota Gora to Grodzisk and the Voivodeship road that runs through the 
Prądnik valley from Grodzisk to Pieskowa Skala (Partyka, 2018). Another possible 
solution to this problem could be public communication from Krakow to Ojcow, 
especially on weekends and holidays. OPN's agenda includes the issue of a dramatic 
change in visiting the park due to the decrease in car traffic as a factor that negatively 
affects the performance of the park's main environmental function. In this context, a 
significant role should be played by the cooperation between the park and the 
administrative and economic structures of the surrounding areas on the basis of the model 
of Balanced Territorial Development (Walasa, 2019). 

Significant tourism load in the weekend at the entrance gates, sites and the target of 
the dominant walks – the Krakow Gate rocks – leads to exceeding the load capacity per 
unit area and path length by 2–3 times compared to the average values on weekdays days 
for the warm season. This has a negative impact on the environment. In particular, 
ambling-recreation and ambling-educational activities are associated with the trampling 
of soil and vegetation on unpaved sections of roads and places of short-term recreation. 
From time to time, cyclists on mountain bikes are involved in the degradation of the 
natural environment, testing the slope trails for cycling (Zinko et al., 2007). The measures 
recommended for the implementation of elements of sustainable tourism for OPN are as 
follows: 

a) More actively implement the ecotourism ambling-educational model of using the 
park during the weekend instead of the dominant ambling-recreation through the 
construction of new and reconstruction of the old information and eco-educational and 
thematic infrastructure, as well as the introduction of various forms of ecotourism 
(observation of natural objects, geological and botanical tourism). Respondents also note 
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the need to develop ecotourism during the survey; 
b) Dispersal of tourism flows from the central part of the park to its peripheral zones 

through the creation and arrangement of new attractions in the valley of the Prądnik 
River. A good example of the successful operation of the new attraction can be the 
reconstructed mill Boroniuvka; 

c) Development and implementation of projects for the reconstruction and 
renaturalization of the most visited sites, including significantly degraded ones – the area 
around the Krakow Gate and the busiest roads to Okopa and to the Lokietek's Cave. 

Sustainable tourism in protected areas also involves the implementation of measures 
that ensure a certain satisfaction of the tourist during recreational activities. The study of 
the structure and spatial distribution of tourist traffic over many years in general and in 
the weekend in particular allowed us to shed more light on the problem of the main types 
of visitors to the park and to characterize its long-term profile. In addition to the main 
target group of this park - schoolchildren and students - family tourism in OPN also 
deserves attention. In fact, during the weekend periods, small family groups make up the 
largest part (85–91%) of the total flow of visitors. Typical models of pastime (ambling-
recreation and ambling-educational) should be supplemented by certain eco-educational 
and entertaining elements related to natural and anthropogenic history (natural didactic 
expeditions and quests, thematic activities related to the ancient history of the territory). 
Particular attention should be paid to children for whom there are not enough facilities in 
the park to spend time. Respondents pointed out the lack of entertainment and educational 
facilities for children during the surveys. At the same time, the study has shown a 
tendency to increase the number of cyclists from 5-7% in the early 2000s, to 10-15% in 
recent years, indicating the need to arrange a specialized infrastructure for cyclists, which 
is successfully used on cycling routes such as Green-Velo – bicycle parking lots with 
information and eco-educational support, bicycle rental points. 

Conclusion 
1. Many years of research on tourist traffic in OPN, in particular during the summer 

weekend, made it possible to identify certain trends, structure and spatial distribution. The 
distribution of tourists has been established by the main recorded objects of visits, as well 
as the daily dynamics of tourists in the weekend. There have been negative trends related 
to the impact of excessive traffic to visit the park and excessive traffic on weekends 
during the summer. The results of the research into tourism and assessment of its impact 
on the environment allowed us to develop recommendations for the implementation of 
elements of sustainable tourism in the OPN. 

In particular, traffic congestion, which creates problems for environmental protection, 
especially on weekends, necessitates the development of a parking system in the 
peripheral zone of the park, restrictions on tourist traffic through the park and wider use 
of public transport. 

To reduce the tourism load, it is important to introduce ecotourism elements when 
visiting the park over the weekend by building and reconstructing information, eco-
educational and thematic infrastructure and using various forms of ecotourism 
(environmental monitoring, botanical and geological tours). During the survey of tourists, 
proposals of this type were quite common. 

Further research into the issue of tourism should focus on the development of 
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proposals for visiting OPN with a strong ecotourism component. New ecotourism 
products and services should be developed for various target groups, including family 
groups. The experience of developing this type of ecotourism products for protected areas 
has been tested on the example of the Babia Góra National Park. In practical terms, it is 
important for the park administration to continue work on keeping the rocky outcrops 
open (Baran, Klasa, Sołtys-Lelek, 2018), because according to the survey data, rock 
landscapes are one of the main motives for visiting OPN. 

To create a space-time model of visiting the park, including during weekend periods, 
it is important to introduce automatic traffic recorders at the main points of visit. Such 
experience of introduction of the point of automatic registration of visitors in OPN is 
already available – it is established at one of entrance gates (the automobile bridge). 
When placing automatic monitoring points, it is necessary to take into account the long-
term experience of accounting for tourists during the summer weekend periods presented 
by the authors. 
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Анотація. Охарактеризовано геологічні, геолого-геоморфологічні, геоморфологічні та 

гідролого-геоморфологічні туристичні атракції Приґорґанського Передкарпаття. Вони 
здебільшого пов’язані з Бориславсько-Покутською (Внутрішньою) зоною прогину, в якій 
унаслідок тектонічних насувів з боку Карпат на поверхню виходять флішові формації, 
масивні конгломерати і пісковики, утворюючи високі відслонення, цокольні тераси, скелі 
чи водоспади, які й слугують пізнавальними атракціями. Геологічними атракціями є 
унікальні і типові відслонення порід, що розкривають внутрішню будову та історію 
геологічного розвитку Землі. Унікальний Пнівський розріз порід у вигляді складки 
відображає можливості утворення пасток для накопичення нафтогазоносних шарів. Інші 
розрізи презентують породи різного віку і літолого-фаціального складу місцевої 
(карпатської) стратиграфічної шкали.  

Визначною атракцією є грязьовий вулкан поблизу с. Старуня, якому присвоєно статус 
геологічної пам’ятки. Геолого-геоморфологічними атракціями вважаємо типові або 
унікальні форми рельєфу, в яких розкритий розріз порід і які мають пізнавальну цінність. 
Це тераси Пруту, в яких розкриті корінні флішові розрізи; вершини гір – оглядові точки 
крайової зони Карпат, з яких відкривається краєвид на Приґорґанське Передкарпаття і 
присутні геологічні відслонення; скелі масивних порід – місцеві атракції, окремі з яких 
(наприклад, Манявський Блаженний Камінь) мають релігійне значення. До 
геоморфологічних туристичних атракцій належать поверхні вирівнювання Передкарпаття – 
Красна і Лоєва, які відображають стадію геологічного розвитку Карпат. Презентабельними 
геоморфологічними об’єктами є долини передкарпатських рік з товщами четвертинних 
галечників і проявами сучасних руслових процесів. Гідролого-геоморфологічними 
об’єктами є невисокі водоспади (близько десяти), які сформувались завдяки виходам 
масивних пісковиків, конгломератів чи щільних флішових відкладів.  

Виконано оцінку атрактивності описаних геолого-геоморфологічних об’єктів 
Приґорґанського Передкарпаття. Критеріями оцінки обрано популярність, близькість до 
автошляхів, пізнавальну цінність, величину, пейзажність. Із 27-ти об’єктів 8 відзначаються 
високою, 13 – середньою і 6 – низькою атрактивністю. Описані геотуристичні атракції 
мають наукове, навчальне, природоохоронне та рекреаційне значення. Їх доцільно залучити 
у систему туристичних шляхів Карпатського регіону.  

Ключові слова: геотуризм; геологічні, геоморфологічні, гідрологічні, комплексні 
атракції; Приґорґанське Передкарпаття. 
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geomorphological tourist attractions of the Prigorgan Precarpathian are characterized. They are 
mostly connected with Boryslav-Pokut (Internal) deflection zone, in which due to tectonic thrusts 
from the Carpathians flysch formations, massive conglomerates, sandstones come to the surface. 
Geological attractions are unique and typical outcrops of rocks, which reveal the internal structure 
and history of geological development of the Earth. Unique is the Pniv section of rocks in the form 
of folds, which reflects the possibility of traps for the accumulation of oil and gas layers. Other 
sections present rocks of different ages and lithological-facies composition of the local 
(Carpathian) stratigraphic scale. 

A notable attraction is the mud volcano from village Starunia which has been awarded the 
status of a geological monument. Geological and geomorphological attractions include typical or 
unique landforms in which the section of rocks is revealed and which have cognitive value. These 
are the terraces of the Prut, in which the root flysch incisions are revealed; mountain tops – 
observation points, from which the landscape of the Prigorgan Precarpathians opens and 
geological outcrops are present; rocks of massive rocks – local attractions, some of which, for 
example, Manyavsky Blessed Stone, have religious significance. 

Geomorphological tourist attractions include the leveled surfaces of the Precarpathians – 
Krasna and Loeva, which reflect the stage of geological development of the Carpathians. 
Presentable geomorphological objects are powerful pre-Carpathian rivers with strata of Quaternary 
pebbles and manifestations of modern channel processes. Hydrological-geomorphological objects 
are low waterfalls, of which there are about a dozen in the region and which cut through massive 
sandstones, conglomerates or flysch deposits.  

The attractiveness of the described geological and geomorphological objects of the Prigorgan 
Precarpathians has been assessed. The evaluation criteria were popularity, proximity to highways, 
cognitive value, size, landscape. Of the 27 objects, 8 have high, 13 medium and 6 low 
attractiveness. The described geotourism attractions have scientific, educational, environmental 
and recreational significance. It is advisable to involve them in the system of tourist routes of the 
Carpathian region.  

Key words: geotourism; geological, geomorphological, hydrological, complex attractions; 
Prigorgan Precarpathian. 

 
Вступ. Геотуризм належить до туристичної діяльності, яка фокусується на 

відвідуванні геолого-геоморфологічних об’єктів, явищ (геотермальні) чи процесів 
(виверження вулканів). До них належать скелі, печери, відслонення, кар’єри, 
вершини гір, а також геолого-геоморфологічні стежки і маршрути, геологічні музеї, 
шахти або природні території зі специфічним середовищем (наприклад, бедленд). 
Поряд з традиційним туризмом цей його різновид набуває все більшої 
популярності, особливо в умовах поширення пандемії коронавірусу, коли вагомими 
стають внутрішньонаціональні подорожі і туристи отримують знання не тільки про 
історико-культурні, а й природничо-географічні атракції місцевого регіону. 
Відомості про геолого-геоморфологічні об’єкти, які можна відвідати в конкретній 
місцевості, їхня наукова характеристика мають велике значення для туристично-
екскурсійної діяльності.  

Передкарпатський край недостатньо вивчений, з погляду можливостей 
геотуризму, порівняно з Карпатським регіоном з його природничими та 
етнокультурними атракціями. Геотуристичний потенціал Передкарпаття відомий 
обмеженому колу туристів, отож розкрити його є необхідним та актуальним 
завданням.  
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геоморфологічні, гідрологічні та гідролого-геоморфологічні об’єкти 
Приґорґанського Передкарпаття як атракції туристичних подорожей та виконати 
оцінку їхньої атрактивності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Тематику геотуризму почали 
розвивати з 2001 р., хоча термін запропонував ще 1995 р. Хосе (Hose, 1995). Лише 
після альтернативного бачення геотуризму, на відміну від географічного 
туристичного підходу, офіційного розкриття терміна Національним географічним 
товариством (NGS) та Асоціацією туристичної індустрії Америки (TIA), геотуризм 
поступово набув популярності (Lew, 2002). Зарубіжні автори вирізняють три 
основні періоди розвитку геотуризму: впровадження (1984–2005), теоретичного 
піднесення (2006–2012) і диверсифікації інформації (2013–наш час) та 
характеризують цей розвиток як експоненціальний (Newsome & Dowling, 2010; 
Migon, 2012; Herrera-Franco et al., 2020). 

На території України геотуризм розвивають Ю. Зінько, І. Бубняк, А. Бучинська, 
В. Брусак, Т. Дворжак, О. Шевчук, В. Манюк, В. Стецюк та ін. (Зінько, Кравчук і 
Шевчук, 2009; Бубняк та ін., 2014; Бучинська та ін., 2020; Брусак і Бакун, 2011; 
Брусак, 2013; Дворжак і Генералова, 2017; Manyuk, 2007; Manyuk, Bondar & 
Yaholnyk 2020; Бортник та ін., 2021). Геотуристичний потенціал території 
Карпатського регіону розглядали в своїх публікаціях Ю. Зінько, Ю. Андрейчук, 
Г. Байрак, В. Брусак, П. Волошин, Я. Кравчук, Л. Теодорович та ін. (Зінько, 2008; 
Брусак і Паляниця, 2014; Брусак і Сеничак, 2019; Андрейчук та ін., 2018; Байрак і 
Теодорович, 2018; Байрак, Теодорович і Римар, 2019; Bayrak & Teodorovych, 2020; 
Байрак і Бордун, 2020; Кравчук Я. і Кравчук А., 2018) та ін.  

Починаючи з 2014 р. кожні два роки (2016, 2018, 2020) відбувається 
конференція з геотуризму на базі геологічного факультету ЛНУ ім. І. Франка і 
Державної вищої професійної школи ім. С. Пігоня (Кросно, Польща) (Геотуризм.., 
2020). Зважаючи на публікації, щораз більше науковців характеризує розрізи порід, 
скам’янілості, палеонтологічні і мінералогічні пам’ятки, геоархеологічні та власне 
геоморфологічні об’єкти з погляду їхньої привабливості для геотуризму 
(Рекреаційний..., 2010). Однак ще чимало природничо-географічних об’єктів 
потребує детального вивчення задля долучення до геотуристичних маршрутів. 

Методика досліджень. У роботі використано такі ключові методи: аналіз 
геологічних карт, фондових та літературних джерел; власні польові спостереження; 
аналіз космознімків та карт із туристичними локаціями від Google-Maps. 

За різними методичними підходами, до геотуристичних атракцій належать три 
класи об’єктів: геологічні, геоморфологічні і гідрологічні, а також підкласи: 
геолого-геоморфологічні, гідролого-геоморфологічні (Брусак і Бакун, 2011). У 
класі геологічних об’єктів виокремлюють п’ять типів: стратиграфiчнi, 
геохронологiчнi, тектонiчнi, палеонтологiчнi, мiнералого-петрографiчнi 
(Геологічні…, 2006).  

У клас геологічних атракцій входять відслонення порід, які мають на 
Приґорґанському Передкарпатті здебільшого стратиграфічну, геохронологічну, 
зрідка тектонічну і мінералого-петрографічну цінність.  
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До геоморфологічних атракцій у досліджуваному регіоні відносимо: скелі; 
тераси; поверхні вирівнювання; річкові долини з комплексом терас; вершини, з 
яких відкривається краєвид на прилеглу місцевість. Оскільки Приґорґанське 
Передкарпаття межує з Карпатами, то часто оглядові точки розташовані на 
вершинах крайової зони прилеглих гір. 

Гідрологічними атракціями є річкові русла, в яких добре виражена динаміка 
потоку, представлені сучасні флювіальні процеси (бокова і глибинна ерозія), 
руслові форми рельєфу та алювіальні відклади. 

До гідролого-геоморфологічних атракцій належать водоспади.  
Геолого-геоморфологічними атракціями у нашому дослідженні є типові або 

унікальні форми рельєфу, в яких розкритий розріз порід і які мають пізнавальну 
(навчальну чи наукову) цінність. Це тераси з оголенням порід, що розкривають 
їхню будову; вершини гір чи пагорбів як оглядові точки, на схилах яких 
представлений розріз порід; відслонення з добре вираженими сучасними 
екзогенними процесами, а також комплексна геолого-геоморфологічна пам’ятка 
природи – псевдовулкан Старуня.  

Методика оцінки атрактивності геолого-геоморфологічних об’єктів 
Карпатського регіону розглянута в небагатьох публікаціях (Клапчук і Бродяк, 2013; 
Михайлов, Курило і Бондар, 2011; Bayrak & Teodorovych, 2020). Геолого-
геоморфологічні об’єкти мають різну атрактивну цінність. Критеріями її оцінки є 
такі: 

a) знаність серед науковців чи туристів, наявність знаку місцерозташування на 
картах ресурсу Google maps та відгуків відвідувачів; 

b) транспортна доступність, близькість до автомагістралей/залізниць; 
c) пізнавальна цінність для навчальних та наукових цілей; 
d) величина об’єкта – для розрізів, водоспадів і скель, круговий діапазон огляду з 

вершин;  
e) естетична привабливість, пейзажність. 

Для оцінки атрактивності прийняли класичну бальну шкалу, де 3 – високий 
ступінь, 2 – середній, 1 – низький. Для високого ступеня атрактивності 
характерно: а) наявність знаку місцерозташування на картах Google, відгуки 
відвідувачів, а також інформація про об’єкт у наукових публікаціях; b) можливість 
доїзду можливий автомобільними шляхами з твердим покриттям; c) об’єкти 
розкривають чи підтверджують певні наукові положення про будову, історію 
розвитку Карпатського регіону; d)  величина об’єкта: відносна висота гори чи 
пагорба більше 40 м, висота скелі більше 15 м, з вершини простежується кругова 
панорама; e) об’єкт вирізняється серед інших своєю мальовничістю, створює 
ефектний фон для привабливого селфі. Для середнього ступеня атрактивності 
очевидними є такі якості: а)  наявність знаку місцерозташування на картах та 
інформації у наукових роботах; b) можливість доїзду добрими автомобільними 
шляхами з подальшим нетривалим пішим ходом; c) об’єкти демонструють 
геологічну будову, історію розвитку, еволюцію рельєфу чи екзогенні процеси 
окремого району; d) величина середня: відносна висота гори чи пагорба 20–40 м, 
висота скелі 6–10 м, з вершини півкруговий огляд; e) об’єкт вирізняється 



 
 
 
 

 
Г. Байрак, А. Манько   Геотуристична атрактивність… 

                      ISSN 2519–2620. Проблеми геоморфології і палеогеографії...2021. Вип. 2 (13), 143–167           147 
мальовничістю, селфі виходять доволі цікаві. Для низького ступеня атрактивності 
властиве: а) об’єкт згаданий у публікаціях і не має відмітки на картах або ніде не 
згаданий, проте має відмітку місцерозташування; b) немає безпосереднього 
зручного доїзду, маршрут пролягає ґрунтовими дорогами та стежками; c) об’єкти 
розкривають локальну геологічну історію; d) величина об’єкта мала: відносна 
висота гори чи пагорба 10–20 м, висота скелі 1,5–5 м, огляд з вершини лише в 
одному напрямі; е) об’єкт мальовничий на фоні інших, проте повторно його 
відвідувати не має потреби, селфі помірно цікаві. 

Загальні риси геолого-геоморфологічної будови району досліджень. 
Приґорґанське Передкарпаття – підобласть Передкарпатської височини, яка межує 
із підобластю Скибових Карпат – Ґорґанами, завдяки чому отримала свою назву. З 
північного заходу до нього прилягає Прибескидська, а з південного сходу – 
Покутсько-Буковинська підобласті. Долиною Дністра відділене від Волино-
Подільської височини. Розташоване між ріками Свічею на північному заході і 
Лючкою (правою притокою Пруту) на південному сході. Для Приґорґанського 
Передкарпаття характерні найбільші висоти в усьому Передкарпатті, значення яких 
становить 579–584 м, тоді як переважаючі висоти Передкарпатської височини 350–
450 м. Вважають, що в результаті пульсаційних неотектонічних рухів ця територія 
за пліоцен–голоценовий період піднялась на 210 м, а в сучасний голоценовий 
період продовжує підніматись зі швидкістю 0,5 мм/рік (за даними повторних 
тріангуляційних вимірювань), що власне відобразилося у дещо підвищеному і 
розчленованому рельєфі (Державна.., 2007). 

У тектонічному плані Приґорґанське Передкарпаття відповідає 
Передкарпатському прогину з його Зовнішньою (Більче-Волицькою) 
приплатформенною і Внутрішньою (Бориславсько-Покутською) зонами. Дехто з 
геологів поділяє прогин на Більче-Волинську, Самбірську і Бориславсько-
Покутську зони, дехто – лише на Зовнішню і Внутрішню. Самбірська і 
Бориславсько-Покутська зони є тектонічними покривами, отож їх часто об’єднують 
в одну – Внутрішню зону передгірського прогину.  

У будові Внутрішньої зони беруть участь крейдово-палеогенові породи 
флішової формації та моласові утворення воротищенської світи нижнього міоцену. 
Зовнішня зона прогину виповнена моласовими середньо-верхньоміоценовими 
хемогенно-теригенними утвореннями богородчанської, тираської, косівської та 
дашавської світ, потужності яких коливаються від 200 до 3 000–4 000 м. Відклади 
залягають майже горизонтально.  

Вище корінних порід залягають пачки галечників: 5–6 м  товща відкладів 
верхнього пліоцену–нижнього еоплейстоцену і 13 м товща відкладів середнього 
плейстоцену. Пліоценові відклади описані на найбільш високих ерозійних останцях 
найдавнішої акумулятивної поверхні (або сьомої тераси Дністра), яку називають 
рівнем г. Красної. Відклади верхнього еоплейстоцену поширені значно більше, ніж 
нижньоеоплейстоценові, до них належить алювій рівня Лоєвої (шостої тераси 
Дністра), а також верхніх терас Пруту. Середній плейстоцен представлений 
алювієм четвертої і третьої надзаплавних терас. Відклади верхнього плейстоцену та 
голоцену беруть участь у будові, відповідно, нижніх терас, заплав та русел рік 
(Державна…, 2007).  
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У межах Приґорґанського Передкарпаття вирізняють долинно-терасовий та 
улоговинно-терасовий генетичні типи рельєфу (Калуська, Бистрицька улоговини) 
(Кравчук, 2021). Найбільш поширені в межах досліджуваної території денудаційно-
акумулятивні підвищені межирічні рівнини. Займають межиріччя Свічі–Лімниці, 
Лімниці–Бистриці Солотвинської, Бистриці Надвірнянської–Пруту, Пруту–Лючки. 
Денудаційно-ерозійний рельєф (педименти) поширений уздовж північно-східних 
схилів крайового низькогір'я Карпат. Денудаційно-акумулятивно-ерозійний тип 
рельєфу займає межиріччя Бистриці Солотвинської – Бистриці Надвірнянської. 
Структурні низькогір’я Майдана і Слободи Рунгурської сформувалися на піднятих 
антиклінальних складках, ядро яких складене стійкими палеогеновими і 
міоценовими породами (Кравчук, 2021). На фоні денудаційно-акумулятивних і 
денудаційно-ерозійних височин низькогір’я виглядають як окремі гори поблизу 
краю Карпат. 

Характеристика геотуристичних об’єктів. Зважаючи на різноманітну 
геолого-геоморфологічну будову Приґорґанського Передкарпаття, тут знаходиться 
чимало цікавих геотуристичних об’єктів. Здебільшого вони пов’язані з 
Бориславсько-Покутською (Внутрішньою) зоною прогину, а також розташовані на 
хребтах крайової зони Карпат, отож оминати їх недоцільно.  

Геологічні туристичні атракції. Відслонення порід. У м. Надвірна, на лівому 
березі Бистриці Надвірнянської, на схилах східної експозиції масиву г. Городище, 
можна оглянути відслонення червоно-бурих глин з прошарками слобідських 
конгломератів, пісковиків із вкрапленнями малахіту стебницької світи неогену 
(N1st). Пісковики сірі грубоверствуваті слюдисті. Це стратиграфічна й 
мінералогічна пам’ятка природи (Геологічні.., 2006). Висота відслонення понад 
20 м, кут падіння пластів 45°. На фоні вивітрілих дрібноуламкових порід чітко 
вирізняється пласт масивних порід товщиною 1 м, який починається поблизу 
підніжжя гори і завершується біля її вершини, відображаючи опущене крило 
антиклінальної складки. Колір глин у суху погоду надає рожевувато-сірого кольору 
всьому відслоненню, а у вологу погоду – червонуватого, чим приваблює туристів.  

Мальовничим пізнавальним та естетично привабливим є розріз порід поблизу 
с. Пнів неподалік від м. Надвірна. Він розташований у місці впадіння р. Битківчик у 
Бистрицю Надвірнянську, з лівого берега ріки. Представлений флішовими 
відкладами менілітової світи олігоцену–нижнього міоцену (Ᵽ3–N1mn) у вигляді 
складки (рис. 1). Це стратиграфічна і тектонічна пам’ятка природи (Геологічні..., 
2006). Відображає антиклінальну будову хребта між с. Битків і с. Молодків, на 
закінченні якого розкрита складка. Розміри 8,5×2,5 км, висота 900–1 000 м. Висота 
оголення порід на схилі г. Пецига – 116 м. Пнівська глибинна складка Битківського 
підняття в межах Внутрішньої зони Передкарпатського прогину виділена 
сейсмічними дослідженнями 1958–1959 років. Цікава тим, що є пасткою 
вуглеводнів, де у приповерхневих шарах ще з 1860-х років виявлено нафтові 
поклади. Першу свердловину, яка дала промисловий притік нафти, пробурили 1899 
р. Відтоді фактично розпочався розвиток Битківського нафтопромислу. У середині 
ХХ ст. проводили глибоке буріння на площах, сусідніх з Битківським родовищем, у 
результаті якого відкрили нові родовища нафти – Гвіздецьке та Пнівське. Вперше 
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промисловий притік нафти з менілітових відкладів Пнівської глибинної складки 
отримали 1963 р., що давало 25 т нафти на добу, а 1994 р. – лише 0,2–0,9 т 
(Попович, Козий и Киринявченко, 1987). У с. Пнів про 160-річну історію розвитку 
нафтовидобувної галузі розповідає музей нафтопромислів. Туристично 
привабливими в цьому поселенні є також руїни Пнівського замку. 

Багато пізнавальних розрізів порід для розуміння геологічної структури регіону 
розкрито рікою Прут. У с. Делятин на лівому березі Пруту розташоване 
відслонення флішу менілітової світи (Ᵽ3–N1mn) і порід воротищенської світи (N1vr), 
приурочені до зони насуву Скибових Карпат на Передкарпатський прогин. 
Відклади менілітової світи представлені темно-сірими аргілітами з прошарками 
пісковиків і алевролітів (типовий фліш), а породи воротищенської світи – 
дрібноритмічним перешаруванням сірих вапняковистих глин, аргілітів, пісковиків. 
Породи залягають під кутом 45° у нижній частині схилу, поблизу русла ріки.  

    
а                                                           б 

Рис. 1. Відслонення порід у м. Надвірна (а); розріз Пнівська складка (б) 
Fig. 1. Exfoliation of rocks in Nadvirna (a); section Pnivska fold (b)  

У с. Добротів (за Делятином) у руслі і берегових уступах Пруту 
відслонюються слобідські конгломерати поляницької світи неогену (N1pl). 
Конгломерати складені, здебільшого, з уламків рифейських, тріасових і юрських 
порід, знесених з прикрайової частини платформи, у межах якої у той час 
знаходився північно-східний берег ранньоміоценового передгірського моласового 
басейну (Гнатюк, 2013). Вони залягають в ядрі синклінальної складки. 
Конгломерати включають уламки, валуни і гальки зелених, сірих, червоних філітів 
рифею; світлих вапняків та доломітів юри; кварцитів, яшмовидних порід і молочно-
білого кварцу; уламки порід менілітової світи (Державна…, 2007). У Добротові 
можна спостерігати також виходи груборитмічних флішевих порід у руслі Пруту в 
місці перетину ним північно-західного крила тектонічно активної Добротівської 
антиклінальної складки. Ці відслонення є геологічною пам’яткою стратиграфічного 
і тектонічного типу (Геологічні…, 2006). 

У с. Ланчин (неподалік від Добротова) уздовж лівого берега Пруту 
відслонюються стійкі породи неогенового віку, які маркують зону насуву 
Внутрішньої зони прогину на Зовнішню (рис. 2, а). Породи залягають 
моноклінально, а Прут тече вздовж їхньої площини напластувань, отож оголення 
порід має вигляд плит, вертикально складених уздовж ріки, немає ребристості 
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притаманної флішовим породам. На поверхні порід спостерігаються різноманітні 
геогліфи, детально описані О. С. Вяловим.  

У с. Люча на правому березі р. Лючки на поверхню виходять слобідські 
конгломерати, які незгідно залягають на флішових відкладах менілітової світи 
Зовнішньої зони прогину. Стратиграфічна пам’ятка природи (Геологічні..., 2006). 

Геолого-геоморфологічні туристичні атракції. Статус пам’ятки природи має 
грязьовий псевдовулкан Старуня, розташований неподалік від однойменного села 
на західному березі р. Великий Луковець. Він природно-антропогенного 
походження. Понад століття тому в околицях села почали розробляти нафтові та 
озокеритні родовища, чим зумовили утворення глибоких тріщин у породах. 
Ґрунтові води, насичені киснем, проникли тріщинами вглиб землі на тисячу метрів, 
спричинили окислення нафти, що дало приплив теплової енергії, яка живить 
псевдовулкан (Старуня..., 2021). В результаті утворилося близько десяти міні-
кратерів, з яких виділяються газ, вода, глиниста пульпа, інколи нафта або її 
складові  (рис. 2, б). Старуня реагує на землетруси, що відбуваються в радіусі 3–6 
тис. км у Румунії, Італії, Німеччині, Іраку, на Кавказі і навіть у Середній Азії. Цей 
постійно діючий підземний “барометр” – унікальне місце для вивчення 
особливостей динаміки землі, закономірностей формування корисних копалин, 
прогнозування землетрусів. 

 а   б 
       Рис. 2. Виходи неогенових порід у береговому уступі Пруту (а) 

і поле міні-кратерів поблизу с. Старуня (б) 
Fig. 2. Outputs of Neogene rocks in the coastal ledge of the Prut (a) 

and a field of mini-craters near the village Starunya (b) 
Селище Старуня відоме знайденими добре збереженими рештками великих 

тварин льодовикового періоду: 1907 року, а потім 1929 року в озокеритових1 
копальнях добули рештки мамонта та волохатого носорога. За описами науковців, 
туша трирічної самки волохатого носорога була ідеально забальзамована 
природою, отож збереглася майже повністю зі шкірою, м’язами та шерстю. За 
дослідженнями українсько-польської експедиції із застосуванням методу 
радіокарбону, старунські знахідки датують часом 24 тис. р. до н. е. (Старуня..., 
2021). Отож жили знайдені тварини в час верхньо-плейстоценового зледеніння. 
Загалом в околицях Старуні знайдено чотири бальзамовані озокеритом туші 
                                         
1 Озокерит – природна суміш твердих вуглеводнів парафінового ряду з маслянистими і 
смолистими речовинами (https://uk.wikipedia.org/wiki/Озокерит). 
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волохатих носорогів, а також рештки інших тварин льодовикової доби: первісного 
бика, коня, сарни, песця. Палеонтологічні знахідки льодовикової доби відомі на 
весь світ і зараз знаходяться у Львівському державному природознавчому музеї та 
музеї Ягеллонського університету в Кракові. На честь відомих знахідок у 
с. Підгір’я на околиці м. Богородчани відкрили Парк історії Землі Underhill, де 
представлені скульптури тварин льодовикового періоду. Під час реалізації 
польсько-українського проекту Гео-Карпати псевдовулкан Старуня включено у 
геотуристичний шлях, встановлено інформаційний щит (Бубняк та ін., 2014). 

На Приґорґанському Передкарпатті однією з геолого-геоморфологічних 
атракцій є третя надзаплавна тераса Пруту, врізана у корінні породи неогену. 
Значні врізи Пруту в корінні відклади пов’язані із новішими тектонічними 
підняттями території, про які згадував ще Г. Тейсейр 1933 р. (Кравчук, 2021). 
Тераса простягається на 12 км уздовж сіл Заріччя, Добротів до початку с. Ланчин із 
правого берега ріки. Тераса ерозійного типу. Її відносна висота становить 12–15 м, 
ширина в с. Заріччя – 1,5–2,5 км. В місцях, де Прут підмиває корінні береги, 
оголюються цоколі не тільки третьої, а й другої надзаплавної тераси. На поверхню 
виходять породи воротищенської (N1vr) та стебниківської світ (N1st), представлені 
середньоритмічним чергуванням пісковиків, аргілітів, алевролітів і глин. 
Характерні для стебниківської світи червоно-бурі кольори товщі. Пласти нахилені 
моноклінально або скісно до поверхні тераси, що вказує на насув з боку Карпат і 
перекидання шарів (рис. 3). Це створює хорошу атракцію для геотуристів. 
Найкращий огляд тераси з відслоненням корінних порід – з Делятина, навпроти 
готелю DelLand.  

 
Рис. 3. Геолого-геоморфологічний туристичний об’єкт – цокольна тераса Пруту, 

яка розкриває неогеновий фліш  (вигляд з Делятина на Заріччя)  
Fig. 3. Geological and geomorphological tourist object – the basement terrace of the 
Prut, which reveals the Neogene flysch (view from Delyatyn to the Zarichchya) 

 
Вершини гір крайових хребтів Карпат, на схилах яких присутні розрізи порід і з 

яких відкривається панорама на досліджуване Приґорґанське Передкарпаття, – 
доволі атракційні геолого-геоморфологічні об’єкти. Одним із таких об’єктів є гора 
Сокіл над р. Чечвою поблизу с. Верхній Струтинь (Сокіл.., 2019). Її висота 500 м 
над р.м. Створює урвище над Чечвою висотою 87 м. На гору можна зійти з 
протилежного від В. Струтиня боку та зі с. Лоп’янки. З вершини гори відкривається 
чудовий краєвид на Приґорґанське Передкарпаття та довколишні села, видніються 
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промислові Брошнів, Калуш і навіть труби Бурштинської ТЕС. На урвистому схилі 
оголюється товща туфо-аргілітів і туфів у верхній частині верхньоменілітової 
підсвіти (Ᵽ3ml3) (рис. 4, а). Потужність горизонту в опорному розрізі становить 
45 м. Туфи світло-сірі з голубуватим відтінком, вітрокластичні, пелітової 
розмірності, міцнозцементовані, з нерівним зламом (Чечвинський…, 2019). Це так 
званий Чечвинський туфовий горизонт, вік якого сягає 20 млн р. Туф – це гірська 
порода, утворена в результаті осадження вулканічного попелу, який сюди принесло 
під час вивержень вулканів у Північно-Угорських горах. Під час реалізації 
польсько-українського проекту Гео-Карпати до сокільського урвища промарковано 
туристичний шлях, на початку якого (поблизу центральної дороги) встановлено 
інформаційний щит (Бубняк та ін., 2014). 

  
                            а                                                              б 

Рис. 4. Відслонення Чечвинських туфів поблизу с. Верхній Струтинь (а);  
відслонення флішу лоп’янецької підсвіти в с. Лоп’янка (б)  

Fig. 4. Exfoliation of Chechvyn tuffs near the village of V. Strutin (a); 
exposure of the flysch of Lopyanets illumination in the village of Lopyanka (b) 

У сусідньому с. Лоп’янка на лівому березі р. Манивки, притоки Чечви, 
розташований ще один геолого-геоморфологічний об’єкт – прояв схилових та 
ерозійних процесів на відслоненні флішових порід (див. рис. 4, б). Тут 
представлений розріз середньо-менілітової підсвіти (лоп’янецької) олігоценового–
ранньоміоценового віку (P3ml2). Складений світло-сірими, м’якими, 
сильнокарбонатними аргілітами з прошарками сірих пісковиків. Трапляються 
також прошарки та лінзи чорних піщаних алевролітів із включеннями гальки та 
уламків раковин (Пояснювальна…, 2007). Різновид сірого кольору флішу дав назву 
лоп’янецькій підсвіті. Породи моноклінального залягання із перекинутими 
складками. Вздовж вертикально залягаючих пластів відбувається інтенсивна 
лінійна ерозія з утворенням вимоїн та ярів. З кожним роком на незадернованих 
схилах крутістю 60° можна спостерігати поглиблення цих ерозійних форм. Крім 
того, відбуваються такі процеси, як осипання щебенистих порід й опливини у 
глинистих відкладах. Як геотуристична атракція – це яскравий приклад розвитку 
сучасних екзогенних процесів на крутих схилах уздовж падіння пластів порід. 

Наступний геолого-геоморфологічний об’єкт – оглядова точка та розріз 
флішових порід поблизу с. Закерничне неподалік від смт Перегінське. На вершині 
гори Чуриків на висоті 840 м над р.м. знаходиться Свято-Покровський монастир. 
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Він відомий з ХІІІ ст., спалений 1668 р. і відновлений отцем В. Ковалем на початку 
2000-х років. Сюди приїжджає багато віруючих для зцілення. До монастиря понад 
10 років тому розширили серпантинну ґрунтову дорогу, зрізаючи вздовж неї 
частину схилів (рис. 5, а). Зі східного боку вершини, на 20 м нижче від неї, 
знаходиться оглядовий майданчик, з якого відкривається панорама на долину 
р. Лімниці, пагорби Лімнице-Луквинського межиріччя та далекі вершини Скибових 
Ґорґан (рис. 5, б). Відносне перевищення майданчика над долиною Лімниці 
становить 280 м.  

Поблизу прокладеної дороги оголено породи на відстані 650 м висотою 3–5 м. 
Цікаво вивчати зміну і контакти різноритмічних шарів порід від вершини 840 м і до 
середини схилу 650 м н.р.м. Азимут простягання шарів 350°. Зверху донизу 
виявлено видозміни флішової товщі (табл. 1).  

Уздовж шляху спостерігаються лінійні розмиви флішових порід: якщо вони 
йдуть впоперек пластів, то виявляється унікальна ялинкувата текстура флішу; якщо 
вздовж падіння, то оголюються довгі смуги прошарків порід, які простягаються 
вздовж підніжжя схилу. Вимоїни глибиною 30–50 см, проте ті, які йдуть вздовж 
простягання порід, розвиваються активніше, і з часом можуть перерости у глибокі 
яри. Форми виразно демонструють особливості розвитку процесів лінійної ерозії 
впоперек і вздовж простягання пластів порід. 

 

  
                        а                                                                      б 
Рис. 5. Геотуристичний об’єкт Закерничне: а – шлях на вершину (космознімок  

з ресурсу Google Earth); б – вигляд на р. Лімницю з оглядового майданчика 
Fig. 5. Geotourist object Zakernychne: a – way to the top (space image from Google 

Earth); b – view of the Limnytsia River from the observation deck 
 
Геоморфологічні туристичні атракції. Скелі. Блаженний Камінь – скеля 

розташована поблизу Манявського скита (Солотвинська ТГ) на відстані 220 м на 
південний схід від нього, в межах крайового хребта Ґорґан. На крутому схилі 
невеликого потоку на поверхню виходить масивна брила вигодського пісковику 
жовтого кольору (Ᵽ2vg), експонована внаслідок дії схилових та ерозійних процесів. 
Брила розколота горизонтально на дві частини. У місці розколу утворилася ніша, 
яка за формою нагадує розкриту гігантську мушлю, закріплену в основі схилу. 
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Таблиця 1. Розріз порід на схилі г. Чуриків поблизу с. Закерничне 
Table 1. Section of rocks on the slope of Churikiv near the village of Zakernichne 

 

1. На вершині поблизу церкви розкрито шари 
дрібноритмічного флішу висотою 2,5 м. Породи 
жовтувато-сірого кольору. У верхній частині 
залягає 30 см елювіального горизонту. Наявні 
малопотужні 10–15 см лінзи глин жовтого 
кольору. Пісковики товщиною 7–10 см. 
Прошарки зеленувато-сірих аргілітів та 
алевролітів завтовшки до 20–30 см. Відносимо 
до палеоцен-еоцену нерозчленованого (Ᵽ1–2р) 

 

2. На початку дороги на висоті приблизно 800 м 
спостерігаємо двометрову пачку 
товстоверствуватих пісковиків, карбонатних, 
дрібнозернистих. Колір товщі сірий. Прошарки 
пісковиків 15–20, іноді 40 см. Прошарки 
аргілітів до 10 см. Пласти залягають  
горизонтально. Вважаємо, що належать до 
середньої підсвіти стрийської світи коньяк-
маастрихтського ярусу пізньої крейди–раннього 
палеогену (К2Ᵽ1st2) 

 

3. Контакт між грубо- і дрібноритмічними 
верствами поступовий. Колір товщі порід стає 
червоно-бурим і зеленуватим. Червоно-бурі 
плівки озалізнення присутні на поверхнях 
пісковиків. Прошарки аргілітів сягають 30 см, а 
прошарки пісковику зменшуються до 5–7 см. 
Пласти залягають під кутом 10°, на краю схилу 
– 20°. Такий дрібноритмічний шар відносимо 
до нижньої підсвіти стрийської світи (К2Ᵽ1st1). 
На відслоненні розвиваються ерозійні процеси 

 

4. Оскільки дорога проходить зигзагоподібно, 
то через 50 м нижче вздовж схилу знову 
відслонюється різноритмічна товща порід, яку 
вважаємо стрийською підсвітою пізньої 
крейди–раннього палеогену (К2Ᵽ1st2). Колір 
товщі загалом жовтувато-сірий. Переважають 
прошарки пісковику різної величини – від 5 до 
20 см, які іноді безпосередньо залягають один 
на одному. Аргіліти зеленувато-сірі, їхні 
прошарки разом з алевролітами від 3 до 10 см. 
Кут падіння пластів 45°. Характерні обвали 
уламків пісковику та осипання лусок аргілітів. 
У цій частині відслонення чітко виявляється 
неузгодження падіння пластів та падіння схилу 
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 Закінчення табл. 1 

 

5. Нижня частина відслонення, розташованого 
приблизно на висоті 650–700 м, має виразну 
ритмічну структуру і зеленувато-сірий колір. 
Товщина пластів пісковиків змінна, 7–20 см. 
Вони карбонатні, слабозцементовані. 
Вирізняються світлими смугами на загальному 
фоні. Прошарки пісковику чергуються з 
аргілітово-алевролітовими прошарками через 
20–30 см, іноді виразно переважають 
зеленувато-сірі з блакитним відтінком аргіліти. 
Падіння пластів 30°, на краю схилу – 45°. 
Вважаємо, що це відслонюються відклади 
неогену поляницької світи (N1рl), на яку сильно 
насунуті відклади стрийської світи 

Товщина брили в найширшому місці сягає 4 м, глибина і висота ніші – 2 м. Уздовж  
розколини у  східній  частині  Каменю  стікає вода,  для її  збору ченці монастиря 
встановили резервуар, проте “святою” місцеві жителі вважають воду конденсату, 
який утворюється під навісом верхньої частини брили.  

Павлівський Камінь. Скеля розташована у крайовому гірському масиві Ґорґан 
на захід від с. Дуба, на північний захід від Перегінська (Рожнятівська ТГ). Це 
виходи сірого масивного пісковику ямненської світи (Ᵽ1jm). Знаходиться на гребені 
хребта, зі сходу утворює урвище висотою близько 25 м. За морфологією скеля 
пасмоподібна. Основа слаборозчленована, проте чим ближче до вершини, тим 
більше посічена вертикальними і горизонтальними нетектонічними тріщинами. 
Характерний матрацеподібний вигляд поверхні. На вершині вивітрювання та 
денудація пісковику зумовили формування невеликих брил-окремостей загостреної 
форми. Заглибина на вершинній поверхні, якій приписують культове значення, 
імовірно пов’язана із відривом та обвалом верхньої брили, обточена дощовими 
краплями та процесами фізичного вивітрювання. Скеля височить над покривом лісу 
і з неї відкривається круговий краєвид на долини рік Радова і Лімниці та 
Приґорґанське Передкарпаття у північному секторі, невисокі заліснені крайові 
хребти Ґорґан в інших секторах огляду. 

Ріпне́нський Камінь – скелі на захід від с. Ріпне поблизу Перегінська у крайовій 
зоні Ґорґан. Розташовані на гребені хребта Гомотівка. Висота найбільшої скелі 
більше 10 м. Утворені масивними пісковиками сірого кольору ямненської світи 
(Ᵽ1jm). Скелі мають форму пасма, розчленованого на окремі блоки. Вершина 
найвищої брили плоска, на ній поставили скульптуру Матері Божої. Окремі блоки 
сильно розчленовані вертикальними і горизонтальними тріщинами, наявні численні 
прямовисні стінки, карнизи – наслідок відколювання брил. Покрив лісу вищий за 
вершини скель, він закриває огляд, лише з найвищої вершини в невеликому секторі 
відкривається краєвид на прилеглі ґорґанські вершини та долину Лімниці. У 
підніжжі масиву з південного боку можна оглянути водоспад Підгуркало.  
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Поверхні вирівнювання Красної, Лоєвої. На північ і північний захід від 
смт Делятин розташовані села Красна і Лоєва, які дали назву різновисотним 
вирівняним поверхням.  

Поверхня Лоєвої виокремлена Г. Тейсейром 1933 р., відповідає VI надзаплавній 
терасі Дністра, має денудаційно-акумулятивний генезис, відносні перевищення 
110–130 м і її відносять до еоплейстоценового віку (Кравчук, 2021). В основі 
залягають глинисті відклади воротищенської (N1vr) і стебницької (N1st) світ, 
перекриті алювіальними і делювіальними відкладами. Алювій представлений в 
цьому районі 1,5-метровими товщами добре обкатаних валунів і галечників, 
величина яких зменшується в напрямі від краю гір. Поверхню Лоєвої можна 
спостерігати на початку і в кінці с. Лоєва з автомобільної траси, а також з 
г. Страгора (рис. 6). Абсолютна її висота на цих ділянках становить 540 м над р.м. 

Поверхня Красної виокремлена І. Д. Гофштейном 1964 р., відповідає 
VII надзаплавній терасі Дністра, має денудаційний генезис, відносні перевищення 
150 м, належить до пліоценового віку. Поверхня на межиріччі Бистриці 
Надвірнянської–Пруту представлена вершинами Гостра (555,4 м), Кливка (522,3 м) 
і Чепа 508,1 м), які простягаються з північного заходу на південний схід між 
с. Верх. Майдан і Красна на північ від Делятина. Транскарпатський характер 
простягання відповідає антиклінальному підняттю – складці Ланчина. На вершинах 
знайдені виходи корінних сірувато-зеленуватих середньозернистих пісковиків, а 
також дацитових туфів-краснянських, за описами О. Вялова, 1965. Участь у будові 
поверхні більш стійких та відсутність алювіальних відкладів дає підставу вважати 
ці вершини ерозійними останцями, сформованими ерозією верхів’їв потоків 
(Кравчук, 2021). 

 
Рис. 6. Поверхня Лоєвої: вигляд iз г. Страгора поблизу с. Лоєва  

(фото з ресурсу Google Earth) 
Fig. 6. Loeva surface: panorama from Stragora mountain near the village of Loeva 

(photos from Google Earth) 
Вирівняні поверхні утворилися внаслідок того, що прилегла до Карпат 

територія зазнавала розвитку активних акумулятивних процесів поблизу гір, які 
інтенсивно піднімалися протягом пліоцен-четвертинного часу. Періоди 
неотектонічних піднять змінювали періоди відносного тектонічного спокою, що 
сприяло формуванню на прилеглій до гір території денудаційно-акумулятивних і 
денудаційних поверхонь. 
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Вершина пагорба поблизу с. Добротова (неподалік від Делятина), з якої 

відкривається оглядова панорама на Передкарпаття і Карпати. Це вирівняна ділянка 
поверхні Лоєвої абсолютною висотою 525 м. Після побудови тут штучної вишки 
висотою 12 м поруч з трасою, вона стала атракційним об’єктом. З оглядового 
майданчика відкривається краєвид на 360°. У північному напрямі знаходиться 
Приґорґанське Передкарпаття, зокрема, поруч – поверхня вирівнювання Лоєвої, а 
на горизонті – поверхня вирівнювання Красної. На північному заході розташовані 
с. Лоєва та масив г. Страгора. У східному і південно-східному секторах 
знаходиться долина Пруту з урвистим залісненим правим берегом, який переходить 
у відроги низькогір’я Рунгурської Слободи. Також видно забудову і підвісний міст 
на початку с. Добротів. У південному, південно-західному і західному секторі 
знаходяться передові хребти Ґорґан. Прямо на південь видно долину р. Ослави, а 
внизу оглядового майданчика протікає р. Прут (русло не проглядається). На 
передньому плані видно низькогірні хребти (900–1 000 м), а на горизонті – 
середньогірні вершини (1 200–1 400 м). Банеподібною вершиною відрізняється 
безіменна гора 690 м поблизу с. Білі Ослави. Дорогою, спустившись з майданчика 
до ріки, можна оглянути виходи флішу в руслі Пруту та 1,5-метровий водоспад 
Заріччя на правій його притоці.  

Оглядовий майданчик на вершині г. Страгора розташований у крайовому хребті 
Ґорґан на західній околиці с. Лоєва. Висота 860 м. З нього відкривається краєвид на 
Приґорґанське Передкарпаття. Оскільки майданчик на 335 м вище попереднього, то 
місцевість простежується далі, хоча огляд вужчий. Відкривається панорама на 180° 
у північно-східно-південному секторі. На півночі видно м. Надвірну з крутим лівим 
берегом Бистриці Надвірнянської і червоноколірним відслоненням на ньому. У 
східному півсекторі знаходиться рівнинний рельєф поверхонь вирівнювання та 
низьких терас. Вдалині смугою простягається с. Красна з пагорбами за ним, які 
означені як поверхня вирівнювання Красної. Біля підніжжя оглядового майданчика 
знаходиться с. Лоєва та рівний рельєф, відомий як поверхня вирівнювання Лоєвої 
(див. рис. 6). На передньому плані південно-східного сектора видно уступ поверхні 
вирівнювання до долини і власне терасовану долину Пруту в с. Делятин. На 
далекому плані цього сектора видніються низькогір’я Слободи Рунгурської, а на 
півдні за ними – Покутсько-Буковинські Карпати. У південному напрямі маємо 
хороший огляд на Делятин, розташований в улоговині між гірськими хребтами та 
Прикарпатською височиною. 

Долинний рельєф з комплексом надзаплавних терас добре спостерігати з 
прилеглих вершин, відвідуючи туристичні об’єкти різного змісту. Так, з г. Голиці 
біля с. Закерничне простежується терасовий комплекс р. Лімниці на початку 
виходу її на передгір’я, меандроване русло та передовий хребет Карпат в цьому 
районі. З пагорбів правого берега біля с. Солотвино простежується долина  
Бистриці Солотвинської; з г. Городище на лівому березі біля Надвірної чи з 
г. Пецига (с. Пнів) – розлога долина Бистриці Надвірнянської; долина Прута – з 
траси перед м. Коломия.  

Гідрологічні туристичні атракції. Русла рік Лімниці, Бистриці 
Солотвинської, Бистриці Надвірнянської, Пруту. Передгірські ріки у 
Приґорґанському Передкарпатті – це  атракції, які дають змогу спостерігати 
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динаміку потоків, флювіальні процеси, види руслових форм, а також алювіальні 
відклади, утворені річками.  

Руслові форми, складені товщею галечників (Лімниця, обидві Бистриці) чи з 
виходами корінних порід (Прут), спостерігають, перебуваючи на мостах через ріки. 
У руслі і прирусловій частині виявляють: швидкість течії, характер дна (у випадку 
прозорої води), місця глибинної та бокової ерозії, особливості стрижня ріки, 
чергування плес і перекатів, місця акумуляції і склад алювію, величину островів і 
боковиків, ділянки протиерозійних заходів на берегах (наявність габіонних сіток, 
валів), вплив мостових опор на руслові процеси.  

Русловий рельєф Бистриці Надвірнянської спостерігають з кільцевої дороги 
Івано-Франківська, з моста в м. Надвірна (рис. 7, а) та перед с. Пнів. Русло Лімниці 
з її доволі динамічною течією та алювіальними відкладами видно з моста між 
смт Перегинське і с. Небилів (рис. 7, б). Русло Бистриці Солотвинської та її 
алювіальні форми простежують із мостів у селах Пороги або Солотвин. Русло 
Пруту і прояви його процесів видно з мостів у селах Добротів, Ланчин і 
м. Коломия.    

Гідролого-геоморфологічні атракції. На Приґорґанському Передкарпатті 
налічується близько десятка малих водоспадів. Здебільшого їх зазначено в 
публікації Й. Гілецького (Гілецький, 2013), проте в ній не подано геологічної 
характеристики порід, які утворюють поріг водоспаду, і значення висот часто 
перебільшені. Доцільно зазначити, які саме водоспади знаходяться у 
досліджуваному регіоні, і деякі з них детальніше охарактеризувати.  

   
а                                                               б 

Рис. 7. Руслові форми Бистриці Надвірнянської у районі моста в м. Надвірна (а) 
і Лімниці поблизу моста в смт Перегінське (б) 

Fig. 7. Channel forms of Bystritsa Nadvirnyanska, visible from the bridge in 
Nadvirna (a), and Limnytsia from the bridge in Perehinske (b) 

Ілемнянський водоспад знаходиться на південь від с. Ілемня Рожнятівської 
громади на безіменній притоці р. Ілемка, притоці Чечви. Його висота 7 м. Потік 
маловодний, влітку іноді пересихає, тече вузьким каньйоном і закінчується 
водоспадом, який спадає п’ятьма каскадами на берег р. Ілемні. Прорізає темно-сірі 
різноритмічні відклади флішу, у яких чергуються пачки темних аргілітів і 
грубоверствуватих пісковиків товщиною 10 см. Внизу товщі пісковики вкриті 
червоно-бурою кіркою озалізнення, що надає відслоненню контрастного кольору. 
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Породи залягають горизонтально й утворюють біля берега р. Ілемки урвисту 
стінку. Вище за течією р. Ілемки розкрита пачка різноритмічних флішових порід із 
падінням пластів під кутом 45°. Доступність до водоспаду виключно пішохідна.  

Водоспад Підгуркало знаходиться на потоці Ріпне на південний захід від 
с. Ріпне Рожнятівської громади. Висота 2 м. Перетинає горизонтально залягаючий 
дрібноритмічний фліш, виходи якого утворюють невисоку стінку (рис. 8, а). В 
уступі річковий потік прорив лійкоподібне заглиблення, а у підніжжі уступу 
утворилася ніша. Сам потік потужним струменем б’є у дно долини, утворивши у 
ній чашоподібне заглиблення. Водоспад цікавий, проте слабодоступний – маршрут 
до нього пролягає болотистими стежками. Поряд можна оглянути скелю 
Ріпненський Камінь. 

Поблизу с. Закерничне на Рожнятівщині на схилах г. Чурикова знаходяться 
водоспади Скрунтар (5 м), Чуриків (3 м), Під Голицею (3 м), які прорізають 
відклади різноритмічного флішу. 

Водоспад Любіжнянський Гук розташований на захід від Делятина на 
р. Любіжня, лівій притоці Пруту. Спочатку течія перетинає моноклінально 
залягаючі пласти порід, утворюючи невеликі каскади, а нижче вода падає з 2-
метрової брили масивного пісковику, глибоко розчленованого різнонаправленими 
тріщинами. Поряд у річці на поверхню виходять грубоверствуваті пласти сірого 
флішу, утворюючи 3-метрову скелю.  

В с. Ланчин на північний схід від Делятина розташований невеликий водоспад 
Крутіж. Висота 1,8 м. Ріка прорізає малопотужну товщу масивних пісковиків, що 
виходять на поверхню впоперек русла. 

Марківський водоспад розташований на захід від с. Марківка Коломийського р-
ну на р. Пісківці, лівій притоці Сопівки, в межах низькогір’їв Слободи Рунгурської. 
Висота 6 м. Падає з прямовисного схилу, утвореного слобідськими конгломератами 
поляницької світи неогену (N1pl). Хоча водоспад маловодний, проте місце 
мальовниче і сюди промарковані стежки (рис. 8, б).  

      
а                                                      б 

Рис. 8. Водоспад Підгуркало біля с. Ріпне Рожнятівської громади (а)  
та Марківський водоспад на Коломийщині (б) 

Fig. 8. Pidhurkalo waterfall near the village of Ripne Rozhnyativ community (a) 
and Markivsky waterfall in Kolomyia region (b) 

Оцінка атрактивності об’єктів. На основі проведених досліджень, ми 
виконали оцінку описаних вище геотуристичних атракцій (табл. 2).  
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Таблиця 2. Оцінка атрактивнісності геолого-геоморфологічних об’єктів 
Приґорґанського Передкарпаття 

Table 2. Assessment of the attractiveness of geological and geomorphological objects  
of the Prigorgan Precarpathians 

Геолого-
геоморфологічні 

об’єкти 
Знаність 

Близь-
кість до 

доріг 

Пізна-
вальна 

цінність  

Ве-
личина  

Пейзаж-
ність 

Загаль-
ний бал 

Надвірнянські скелі 3 3 2 3 3 14 
Пнівський розріз 1 3 3 3 3 14 
Делятинське 
відслонення 1 3 1 1 1 7 

Добротівське 
відслонення 1 2 2 2 2 9 

Відслонення Ланчин 1 3 2 1 1 8 
Відслонення 
конгломератів на р. 
Люча 

1 1 1 1 1 5 

Грязьовий вулкан 
Старуня 3 1 3 1 1 9 

Цокольна тераса 
Пруту 1 3 3 2 2 11 

Чечвинські туфи та 
гора Сокіл 2 3 3 3 3 14 

Розріз Лоп’янецької 
підсвіти та екзогенні 
процеси  

1 2 3 3 3 12 

Розріз флішових 
порід та оглядова 
точка Закерничне 

1 2 3 3 3 12 

Манявський 
Блаженний Камінь 2 1 1 2 2 8 

Павлівський Камінь 1 1 1 3 3 9 
Ріпненський Камінь 2 1 1 1 1 6 
Поверхня Лоєвої 1 3 2 1 1 8 
Поверхня Красної 1 1 2 1 1 6 
Руслові процеси і 
форми рельєфу 1 3 2 1 2 9 

Оглядова точка 
Добротів–Делятин 3 3 2 2  3 13 

Оглядова точка  
г. Страгора 2 1 3 3 3 12 

Ілемнянський вдсп 2 1 2 2 3 10 
Вдсп Підгуркало 1 1 1 3 3 9 
Вдсп Скрунтар 1 1 2 3 3 10 
Вдсп Чуриків 1 1 1 1 1 5 
Вдсп Під Голицею 1 1 1 1 1 5 
Любіжнянський Гук 1 1 1 1 3 7 
Вдсп Крутіж 3 3 1 1 2 10 
Марківський вдсп 3 1 2 3 3 12 
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Об’єкти з високим ступенем атрактивності (12–15 балів) – це, здебільшого, 

розрізи порід та оглядові точки: Надвірнянський, Пнівський, Чечвинський, 
Лоп’янецький та розріз Закерничне; оглядові точки Добротів–Делятин і 
г. Страгора; Марківський водоспад. Такі об’єкти доцільно включати в туристичні 
маршрути оглядових, навчально-пізнавальних і наукових екскурсій, оглядати під 
час автомандрівок Карпатським регіоном. 

 До об’єктів середньої атрактивності (8–11 балів) належать: відслонення порід 
у Добротові, Ланчині; псевдовулкан Старуня; цокольна тераса Пруту; скелі 
Манявський Блаженний і Павлівський Камені; поверхня вирівнювання Лоєвої і 
руслові форми; водоспади Ілемнянський, Підгуркало, Скрунтар, Крутіж, 
Марківський. Ці об’єкти варто відвідувати під час відпочинкових (водоспади), 
навчальних (відслонення і псевдовулкан) та релігійних (Манявський скит і 
Блаженний Камінь) екскурсій. 

Об’єктами низької атрактивності (5–7 балів) є: відслонення с. Люча; 
Ріпненський Камінь; поверхня вирівнювання Красної; водоспади Чуриків, Під 
Голицею, Любіжнянський Гук. Ці атракції прикрасять дозвілля під час сільського 
зеленого туризму, можуть бути об’єктами природопізнавальних шкільних і 
краєзнавчих екскурсій. 

Висновки. Багатство геолого-геоморфологічних і гідрологічних об’єктів на 
Приґорґанському Передкарпатті (а їх налічують 27) зумовлює доцільність розробки 
тут геотуристичних маршрутів. Високу атрактивність мають 8 об’єктів Вони 
розташовані поблизу автомобільних шляхів, з вершин хороший огляд, а геологічні 
розрізи мають наукову і пізнавальну цінність, водоспади привабливі своєю 
пейзажністю та естетичним виглядом, і загалом всі об’єкти є хорошим фоном для 
селфі. Їх доцільно включати у туристичні маршрути поблизу туристичних зон 
Яремче, Буковель, Ворохта, Косів, Осмолода. Середньою атрактивністю 
відзначаються 13 об’єктів. Вони мають наукове, освітнє і релігійне значення. До 
них не завжди добрі дороги, отож їх можна використовувати в індивідуальних і 
подорожах малих груп під час активного відпочинку. Об’єктів низької 
атрактивності 6. Це невеликі відслонення, скелі і водоспади, які можуть відвідувати 
туристи під час проживання у місцевих готелях, відпочинкових комплексах чи 
сільських садибах.  
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Анотація. Розглянуто геотуристичні маршрути Приґорґанського Передкарпаття, які 

впродовж останнього десятиліття набувають популярності у зв’язку зі світовими 

екологічними ініціативами, трендом, орієнтованим на стале споживання туристичних 

послуг і здоровий спосіб життя. Унікальність геотуристичних маршрутів 

Приґорґанського Передкарпаття зумовлює складна геолого-геоморфологічна будова 

досліджуваної території, яка,  своєю чергою, відзначається різноманіттям флори і фауни, 

наявністю атракційних природних пам’яток (водоспадів, скель, відслонень порід), що 

робить територію перспективною для різних туристичних занять. Проаналізовано 

промоції цього порівняно нового для туристичної галузі України виду туризму з метою 

формування потужної геотуристичної платформи як однієї з провідних галузей 

вітчизняної туристичної індустрії. Розглянуто можливості оптимального планування 

турів вихідного дня на досліджувану місцевість, проаналізовано транспортну доступність 

до геотуристичних об’єктів, а також туристичну інфраструктуру на ключових 
туристичних маршрутах зазначеного регіону. У межах Приґорґанського Передкарпаття, з 

урахуванням потужного рекреаційного, історико-культурного та геотуристичного 

потенціалу досліджуваного регіону, запропоновано чотири туристичні маршрути.  

Маршрут № 1: а) Надвірна (відслонення порід "Надвірнянська скеля", русловий 

рельєф р. Бистриці Надвірнянської); б) Пнів (Пнівський замок, музей нафтопромислів, 

розріз порід "Пнівська складка"; в) Лоєва (поверхня вирівнювання, оглядовий майданчик 

"Гора Страгора"); г) Делятин – далі маршрут продовжується на Буковель, Верховинські 

Карпати, Чорногору і Свидовець. 

Маршрут № 2: а) Делятин (відслонення флішу і цокольна тераса Пруту, водоспади 

Заріччя, Любіжнянський Гук); б) Добротів (оглядовий майданчик біля Добротова,  
поверхня вирівнювання Красної); в) відслонення Ланчин; г) водоспад Крутіж;  д) 

м. Коломия; е) Марківський водоспад. 

Маршрут № 3: а) Богородчани (Богородчанський замок, Парк історії Землі Underhill 

с. Підгір’я); б) псевдовулкан Старуня; в) Манява (Манявський скит, Блаженний Камінь) – 

маршрут у Ґорґани, на Манявський, Битківський водоспади. 

Маршрут № 4: а)  м. Долина, c. Верхній Струтень (відслонення Чечвинських туфів і 

флішу лоп’янецької світи); б) скелі Павлівський камінь і Ріпненський камінь, водоспад 
Підгуркало; в) Перегинське – русловий рельєф р. Лімниці; г) Закерничне: Свято-

Покровський монастир, оглядовий майданчик, розріз порід і водоспади Скрунтар, 

Чуриків, Під Голицею; д) музей Вагилевича в с. Ясень – маршрут до с. Осмолода і в 

масив Ґорґани. 

Ключові слова: Приґорґанське Передкарпаття; геотуризм; геотуристичні маршрути; 

туристична інфраструктура. 
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PERSPECTIVE GEOTOURIST ROUTES OF THE PRIGORGAN PRECARPATHIAN 

MOUNTAINS 
Andriy Manko, Galyna Bayrak, Volodymyr Monastyrskyy 
Ivan Franko National University of Lviv 

 

Abstract. The geotourism routes of Prigorgan Precarpathia is considered, which has been 

gaining popularity over the last decade in connection with global environmental initiatives, a 

trend focused on sustainable consumption of tourism services and a healthy lifestyle. The 

uniqueness of geotourist routes of Prigorgan Precarpathians is due to the complex geological-

geomorphological structure of the study area, which in turn led to the diversity of flora and 

fauna, the presence of attractive natural monuments (waterfalls, rocks, outcrop of rocks), which 

makes the area promising for various tourist activities. The article analyzes ways to promote 

this relatively new for the tourism industry of Ukraine type of tourism in order to form a 

powerful geotourism platform as one of the leading sectors of the domestic tourism industry. 

Prigorgansky Precarpathian, given the strong recreational, historical, cultural and geotourism 

potential of the studied region, it is advisable to offer the following tourist routes. 

Route № 1: a) Nadvirna (outcrop "Nadvirnyanska rock", channel relief of the river 

Bystritsa Nadvirnyanska); b) Pniv (Pniv Castle,  museum of Oil Fields, outcrops "Pnivska 

Skladka"; c) Loeva (leveling surface, observation deck Gora Strahora) d) Delyatyn – then the 

route continues to Bukovel, Verkhovyna Carpathians, mountains Chornohora and Svydivets. 
Route № 2: a) Delyatyn (flysch outcrop and terrace of the Prut, Zarichchya and 

Lubizhnyansky Hook waterfalls); b) Dobrotiv (observation deck near Dobrotov, leveling 

surface Krasna); c) Lanchyn outcrop; d) Krutizh waterfall; d) town Kolomyia e) Markivsky 

waterfall. 

Route № 3: a) Bohorodchany (Bohorodchany Castle, Earth History Park Underhill in the 

village of Pidhirya); b) pseudovolcano Starunya; c) Manyava (Manyava skyt, Blessed Stone 

rock) – route to Gorgan, to Manyavsky, Bytkivsky waterfalls. 

Route № 4: a) town Valley, Verkhniy Struten (outcrops of the Chechvyn tuffs and the 

flysch of the Lopyanets formation); b) Pavlovsky stone and Ripnensky stone rocks, Pidhurkalo 

waterfall; c) Perechynske – channel of the Limnytsia river; d) Zakernychna: Holy Intercession 

Monastery, observation deck, outcrop of rocks and waterfalls Skruntar, Churikov, Pod Golitsye; 

e) Vagilevich Museum in the village of Yasen – route to the village Osmoloda and the 

mountains of Gorgan. 

Key words: Prigorganske Precarpathia; geotourism; geotourist routes; tourist infrastructure.  

 
Унікальні ландшафти Приґорґанського Передкарпаття – основа туристичного 

потенціалу досліджуваної території, які мають значний туристичний інтерес як з 
боку споживачів туристичних послуг, так і з боку туристичних підприємств, 
напрямом діяльності яких є розробка та реалізація такого виду послуг кінцевим 
споживачам. 

Зростання зацікавленості до регіону Приґорґанського Передкарпаття 

зумовлене: різноманіттям природних пам’яток, аналогів яким немає не лише в 
Україні, а й у світі загалом; значною кількістю природоохоронних територій; 
стабільною екологічною ситуаціею. Перелічені чинники зробити туристичну 
діяльність пріоритетною галуззю у досліджуваному регіоні. Вагому роль у 
промоції Приґорґанського Передкарпаття як інвестиційно-привабливого 
туристичного району відіграє підтримка місцевих громад, жителів Бойківщини, 
які зберігають свою культуру, підтримують звичаї і традиції і транслюють 

автентичність свого краю у сучасні реалії. Саме тому комплексне поєднання у 
зазначеній місцевості геотуризму з іншими видами туристичної діяльності 
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(етнотуризмом, пізнавальнийм туризмом) дає змогу створити принципово новий 
якісний туристичний продукт на ринку туристичних послуг України. 

Мета статті – охарактеризувати основні геотуристичні маршрути на базі 
природно-ресурсного та історико-культурного потенціалу Приґорґанського 

Передкарпаття як перспективного туристичного району, а також розглянути нові 
туристичні локації у межах пропонованих геотуристичних маршрутів, які 
доцільно розвивати у межах Приґорґанського Передкарпаття. 

Теоретико-методичні основи дослідження. У світі дедалі більше 
поширюється геологічний туризм – різновид пізнавального туризму, який 
базується на вивченні матеріальних геологічних об’єктів і процесів з метою 
отримання яскравих естетичних вражень (Геотуризм / Геологічний…, 2022). 
Саме таке визначення геотуризму найпопулярніше у багатьох країнах. Проте 

географи щораз більше осягають сферу геологічного туризму та вносять у неї 
певні корективи. Національне географічне товариство США розглядає геотуризм 
як "географічний туризм", що є різновидом туризму, спрямованого на пізнання 
географічних особливостей місцезнаходження таких об’єктів, як комплекси 
природної і культурної спадщини. У концепції американської асоціації 
подорожей  (U.S. Travel Assotiation) термін "геотуризм" має дещо ширше  
значення, ніж екотуризм і сталий туризм (Геотуризм…, 2022). Геотуризм також 

став новим напрямом прикладних геолого-геоморфологічних  досліджень та  
водночас різновидом (формою) туристичної діяльності. 

В Україні наукові основи геотуризму традиційно ґрунтувалися на надбаннях 
геологічної служби України. Створені  нею  довідники  геологічної  спадщини,  
геологічних пам’яток покладено  в  основу  розроблення  туристичних 
геологічних  маршрутів (Безвинний  та  ін., 2006;  Гриценко та ін., 1995; Мончак, 
Стельмах і Хомин, 2010). Україна входить до Європейської асоціації зі 

збереження геологічної  спадщини (ProGEO), є активним учасником її зібрань. 
Українські вчені в цій галузі, представники львівської академічної спільноти 
досліджують геолого-геоморфологічні  об’єкти  як  туристичні  атракції,  
розробляють геотуристичні  маршрути,  обґрунтовують  необхідність створення  
геопарків  як  особливих  природоохоронних територій (Зінько  та  ін., 2006; 
Kravchuk & at., 2014; Шевчук, 2014; Байрак, Теодорович і Римар, 2019; Брусак і 
Паляниця, 2014; Брусак і Кричевська, 2019). Отже, наукові дослідження у сфері 
геотуризму сьогодні доволі актуальні, передусім питання формування 

геотуристичних маршрутів. 
Геолого-геоморфологічні об’єкти становлять геотуристичні атракції, які є 

основою геотуристичних маршрутів. Для формування маршрутів важливі  
атрактивність  об’єктів, їхня  виразність та естетичний  вигляд. Локації  цього  
виду  туризму  доступні  вздовж  автомобільних,  піших,  велосипедних  і  
річкових шляхів. 

Характер території та її різноманітність відіграють вирішальну роль у 

можливості розвитку геотуризму. Доволі перспективними є території з 
різноманітним рельєфом і геологічною будовою, зокрема гори й передгір’я, 
глибоко  розчленовані  височинні  території,  річкові  долини  і прибережні 
райони. Маршрути розробляють так, щоб турист зміг ознайомитись із цікавими 
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геологічними об’єктами, з їхньою історією, унікальною природою певного 
регіону, а також мав змогу відвідати історико-культурні заклади краю.   

Приґорґанська частина Івано-Франківського Передкарпаття як 
перспективний регіон для занять геотуризмом, що, своєю чергою відіграє 
важливу роль для розвитку сталого туризму у Передкарпатті загалом, оскільки 
володіє значним природно-ресурсним потенціалом, зумовлюним наявністю 
унікальних об’єктів, які мають різну атрактивність у контексті геотуристичної 

діяльності. Як підтвердження цьому, кілька років тому науковцями розроблений 
туристичний шлях "Гео-Карпати", обґрунтований в рамках "Міжнародної 
програми транскордонної співпраці Польща – Білорусь – Україна" і в межах 
якого було виділено презентабельні геооб’єкти для демонстрації під час 
геотуристичних екскурсій Карпатським регіоном. Пропоновані нами маршрути 
на Приґорґанському Передкарпатті включають кілька локацій цього шляху, 
зокрема, "Сліди супервулкану" або відслонення Чечвинських туфів, грязьовий 

вулкан Старуня, "Дельта зниклої ріки" або "Надвірнянська скеля" та відслонення 
у Делятині "Фронтальний насув Карпат" (Бубняк та ін., 2014). Пропоновані 
геотуристичні маршрути можуть бути продовженням геотуристичних стежок, 
розроблених і промаркованих у Галицькому НПП. Це, наприклад, маршрути до 
Скель у с. Поділля; на Касову гору; до Галицьких печер та ін., об’єкти неживої 
природи яких детально описані у ряді праць (Брусак і Баюнова, 2012; Брусак і 
Паляниця, 2014; Ковальська, 2010; Мончак та ін., 2010).  

Основними методами нашого дослідження були: аналіз картографічного 

матеріалу, космічних зображень та зазначених локацій у ресурсах Mapy.cz, 
Google Maps, Google Earth; аналіз статистичних даних, власні польові 
спостереження на окремих ділянках маршрутів. 

Хід досліджень. У попередній нашій статті цього Збірника ("Геотуристична 
атрактивність геолого-геоморфологічних об’єктів Приґорґанського 
Передкарпаття") детально охарактеризовано геотуристичні об’єкти описуваного 
регіону та наведено оцінку їхньої атрактивності. На основі наявних 

геотуристичних та суспільно-історичних атракцій  пропонуємо цікаві екскурсійні 
маршрути. 

Маршрут № 1: а) Надвірна (відслонення порід 

"Надвірнянська скеля", русловий рельєф р. 

Бистриці Надвірнянської); б) Пнів (Пнівський 

замок, музей нафтопромислів, розріз порід 

"Пнівська складка"; в) Лоєва (поверхня 

вирівнювання, оглядовий майданчик "Гора 

Страгора"); г) Делятин – далі маршрут 

продовжується на Буковель, Верховинські 

Карпати, Чорногору і Свидовець. 

Надвірна – один з наймолодших в Україні 
районних центрів. Місто засновано 23 січня 1578 
р. відповідно до привілею, який надав польський 
король Стефан Баторій, дозволяючи закласти 

містечко Краснодвір. Місто розташоване на 
правому березі р. Бистриці Надвірнянської у 
Карпатському передгір’ї. Місто приваблює 
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великою кількістю самобутніх пам’яток: будівлями початку ХХ ст., міським 
парком, ратушою, музеями і храмами.  
У міському парку розташовані руїни Надвірнянського замку. На момент першої 
згадки про Надвірну замок уже існував. Припускають, що його збудував хтось із 

роду Потоцьких. За однією з версій, після того, як у наприкінці XVI ст. замок 
зруйнували татари, нові власники з роду Куропатів перенесли свою резиденцію 
до Пнева. Згідно з районною програмою охорони пам'ятників, поруч із руїнами 
замкової вежі 2007 р. розпочали археологічні розкопки. 

На північній околиці міста, з лівого берега р. Бистриці Надвірнянської 
розташована геологічна пам’ятка природи місцевого значення "Надвірнянські 
скелі". Це відслонення червоно-бурих глин з прошарками слобідських 
конгломератів, пісковиків із вкрапленнями малахіту стебницької світи неогену. 

Висота відслонення понад 20 м. кут падіння пластів 45°. Верхня частина розрізу 
поросла лісом, а нижня, оголена, має привабливу атрактивність для геотуристів. 
У нижній частині також розвивається осипище – приклад вивітрювання і 
денудації флішевих порід. Тут облаштовано інформаційні стенди, а локація є 
частиною геотуристичного шляху ГеоКарпати. З моста неподалік відслонення 
добре спостерігати руслові форми, глибинну ерозію ріки (у випадку прозорої 
води), бокову ерозію, місця акумуляції та динаміку потоку Бистриці 

Надвірнянської. 
Наступним важливим об’єктом маршруту № 1 є Пнівський замок, 

розташований на околиці Надвірної у напрямі с. Пнів (рис. 1, а). Історія 
Пнівського замку сягає XVI ст., коли довколишні землі подарували феодалам 
Куропатам як знак подяки за вірну службу польській короні. З самого початку 
замок будували як оборонний об’єкт і майже за 400 років своєї історії він 
пережив чимало нападів та руйнувань. Замок виконував функцію найбільшого 

оборонного об’єкта Прикарпаття, доки не збудували Станіславську фортецю.  
Пнівський замок, побудований поблизу Страгори, ніби закриває вхід у гори. 

Завдяки вежам, розташованим по периметру замку, які виступали за його твірну 
лінію, відкривається панорама усього навколишнього простору. Бійниці, 
розміщені не лише у баштах, а й у стінах, давали змогу обстрілювати ворога з 
усіх боків. Уздовж південної стіни викопаний глибокий рів. Зі сходу замок 
оточувала глибока западина з водою, а із заходу неприступним його робило 
урвище. Отож замок був добре пристосований до того, щоб витримати не лише 

збройні напади, а й тривалу облогу. Стіни замку зводили із суцільних брил, 
витесаних із сірого каменю завширшки до 1,8 м (Пнівський…, 2022). 

Село Пнів стає привабливим і завдяки  музею нафтопромислів Галичини (рис. 
1, б). Музей створили зважаючи на велику історію нафтовидобутку краю, який 
був провідною промисловою галуззю з середини XVIII ст. Відкрили музей 2013 
р. зусиллями місцевих активістів, які створили громадську організацію "Інститут 
історії Надвірнянського нафтопромислового району" і розпочали активну 

пошукову діяльність для наповнення музею. Фахівці провели ґрунтовну архівну 
роботу, а також здійснювали безпосередні експедиції на місця, де видобували 
нафту, шукали унікальні експонати на нафтопереробних підприємствах, 
відновлювали втрачені зразки інвентаря за оригінальними кресленнями та 
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знімками. Завдяки їхнім зусиллям відкрито цікавий і не зовсім традиційний 
музей під відкритим небом. 

Експозицію музею умовно поділили на дві частини: в приміщенні є нагода 
оглянути раритетні фото та документи тих часів, макети нафтових установок, 
колекцію гасових ламп. Також можна ознайомитись зі зразками нафти та 
продукції з неї. Особливої уваги вартують експонати під відкритим небом, 
розташовані у дворі музею. Тут відібрані найцікавіші приклади видобувних 

вишок, зібрані в хронологічній послідовності від 1771 р. і до останніх десятиліть. 
 

  
                               а                                                             б 

Рис. 1: а – Пнівський замок (фото зі сайту https://castles.com.ua);  
б – музей нафтопромислів Галичини у с. Пнів (Пнівський…, 2022) 

Fig. 2: a – Pniv Castle (photo from https://castles.com.ua);  

b – Museum of Oilfields of Galicia in the village Pniv (Pnivskyi…, 2022) 
 

Поблизу с. Пнів на лівому березі р. Битківчик, притоки Бистриці 
Надвірнянської, можна оглянути геологічний розріз, стратиграфічну пам’ятку 
природи "Пнівська складка". Розріз представлений флішовими відкладами 
менілітової світи олігоцену–нижнього міоцену висотою понад 100 м. Він 
демонструє антиклінальну складку Внутрішньої зони Передкарпатського 

прогину. (Детальніше її описано у попередній статті Збірника). 
Геотуристичним об’єктом цього маршруту є поверхня вирівнювання Лоєва, 

названа на честь однойменного селища, розташованого на південний схід від 
с. Пнів, далі по маршруту. Поверхня вирівнювання фіксує важливий етап у 
розвитку Карпатського регіону, пов’язаний із формуванням передового 
Передкарпатського прогину, вирівнюванням поверхні і накопиченням 
делювіально-акумулятивних відкладів. Рівну як стіл поверхню, шириною у 

десятки метрів можна спостерігати з лівого боку траси Богородчани–Делятин. 
Село Лоєва відкриває шлях через оглядовий майданчик г. Страгори (860 м), з 

якої відкривається краєвид на Приґорґанське Передкарпаття. 
На території між Прутом і Бистрицею, де межують басейни Дунаю та 

Дністра, височать три гори: Бзовач, Татарка і Страгора, що в давнину були 
культовим центром слов'янських племен, які населяли край. За переказами, там 
знаходиться жертовний камінь, який називають Жорнами Довбуша. 
Двовершинну гору, що максииально виступає на північ із Карпатського боку і 

заглиблюється в Хоростинську височину, названо на честь Сварога – бога вітрів. 
На підтвердження цієї гіпотези свідчить домінування тут західних і північно-
західних вітрів, що дмуть із рівнин і вдаряються у схили Страгори. Вершину 
Страгори і досі називають "Баба". Неподалік розташоване урочище Дівеч, на 
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межі з Делятином. Нижче відомі криниця Богова, (колись могла бути і 
Даждибоговою) та урочище Боговець. Розташована на важливому торговому 
шляху з Поділля через Карпати, Лоєва очевидно була своєрідним культовим 
центром Галицької Русі у дохристиянський період. Це місце згадував арабський 

вчений-географ  Аль-Масуді. Довкола Страгори поширено багато таких 
гідронімів, як Красна, Черлене болото, Чорний потік тощо. Довколишня 
місцевість примітна джерелами з солоною водою (Страгора…, 2018). 

Кінцевим пунктом цього транзитного маршруту через Приґорґанське 
Передкарпаття є смт Десятин, в якому варто зробити зупинку, адже тут 
зосереджено багато закладів харчування та розміщення. Принагідно можна 
оглянути геотуристичні об’єкти відслонення і водоспади. З Делятина часто 
прямують далі в Карпати на відпочинок до гірсько-кліматичних курортів Яремче, 

Ворохта, Кваси, гірськолижного курорту Буковель, або ж підкоряти гірські 
вершини Чорногори і Свидівця. 

Маршрут № 2: а) Делятин (відслонення Пруту, водоспади Заріччя, 

Любіжнянський Гук); б) Добротів (оглядовий майданчик Делятин– Добротів, 

поверхня вирівнювання Красної); в) відслонення Ланчин; г) водоспад Крутіж; 

д) м. Коломия; е) Марківський водоспад (рис. 2). Продовженням пропонованих 
маршрутів з Делятина чи Коломиї можуть бути геотуристичні шляхи та огляд 

об’єктів неживої природи у Гуцульському НПП (Національний.., 2013; 
Гуцульщина…, 2013). 

 а 

 б 

Рис. 2. Карта маршруту № 2 : а – пішохідна частина маршруту,  
б – автомотовелочастина маршруту 

Делятин. Вартим уваги геотуристів у межах маршруту є відслонення флішу 
менілітової світи і порід воротищенської світи цокольної тераси Пруту, яке 
простягається на кілька кілометрів уздовж ріки до Добротова і далі. Відслонення 
невисоке, проте розкриває внутрішню будову річкового рельєфу, показує 
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чергування пластів різних геологічних світ, перекритих русловим алювієм, а 
також насув Карпат на Передкарпатський прогин.  

Прямуючи вздовж вул. І. Франка знаходимо невеликий водоспад Заріччя 
висотою 1 м. Цікавим є також відслонення порід поблизу водоспаду. Пласти 
дрібноритмічного флішу залягають під кутом 45° і ніби піднімаються з глибин 
ріки. На вкритих галечником берегах Пруту в літній час можна організувати 
відпочинковий табір.  

З Делятина можна також піднятись до водоспаду Любіжнянський Гук, 
розташованого за 9 км від центру селища (рис. 3, а). Уступ водоспаду утворюють 
моноклінально залягаючі пласти порід масивного пісковику. Праворуч від 
водоспаду (за течією річки) розташовані залишки берегоукріплення, створеного 
у кінці ХІХ – на початку ХХ ст., викладеного кам’яними блоками. Неподалік є 
зручне місце для стоянки з наметами. 

У Делятині туристи можуть побачити озерце "Морське око" – водойму 

посеред селища на вул. Кобилянської. Озерце цікаве тим, що посередині 
знаходиться плаваючий острівець, який мандрує від берега до берега та часом 
причалює до одного з них. Таке природне диво пояснюється тим, що у місцевих 
надрах залягають пласти солі. За своєю формою водойма нагадує людське око, 
звідки й походить назва. Під’їзд – асфальтована дорога, останні 500 м – дорога  
твердим покриттям зі щебеню. 

   
                            а                                                         б 

Рис. 3: а – водоспад Любіжнянський Гук поблизу Делятина; 
б – відслонення Пруту (Обов’язково…, 2020) 

Fig. 3: а – Lubizhnyansky Hook Waterfall near Delyatyn; 

b – outcrop of the Prut (Definitely…, 2020) 
 
Поселення Добротів розташоване на висоті 400 м, оточене довкола лісами та 

горами. Поблизу траси Делятин–Добротів, на Добротівській горі неподалік від  
лісового масиву Жбир встановлено оглядову вежу на висоті 525 м н. р. м, з якої 
відкривається панорама на Приґорґанське Передкарпаття на півночі і Карпати на 
півдні. 

Внизу протікає мальовнича річка Прут. Вона пробиває собі шлях крізь товщу 
пластів флішу палеогенового віку, утворюючи скелясті, неприступні 
десятиметрові береги (рис. 3, б). У руслі та берегових уступах також 
відслонюються слобідські конгломерати поляницької світи неогену. Вузьку 
ділянку долини з урвистими берегами називають ще "Добротівський пролом 
Пруту", а відслонення флішу є пам’яткою природи з 1972 р. На поверхні 
пісковику, складової флішу, знайдені відбитки давніх тварин та птахів, 
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аналогічні знайденим у Колорадо (США), Угорщині, Ірані та Іспанії. Це 
унікальне місце варте уваги прихильників екстремальних видів відпочинку. 

Ланчин – непересічна геотуристична локація маршруту, одне з найстаріших 
поселень Прикарпаття. Довкола селища справді є чималі степи і поля. Ланчин і 

довколишні села були заселені людьми віддавна. Для проживання людей ці місця  
були ідеальними: в лісах полювали на дичину, збирали ягоди і гриби, для 
домашніх потреб зрубували деревину; в ріці Прут водилася риба, довкола були 
придатні для обробітку землі, з уламків скель виготовляли необхідні знаряддя 
праці. 

У Ланчині варто відвідати храм Чуда Архистратига Михаїла, побудований 
коштами парафіян упродовж 1916–1926 рр. на місці згорілої церкви. Святиню 
зведено в традиційному для Прикарпаття стилі. 

Ланчин є батьківщиною видатного дитячого письменника Юрка 
Шкрумеляка, який воював у лавах УСС, у радянський час був засуджений та 
відбував покарання в таборах. У Ланчині в польській родині народився митець 
Станіслав Кришталовський. Мистецьку освіту до початку Другої світової війни 
здобував у Львові, а після війни – в Будапешті та Кракові. Кришталовський 
малював, здебільшого пейзажі, в його творчому доробку багато картин із 
зображенням краєвидів околиць Закопаного, Татр, цикл картин з природою 

Албанії (Ланчин…, 2019). 
Поблизу Ланчина геотуристичною атракцією є водоспад Крутіж (рис. 4). За 

водністю він більший, ніж водоспад Пробій (Яремче), оскільки розташований 
нижче за течією, хоча менше відомий. Масивні пісковики виходять на поверхню 
у руслі Пруту, утворюючи численні пороги. За порогами знаходяться тихі заводі, 
які слугують місцями купання людей в літню пору. Ланчин цікавий у плані 
відпочинку та геотуризму. 

 
Рис. 4. Відслонення масивних пісковиків у руслі Прута, яке утворює водоспад 

Крутіж у с. Ланчин (Ланчин…, 2019) 

Fig. 4. Outcrop of massive sandstones in the Prut riverbed, which forms Krutizh 
waterfall in the village. Lanchin (Lanchin…, 2019) 

 У складі зазначеного маршруту варто відвідати Коломию – один з 

найцікавіших в атракційному і культурному аспектах центрів Франківщини. 
Під час екскурсій маршрутом №1 кожна пам’ятка історії, культури та 

архітектури заслуговують особливої уваги. Це Народний дім, зведений 1902 р., 
тепер Національний музей народного мистецтва Гуцульщини та Покуття імені 
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Й. Кобринського; Музей писанкового розпису (рис. 5, а); катедральний собор 
Преображення Христового; собор Святого Архистратига Михаїла. 

  
Рис. 5. Коломия: а) – музей Писанка (Топ…, 2016);  
б) – костел Діви Марії (церква Святого Йосафата) 

Fig. 5.  Kolomyia: a) – Pysanka Museum (Top…, 2016);  
b) – Church of the Virgin Mary (Church of St. Jehoshaphat) 

При в’їзді в Коломию подорожнім впадає у вічі старовинна дерев’яна церква. 
Це храм Благовіщення Пресвятої Діви Марії, закладений у далекому 1587 р. Його 
вважають одним із найстаріших храмів Галичини. Церкву 1845 року знову 
перебудували: видовжили бокові рамена і зменшили купол. Бароковий іконостас 
1876 р. розписав відомий український маляр Теофіл Копистинський. У 
недіючому храмі 1987 р. розмістили Коломийський музей писанкового розпису. 
Нещодавно святиню вкотре відреставрували. 

На Театральній вулиці 1892 р. збудували важливу для міщан Щадничу касу 
(Фонд позичковий для ремесел і промислів). Ця установа підтримувала 
проведення громадськістю міста різноманітних святкових заходів: тут 
відбувалися концерти, шевченківські свята, вечорниці. У найбільшій залі міста 
виступали корифеї українського театру С. Крушельницька, М. Садовський, 
М. Заньковецька, І. Франко читав свою поему "Мойсей". Згодом тут діяла школа 
українських танців Ф. Стрільбицького. В радянський час розмістили гарнізонний 
будинок офіцерів. Із 1990 р. і досі – міський будинок культури "Народний дім". 

"Музей історії міста Коломиї", або історико-краєзнавчий музей створили 
1990 р. з ініціативи коломийської громадськості і розмістили у будівлі колишньої 
повітової ради. З 1997 р. він став значним культурно-освітнім і мистецьким 
закладом міста. У музеї представлено понад 23 тис. одиниць експонатів, які 
відображають історію міста від першої літописної згадки до сьогодення.  

Церква Священномученика Йосафата. За проектом відомого архітектора 
Б. Меретина 1775 р. в місті збудували римо-католицький костел Діви Марії 

(рис. 5, б). Храм звели у стилі бароко, прикрасили пишним архітектурним і 
скульптурним декором. Після пожежі 1830 р. парафіяльний костел відбудували, 
змінивши його зовнішній вигляд та інтер’єр. Саме в цьому костелі був 
чудотворний образ Пресвятої Діви Марії, або Коломийської Божої Матері. 
Тисячі вірян приходили звідусіль до "простонародного" храму, отримуючи 
духовний і фізичний дар зцілення. Втім, щоб зберегти святиню, 1939 р. ікону 
вивезли до Польщі (Топ…, 2016). 

З Коломиї через Печеніжин автошляхом і далі стежками або пішим ходом з 

Ланчина можна добратись до Марківського водоспаду. Уступ водоспаду 
складений слобідськими конгломератами поляницької світи неогену висотою 
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6 м. Хоча він маловодний, невисокий, проте місцевість навколо колоритна, варта 
уваги геотуристів: трапляються уламки порід різного кольору в руслі.  

Маршрут № 3: а) Богородчани 

(Богородчанський замок, Парк історії 

Землі Underhill с. Підгір’я); б) 

псевдовулкан Старуня; в) Манява 

(Манявський скит, Блаженний Камінь); 

далі маршрут пролягає у Скибові 

Ґорґани, Манявський і Битківський 

водоспади. 

Смт Богородчани – адміністративний 
центр Богородчанської селищної громади, 

розташований на берегах р. Бистриці 
Солотвинської. Через його територію 
пролягає важлива для потенційних 
туристів траса, яка є ключовою для 
маршрутів, що користуються найбільшим 
туристичним попитом – з Івано-
Франківська на Яремче, Буковель, 

Ворохта, Верховина, Драгобрат. Перша 
письмова згадка про Богородчани датована 1441 р. Збереглися також відомості 
про першого власника – Яна з Бучача. За давніх часів селище відоме 
процвітанням таких ремесел, як ткацтво та кравецтво, що засвідчують назви 
сучасних вулиць – Ткацька і Різнича. З історико-архітектурних пам’яток селища 
особливий інтерес для туристів становлять замок на горі з добре видимими 
валами, який колись був адміністративним центром польської влади.  

За народними переказами, фортецю на горі засновано ще за часів княжої 
доби, тому часом створення замку можна вважати XIII століття. Колись це була 
передова фортеця Галича перед територією бойківських Карпат. Замок 
представляє собою коло з валів і ровів на високій замковій горі. Гора повністю 
поросла лісом і хащами. Можна вийти на фортецю з боку Старих Богородчан, а 
можна виїхати дорогою як на Саджаву (прямо за підйомом є польова дорога на 
замкову гору). Під замковою горою облаштовано столики для відпочинку 
(Замки…, 2015).  

Серед пам’яток, які варто відвідати туристам, окреслимо такі: костел графині 
Потоцької 1745 р.; Домініканський монастир, зведений знаменитим родом 
упродовж 1742–1762 рр.; Палати духовенства келії 1762 р. 

Науково-дослідний інститут пам’яткоохоронних досліджень відносить 
Богородчани та його пам’ятки до важливих історико-культурних об’єктів серед 
багатьох поселень України. Богородчани можуть стати одним із ключових 
пунктів перепочинку на довгому шляху до Карпат (Історичні…, 2019).  

Ще однією непересічною атракцією, яку слід відвідати на цьому маршруті, є 
Парк історії Землі Underhill, розташований у с. Підгір’я Богородчанської 
громади Івано-Франківської області (рис. 6, а). "Парк кайнозою" розташований 
на території площею 8 га. Основною тематикою парку є геологічна епоха 
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кайнозою, яка розпочалася 66 млн років тому і триває досі. Музей складається із 
галерей з діорамами, які повною мірою презентують історію розвитку життя 
Землі – від “первинного бульйону” крізь періоди палеозою, мезозою, кайнозою 
аж до побуту кроманьйонців. З музею відвідувачі можуть перейти безпосередньо 
до паркової зони території. Це ще один громадський простір із заглибленим 
амфітеатром. Тут можна відвідати лекцію просто неба і спостерігати побут 
давніх людей у вигляді вистави, а також побувати на майстер-класі з 

виготовлення перших знарядь праці. Парк постає у вигляді заплутаних стежок, 
що ведуть до різноманітних скульптурних композицій. Відкритий простір та 
відсутність існуючих великих зелених насаджень, а також панорама на діброву 
та Карпати на задньому плані створюють ілюзію міграції доісторичних тварин 
маршрутом з Карпат на Передкарпаття через широку відкриту рівнину (Парк…, 
2021).  

 а   б 

Рис 6: а – парк історії Землі, с. Підгір’я (Парк…, 2021); 
б – Старунський грязьовий вулкан (фото з сайту karpaty.info). 

Fig. 6: а – Earth History Park, v. Pidhirya (Underhill…, 2021);  

b – Starunsky mud volcano (photo karpaty.info). 
 
Наступним привабливим геотуристичним об’єктом маршруту є с. Старуня, 

яке розкинулося на правому березі гірської ріки – Бистриці-Солотвинської у 
передгір’ї Ґорґанів. Вперше Старуню як населений пункт згадують у давніх 
літописах 1378 р. Непересічним є той факт в історії села, що 1870 р. на його 
території почалася розробка одного з перших родовищ озокериту. Після закриття 

озокеритових шахт (XIX–XX ст.) чимало іноземних компаній бурило тут 
свердловини у пошуках нафти. 

Саме завдяки численним розробкам родовищ відбулося одне з найбільших 
палеонтологічних відкриттів: 5 жовтня 1907 р. під час підземних робіт у копальні 
озокериту, яка належала німецькій фірмі братів Кампе, на глибині 12,5 м. 
виявили забальзамоване тіло мамонта, а ще через місяць у тій самій копальні на 
глибині 17,6 м. знайшли великий фрагмент забальзамованого волохатого 
носорога. Знахідки 1908 р. перевезли у музей ім. Дідушицьких у Львові. 

Експедицією Польської Академії Наук 1929 р. проведені додаткові дослідження. 
Члени експедиції знайшли в околицях Старуні ще одного забальзамованого 
волохатого носорога (вік знахідки близько 24 тис. років), а також рештки інших 
тварин так званої “мамонтової фауни”. Загалом в околицях Старуні знайдено 4 
бальзамовані туші волохатих носорогів. Сьогодні частина знахідок зі Старуні 
зберігається у музеї Ягеллонського університету в Кракові, а частина – у 
Львівському державному природознавчому музеї. Також на території Старуні 
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археологічними дослідженнями виявлено 17 давніх поселень людей VII–V тис. 
до н. е., знайдено фрагменти кераміки та кам’яні вироби. 

На старовинному кладовищі Старуні можна відвідати могилу Блаженного 
Священномученика Симеона Лукача (1893–1964). Він був єпископом 

Української греко-католицької церкви, у підпіллі – одним із найактивніших її 
керівників. Однак 1949 р. його заарештував КДБ, покарання відбував у Сибіру. 
Після звільнення виконував свої обов’язки до останніх днів. 

Грязьовий вулкан та соляна криниця – геотуристичні об’єкти Старуні 
високої атрактивності. Глибина криниці становить близько 20 м, а 
концентрація солі у воді сягає 70 ‰. Псевдовулкан вперше проявив себе 1977 р. 
після землетрусу в горах Вранча в Румунії та сягав висоти 3 м. Тоді на 
конусоподібному пагорбі діаметром близько 50 м з’явилися перші кратери, які 

виштовхували рідину, грязі та газ. Сьогодні псевдовулкан має 8 кратерів і 12 
непостійних мікрократерів (рис. 6, б). Наявні на території Старуні озокерит, 
гарячі грязі, води високої мінералізації мають цінні лікувальні властивості. Тут 
облаштовано інформаційні стенди, а локація є частиною геотуристичного шляху 
ГеоКарпати.  

Окрім наявності унікальних пам’яток, Старуня відома давньою легендою: 
саме тут опришки Олекси Довбуша заховали скарби, які здобули у 

Богородчанському замку (Що…, 2022). 
Кінцевий пункт пропонованого маршруту – околиці с. Манява 

Богородчанської громади. Село на думку дослідників виникло на території, де 
розміщувалися найдавніші поселення у Карпатах. Сьогодні воно відоме 
найвизначнішим сакральним місцем – Манявським скитом XVII ст. Цей 
невеликий усамітнений монастир заснував монах Йов Княгиницький з Афону 
(рис. 7, а). 

За 380 м від монастиря знаходиться геотуристична та релігійна атракція – 
Блаженний камінь. На крутому схилі невеликого потоку на поверхню виходить 
масивна брила вигодського пісковику сірувато-жовтого кольору, експонована 
внаслідок дії схилових та ерозійних процесів. Брила розколота горизонтально на 
дві частини. Для геотуристів вона цікава своєю формою та літологічним складом, 
а для прочан – споживанням святої води, яка збирається під склепінням верхньої 
частини брили та утворює краплі внаслідок конденсації.  

Навколо монастиря 1982 р. створено лісовий заказник загальнодержавного 

значення "Скит Манявський". Цінним у заказнику є невеликий масив (1 га) 
старого 300-річного насадження модрини польської. Висота окремих дерев сягає 
35–40 м. Модринове насадження цінне як лісонасіннєва ділянка й одна з 
найдавніших пам’яток лісокультурної справи в Українських Карпатах 
(Манява…, 2022).  

З Маняви стежки ведуть до відомих вершин масиву Ґорґани, на Манявський і 
Битківський водоспади. Манявський водоспад з висотою падіння води 16 м є 

найвищим водоспадом Ґорґан. 
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а  б 

Рис. 7: а – Манявський скит (Манява…, 2022); 
б – колишня солеварня в м. Долина (Долина…, 2022) 

Fig. 7: а – Manyava Hermitage (Manyava…, 2022);  
b – former saltworks in the town Dolyna (Dolyna…, 2022) 

 
Маршрут № 4: а)  м. Долина, c. Верхній 

Струтень (відслонення Чечвинських туфів і 

флішу лоп’янецької світи); б) скелі Павлівський 

камінь і Ріпненський камінь, водоспад 

Підгуркало; в) Перегинське (русловий рельєф р. 

Лімниці); г) Закерничне (Свято-Покровський 

монастир, оглядовий майданчик, розріз порід і 

водоспади Скрунтар, Чуриків, Під Голицею); д) 

музей Вагилевича в с. Ясень та музей С. Бандери 

в с. Ст. Угринів – маршрут до с. Осмолода і в 

масив Ґорґани. 

Долина – місто районного значення на 
Бойківщині, центр Долинської громади Івано-
Франківської області. Окрасою міста є Долинське 
озеро, яке займає площу 25 га. Місто засновано 

979 року, коли відкрили соляні джерела на цій території. Документальні згадки 

про Долину датують 1403 р. Король Сиґізмунд І Старий 1525 року надав Долині 
маґдебурзьке право, а 1875 р. тут проклали залізницю, яка з’єднала Стрий і 
Станіслав та відкрила нові можливості для транспортування солі з Долини. 

Багатою є духовна спадщина старої Долини, адже тут розташовані найстаріші 
храми міста: римо-католицький костел Різдва Діви Марії (1835) та греко-
католицька церква Різдва Пресвятої Богородиці (1896–1904), яку освячував 
митрополит Андрей Шептицький. Перлиною старої Долини колись був сільзавод 
(рис. 7, б), який сьогодні знаходиться в напівзруйнованому стані. Протягом 

тисячоліть долинська сіль була місцевим білим золотом – основним джерелом 
доходів місцевого населення. Сьогодні її призначення вбачають у використанні в 
оздоровчих цілях (Долина…, 2022). 

Долинський краєзнавчий музей Тетяни й Омеляна Антоновичів "Бойківщина" 
– один із наймолодших музеїв у Карпатському регіоні, заснований 1998 р. Це 
перший музей на Прикарпатті, присвячений Бойківщині. У відділі природи 
музею 2007 р. створена невелика виставка експонатів, присвячена знахідкам 

викопних тварин (мамонта і волохатого носорога) у с. Старуня (Долина…, 2022). 
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Наступним пунктом пропонованого нами маршруту є с. Верхній Струтинь – 
одне з найдавніших поселень Прикарпаття. Його виникнення, як і сусідньої 
Долини, пов’язують з розробкою родовищ кухонної солі. У часи Галицько-
Волинської держави укріплення на горі Сокіл над р. Чечвою було складовою 

частиною оборонної системи короля Данила. Ще й досі збережені залишки цих 
оборонних споруд: вали, рови, перегати. З вершини гори відкривається краєвид 
на Приґорґанське Передкарпаття. 

На схилі цієї гори розташоване цікаве для геотуристів відслонення 
чечвинських туфів, висота якого сягає понад 40 м, протяжність – близько 250 м. 
Це товща туфо-аргілітів і туфів у верхній частині верхньоменілітової підсвіти. 
Воно демонструє вулканічну діяльність у сучасних Вулканічних Карпатах, яка 
зумовила осадження тут вулканічного попелу (її вік приблизно 20 млн р. тому). 

Під час реалізації проекту Гео-Карпати поблизу відслонення встановлено 
інформаційний щит (Бубняк та ін., 2014). 

Неподалік від с. Лоп’янка можна спостерігати виходи флішу 
моноклінального залягання з елементами складчастості та розвитком сучасних 
екзогенних процесів уздовж пластів.   

Варто також відвідати Павлівський камінь – унікальну геотуристичну 
пам’ятку краю (рис. 8, а). Павлівський камінь – це виходи сірого масивного 

пісковику ямненської світи у вигляді пасма висотою 25 м, яке знаходиться у 
трикутнику лісового масиву приблизно на однаковій відстані від трьох населених 
пунктів – сіл Князівське, Підлісся і Дуба Рожнятівської громади. Його 
унікальність засвідчує той факт, що чеські будівельники змінили напрям під час 
будівництва магістрального газопроводу Уренгой–Помари–Ужгород, щоб 
зберегти дивовижну скелю. За однією з легенд, назва каменю походить від імені 
опришка, який врятував своїх побратимів від польських вояків. На неприступній 

скелі Павло цілу ніч грав на скрипці, і це дало змогу решті сміливцям спуститися 
і втекти з протилежного боку каменю. За іншою версією, в язичницькі часи тут 
переховувався проповідник Павло, який охрестив багато місцевих жителів. На 
думку істориків, у давнину цей камінь слугував своєрідним капищем ранніх 
християн. На таку думку наштовхує чашоподібне заглиблення для жертовного 
вогню на вершині каменю та ліній обабіч скелі (Павлівський…, 2011). 

    
                               а                                                            б 

Рис. 8. Скелі: а – Павлівський камінь (Павлівський…, 2011); 
 б – Ріпненський камінь (фото з youtube.com/watch?v=797qSX6Kj78)  

Fig. 8. Rocks: a – Pavlovsky stone (Pavlivsky…, 2011); b – Ripnensky stone 
(youtube.com/watch?v=797qSX6Kj78) 
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Геотуристичним об’єктом на пропонованому маршруті № 4 є Ріпненський 
камінь, розташований на захід від с. Ріпне (рис. 8, б). Ріпненський камінь постає 
у вигляді групи скель серед лісу на стрімкому схилі гори Гомотівка (північна 
окраїна масиву Ґорґани). Скелі складені масивними пісковиками сірого кольору 
ямненської світи, сильно розчленовані поздовжніми і поперечними тріщинами на 
окремі брили. Висота найбільшої скелі 10 м. З вершини відкривається 
мальовнича панорама на довколишні гори та долину р. Лімниці. Місцеві 

мешканці 2017 р. встановили на вершині фігуру Діви Марії та маленького Ісуса. 
Наступним пунктом маршруту є смт Перегінське, у якому у межах долини 

річки можна спостерігати русловий рельєф і динаміку потоку р. Лімниці. Русло 
ріки розбите на кілька рукавів, дно кам’янисте. Уздовж ріки простягається 
ландшафтний заказник місцевого значення "Ріка Лімниця" у вигляді смуги 
завширшки 200 м. Площа заказника – 2 440 га. Лімниця – найчистіша ріка 
Карпат, має сприятливі умови для життя, нересту і розвитку цінних видів риб. На 

всьому простяганні долина р. Лімниці цінна в естетичному та рекреаційному 
відношенні (Ландшафтний…, 2011). Вона збирає води з найвищих гір, де річна 
сума атмосферних опадів понад 1000 мм. Саме тому вона вирізняється 
багатоводністю як влітку від дощів, так і навесні від танення снігу, що часто 
приводить до великих паводків і частого переформування русла. 

Маршрут від Перегінська проходить щебенистою дорогою до с. Закерничне.  
У давнину на Бойківщині поблизу села на горі Чуриків діяв чоловічий монастир. 
Його зруйнували турки. Зараз на тому місці на висоті 950 м н. р. м. завершується 

будівництво Свято-Покровського монастиря та монастирської церкви Всіх 
Святих українського народу. Монастир будують винятково на пожертви. 
Будівничим та ігуменом цього монастиря є ієромонах Іван-Василь Коваль. 
Владика Софрон Дмитерко ще 1994 р. дав йому благословення на екзорцизм. До 
сьогодні отець-ігумен Іван-Василь зцілює хворих від усяких недуг молитвою та 
копієм – двосічним ножем із коротким трикутним лезом (Свято-Покровський…, 
2021). 

На протилежному схилі, на південь від монастиря, можна перейти на 
відкритий майданчик, з якого видно долину Лімниці та прилеглі вершини гір.  

До монастиря проклали дорогу-серпантин вздовж крутого схилу хребта й 
оголили гірські породи на доволі великій відстані. Для геотуристичного 
маршруту це неоціненна атракція, оскільки демонструє внутрішню будову 
крайового низькогір’я, залягання, контакти та різновиди відкладів флішу на 
одному схилі гори. Відслонення детально описане у попередній статті цього 

Збірника. 
Біля підніжжя цієї гори на різних експозиціях схилу можна оглянути невеликі 

водоспади Скрунтар, Чуриків і Під Голицею. Всі вони спадають з уступу 
флішових відкладів, але найвищий з них – Чуриків. 

З Перегінська автомобільною трасою прямують до с. Ясень, де можна 
відвідати музей Івана Вагилевича. Музей відкрито 1995 р. на батьківщині 
видатного письменника, етнографа і просвітителя, члена "Руської трійці", яка 
1837 р. видала альманах "Русалка Дністрова". Експозиція музею розташована у 

будинку, що колись належав родині письменника. У п’яти кімнатах розмістили 
понад тисячу експонатів. Відвідувачів зацікавлять предмети побуту і гончарні 
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вироби, одяг, взуття, якими користувалися колись родина Вагилевичів та жителі 
рідного села письменника.  

Після с. Ясень, за три кілометри до Осмолоди, розташований рекреаційний 
комплекс "Підлюте", де на початку XX ст. відпочивав митрополит Андрей 

Шептицький. Комплес називали "Кедрові палати", або "Дача Шептицького", 
оскільки його побудували з кедрів, які досі ростуть у цій місцевості. Біля 
комплексу на уступі ріки знаходяться два мінеральні джерела: одне з 
сірководнем, друге – з високим вмістом срібла (Дикі…, 2018). 

Від Перегінська можна прямувати також до с. Старий Угринів і відвідати 
музей Степана Бандери. Музей відкрито 1992 р. в одній з уцілілих кімнат 
родинного гнізда Бандер, в якому вони проживали упродовж 1906 – 1933 рр. З 
2000 р. музей приймає відвідувачів в оновленому приміщенні. 

Експозиція музею представлена у чотирьох залах. У першому залі можна 
дізнатися про молоді роки Степана Бандери, який брав участь у роботі різних 
організацій, в тім числі підпільних, оскільки з юних років займав активну 
життєву позицію. Другий зал присвячено історії ОУН та становленню С. Бандери 
як очільника й провідника ОУН. 

 Третій зал у музеї мабуть є найцікавіший. За дверима цього залу історія 
особистого життя Степана Бандери. Тут можна побачити світлини із родинного 

архіву і дізнатись про відомі та маловідомі факти щодо його сім’ї, друзів, звичок 
та способу життя. До речі, цікаво, що Степан Бандера полюбляв фотографувати і 
навіть мав свою фотолабораторію, де особисто проявляв плівки. Перебуваючи в 
еміграції, Степан купив собі хороший і доволі дорогий фотоапарат "Zeiss Ikon", 
який 2017 р передав до експозиції музею його онук. 

У четвертому залі відвідувачі стають свідками завершення життєвого шляху 
С. Бандери, його життя в еміграції. Креативною ноткою четвертого залу є 

справжня криївка, відтворена за зразком тих, у яких жили підпільники.  
Після ознайомлення з усіма залами музею на відвідувачів очікує бонус – 

можливість побачити  ще два колоритні об’єкти музейного комплексу – кам’яну 
криницю та погріб, які віднесені до пам’яток історії та культури, як і весь музей 
(Історико-меморіальний…, 2018). 

Маршрут № 4 за наявності вільного часу доцільно продовжити до 
с. Осмолода і далі, в гірський масив Ґорґани. Осмолода – це старт кількох 
радіальних маршрутів. По-перше, протягом дня можна піднятись на одну гору і 

повернутися з неї. А вже наступного можна відвідати наступну гору і 
спостерігати інші краєвиди. Після сходження в гори можна відпочити у 
туристичних будиночках. Тут їх близько десяти. Збудували хатинки ще у 30-х 
роках минулого століття. Зараз вони у хорошому стані завдяки активістам з 
туристичного товариства "Карпатські стежки". 

Результати досліджень. Пропоновані геотуристичні маршрути передбачені 
здебільшого для туристів із транспортними засобами (табл. 1). Відстань для 

одноденних автомотовеломаршрутів становить трохи більше 30 км. Невеликі 
відрізки шляхів розраховані на піші переходи. Найтриваліший пішохідний 
перехід – до Любіжнянського Гуку з Делятина у маршруті № 2 (див. карти 
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маршрутів). Передбачається, що геотуристичні об’єкти пропонованих маршрутів 
зацікавлять туристів на шляху до Карпат, тобто це головно транзитні маршрути. 

 Пропоновані маршрути можна провести за час вихідного дня у весняно-
літньо-осінній сезон. Маршрути № 1 і № 3 можуть відбуватися й у зимовий сезон 
(за виключенням підняття на оглядовий майданчик г. Страгора). 

Маршрути № 2 і № 4 розраховані на два-три дні. Ночівля передбачена у 
сільських садибах і готелях Делятина або Коломиї та у Долині чи Перегінську 

відповідно. 
Маршрути розраховані на осіб, зацікавлених у вивченні рідного краю, з 

навчальною і науковою метою, для туристів місцевих закладів відпочинку. 

Таблиця 1. Складові елементи пропонованих геотуристичних маршрутів 
Приґорґанським Передкарпаттям 

Table 1. Component elements of the proposed tourist routes in the Prigorgan 
Prykarpattia 

Марш-
рути 

Відстань  
Трива-
лість 

Вид за способом 
пересування 

Форма 
маршруту 

Контингент 

№ 1 33 км 1 день 

Авто- і 

мотовелосипе-

дний 

Лінійний  
Школярі, студенти; 

спеціалісти галузі 

№ 2 

82 км 

(в т.ч. 

пішохідні 
відрізки  

9 і 7 км) 

2 дні 

Комбінований 

пішохідно-
автомобільний 

Радіальний  

 

Особи різного віку; 
рекреанти 

№ 3 

34 км (в 

т.ч. 

пішохідні 
відрізки 

200 м) 

1 день 

Автобусні 
екскурсії, 

автомобільно-

мотоциклетний 

Лінійний  

Школярі, студенти, 

особи старшого віку; 
краєзнавці, прочани 

№ 4 

79 км (в 

т.ч. 

пішохідні 

відрізки  
1,5 км) 

2–3 дні 

Комбінований 

автомобільний і 

пішохідний 

Лінійний з 

радіальними 

відрізками 

Особи різного віку; 
учасники сільського 

туризму, краєзнавці, 

прочани 

Висновки. Геотуризм є перспективним напрямом туризму, що динамічно 

розвивається у Приґорґанському Передкарпатті, враховує принципи сталого 
туризму та необхідність дотримання рекомендацій, які задекларовані у "Статуті 
ГСТ", а саме: цілісність місця; забезпечення потреб туристів; створення 
економічних переваг для місцевих громад у процесі туристичної діяльності; 
охорона та підвищення туристичної привабливості місця; пошук ефективних 
бізнес-моделей у місцях занять геотуризмом; раціональне землекористування на 
територіях придатних для геотуристичної діяльності; відпочинкова складова; 

заохочення ініціатив; збереження ресурсів; промоція екологічних заходів та ін. 
Приґорґанське Передкарпаття є перспективним геотуристичним районом, де 

завдяки потужному природно-ресурсному потенціалу, унікальній геолого-
геоморфологічній будові, самобутній культурі місцевих жителів можна 
розвивати туристичний сектор.  

Аналізуючи геотуристичний потенціал Приґорґанського Передкарпаття, 
варто виокремити основні типи туристичних занять у цій місцевості. Це – 

відвідини самобутніх етнографо-туристичних центрів (Коломия, Надвірна, 
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Долина); екскурсії до водоспадів, відслонень, скель, походи на вершини – 
оглядові точки, на основі яких можна формувати окремі туристичні маршрути. 
Ключовими туристичними пунктами місцевості є Богородчани, Делятин, 
Перегінське, Надвірна, які за умов вдосконалення туристичної інфраструктури 

(готелі, садиби, заклади харчування) можуть здобути імідж перспективних 
туристичних центрів. Для розвитку геотуризму у районі Приґорґанського 
Передкарпаття необхідний комплексний підхід, що передбачатиме дотримання 
рекомендацій щодо сталого туризму в регіоні, покращення транспортної 
доступності, розбудову інфраструктури та підготовку фахівців у сфері 
геотуризму.  
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