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Анотація. Дослідженнями сучасних екзогенних рельєфотвірних процесів у Карпатах займалось декілька
поколінь учених. Напрямки і пріоритети екзоморфодинамічних досліджень були тісно пов'язані із тенденціями
господарського освоєння регіону. Суттєвий внесок у ці дослідження зробили кримські географи, зокрема
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Дослiдження сучасних екзогенних геоморфологічних процесів (СЕГП) тiсно пов’язанi з практикою
господарського освоєння Карпат.
У другiй половинi XIX ст. в Українських Карпатах було прокладено основні залiзницi, збудовано
близько сотнi лiсосплавних гатей. Зазвичай, такi споруди (якi й у наш час дивують своєю iнженерною
довершенiстю) неможливо було збудувати у складних гiрських умовах без урахування впливу на них
процесiв сучасної екзодинамiки. Проте письмових згадок про це є дуже мало. Однiєю із перших була
робота Є. Ромера “Вплив клiмату на форми земної поверхнi” [14]. У цій праці, поряд iз детальним
аналiзом особливостей екзогенезу в рiзних природних умовах, Є. Ромер наводить декiлька прикладiв
з питань впливу клiмату на рельєф Карпат, зокрема впливу опадiв та макроекспозицiї на розвиток
рiчкових систем.
На початку ХХ ст. процеси вивітрювання в Карпатах досліджував В. Лозiнський. Ним було
встановлено залежностi iнтенсивностi вивiтрювання вiд петрографiчних i гранулометричних
характеристик карпатського флішу [16].
Загалом у перiод становлення карпатської геоморфологiї головна увага придiлялась
екстремальним явищам – паводкам, зсувам, сельовим потокам. Детальнi їх описи можна знайти в
працях Є. Ромера (1904), Л. Савіцького (1917), Б. Свiдерського (1932). Перша спроба картографiчного
вiдображення екзогенних процесiв була зроблена Б. Свiдерським. На “Геоморфологiчнiй картi
Чорногори” [15] ним було видiлено сучаснi зсувнi, осипнi, обвальнi і нiвальнi форми.
У першi пiслявоєннi роки було опублiковано короткi повiдомлення про зсувнi (І.Л. Соколовський,
1954; Н.Є. Красуцька, 1958) та сельовi (П.С. Куpілов, 1955; Л.Г. Онуфpиенко, 1955) процеси.
Наприкiнцi 40-х i на початку 50-х років минулого століття в Українських Карпатах спостерiгалось
помiтне пiдвищення активностi природних процесiв у зв’язку з вирубуванням лiсів для вiдбудови
повоєнної економiки. Тому не випадково було започатковано державну програму з дослiдження
шкiдливих стихiйних явищ в Українських Карпатах з розробки заходiв для їх запобігання [12]. У
реалiзацiї цієї програми брали участь учені сектора географiї АН УРСР (координатор програми),
Карпатського фiлiалу УкрНДIЛГА, Iнституту геологiчних наук АН УРСР, Управлiння гiдрометеослужби
УРСР, Українського гiдрометеорологiчного iнституту, Укрдiпроводгоспу, Iнституту мiнеральних
ресурсiв АН УРСР, Львiвського і Чернiвецького унiверситетів та iнших установ. Дослiдження були
скеровані головно на забезпечення лiсогосподарських потреб i тому пов’язувались iз проблемами
лiсiвництва.
У басейнах рiк Бистриця-Надвiрнянська, Бистриця-Солотвинська, Прут, Чорна Тиса, Косiвська,
Шопурка, Тересва геоморфологами Львiвського унiверситету проведено картографування шкiдливих
для лiсу геоморфологiчних процесiв (масштаби карт 1:100000, 1:25000 та 1:10000). Також було
складено кадастри мiсць локалiзацiї процесiв i форм рельєфу, створених екзогенними процесами,
детально описано геолого-геоморфологiчнi умови розвитку СЕГП. Однак, викладенi в звiтах
результати дослiджень, мають здебiльшого описовий характер. Подальше їх узагальнення i
встановлення закономiрностей екзодинамiки в Карпатах знайшло вiдображення в публiкацiях
П.М. Цися (1964, 1967), Д.Г. Стадницького (1969, 1970), Я.С. Кравчука (1967, 1982, 1984, 2005, 2008,
2011), О.I. Болюха (1970, ), Р.О. Сливки (1971, 1974, 2001), В.І. Чалика (1974).
Схожими за методикою, але меншими за масштабами, були дослiдження науковців Чернiвецького
унiверситету в буковинськiй частинi Українських Карпат (М.С. Кожурина, 1967).
Вагомий крок до кiлькiсної оцiнки динамiки екзогенних процесiв було зроблено спiвробiтниками
сектора географiї АН України [12]. Ними узагальнено данi багаторiчних спостережень на гiдропостах
карпатських рiчок, проведено аналiз твердого стоку, здійснено водолiтобалансовi розрахунки.
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Гiдрометеорологiчною службою УРСР та фахівцями Інституту мінеральних ресурсів АН УРСР
складено кадастри i карти лавин та селiв [10].
У цей перiод зросла цiкавiсть фахівців до оцiнки ерозiї ґрунтiв у Карпатах. У 60–70 рр. ХХ ст.
органiзовано ерозiйнi стацiонари, діяльність яких пов’язувалась iз детальним картуванням, вивченням
фiзичних та хiмiчних властивостей ґрунтiв. У Передкарпаттi стацiонарнi дослiдження проводились
Львiвським унiверситетом (О.І. Болюх, А.П. Канаш, М.Г Кіт, Я.С. Кравчук, 1976); у Закарпаттi –
Карпатською сiльськогосподарською станцiєю (Й.I Пасулько, 1961), у гiрськiй частинi басейну р. Рiка –
Карпатською водобалансовою станцiєю, Українським науково-дослiдним гiдрометеорологiчним
iнститутом та Одеським гiдрометеорологiчним iнститутом (А.М. Бeфані, М.Ф. Бефані,
П.Ф. Вишневcький, 1967), у гiрськiй частинi Карпат – Львiвським лісотехнічним iнститутом
(М. Горшенін, В. Пешко, 1972), Карпатським фiлiалом УкрНДIЛГА () (В.Н.Дяков, 1973; О.В.Чубатий,
1984). Стацiонарнi спостереження за ерозiєю ґрунтiв у Передкарпаттi дали уяву про спiввiдношення
змиву талими й дощовими водами, твердого i хiмiчного стоку, про середньорiчний темп денудацiї
схилiв процесами площинного змиву. Проте, отриманi залежностi можна було застосовувати лише на
височинах. Стацiонарнi та експериментальнi ерозiйнi дослiдження, якi проводились у горах, загалом
мали гiдрологiчну орiєнтацiю, тому їх результати є придатнiшими для водобалансових розрахункiв.
Значно ширшим дiапазоном i комплекснiстю вiдзначаються стацiонарнi дослiдження геоморфологiв
Московського унiверситету імені М. Ломоносова, якi проводились пiд керiвництвом Г.С. Ананьєва у
1974–1990 роках у верхів’ї Чорної Тиси. В дослiдженнях використовувався досвiд вивчення СЕГП у
Сибiру й на Кавказi, що дало змогу провести оцiнку рельєфоутворювальних процесiв, на якi до цього
часу в Українських Карпатах не зважали (гравiтацiйної тектонiки та еолових). Також отримано кiлькiснi
показники швидкостi вивiтрювання в умовах середньогiр’я Карпат i швидкостi руху кам’яних розсипищ
у субальпiйському поясi (Г.С. Ананьев, 1977, 1979, 1980). Вивченням крiонiвальних процесiв у
субальпiйському поясi Карпат займалися вченi Львiвського вiддiлення iнституту ботанiки АН України
(С.М. Cтойко, П.Р. Третяк, 1978). Науковцями проведено типiзацiю нiвальних ландшафтiв, виявлено
їхні основнi динамiчнi властивостi. Однак, геоморфологiчний ефект процесiв крiонiвацiї розглядався
лише частково, в рамках ландшафтних дослiджень.
Упродовж тривалого часу в Українських Карпатах проводять спостереження пiдроздiли Української
гiдрометеослужби, Карпатська селестокова станцiя, Закарпатська водобалансова станцiя, Стрийська i
Рахiвська гiдрометеорологiчнi станцiї, сельовий i лавинний загони Українського регiонального
науково-дослiдного iнституту Держкомгiдромету. Результати цих спостережень, які частково
опубліковано в періодичних збірниках (Труды УкрНИГМИ) є важливими для оцiнки процесiв
екзодинамiки. На жаль, за останнi роки, пiсля реформування гiдрометеослужби, кiлькiсть постiв
режимних спостережень значно скоротилась, а погрiшностi, як у методицi спостережень, так i у
методицi обробiтку даних, ускладнюють їхню геоморфологічну інтерпретацію.
Заслуговують на увагу дослiдження, що проводились рiзними науковими i виробничими
органiзацiями для оцiнки впливу екзогенних процесiв на iнженернi споруди – трубопроводи
(В.П. Палієнко, Д.М. Жуков, 1983; Г.І.Рудько, В.М. Чверенко, Г.М. Афанасьев, 1988), гiдротехнiчнi
споруди (Я.І. Каганов, 1981), автодороги (О.В. Герасимчук та ін., 1999). Фахівцями Інституту гірського
лісівництва i Львiвського лісотехнічного унiверситету (Б.Я. Голояд, 1994, 2001; Р.О. Сливка,
Б.Я. Голояд, В.М. Паневник, 1995) оцінено розвиток ерозійних процесів у контексті лісокористування
та розроблено фiтомелiоративнi методи стабiлiзацiї ерозійних процесiв в Українських Карпатах.
Чернiвецькою гiдропартiєю, Закарпатською i Львiвською геологорозвiдувальними експедицiями ВО
“Захiдукргеологiя” зiбрано великий матерiал з питань екзодинамiки Карпат на основi режимного
iнженерно-геологiчного контролю, дешифрування аерофотознiмкiв, iженерно-геологiчних висновків. За
результатами цих робіт було розроблено концепцію моніторингу екзогенних процесів у Карпатському
регіоні й опубліковано низку монографій (О.М. Адаменко, Г.І. Рудько, 1995; Г.І. Рудько, 1996, 2001,
2002).
Порівняно новим напрямком стало дослідження ерозійно-акумулятивних процесів на основі
морфометричного, історико-картографічного та гідрометричного аналізів флювіального рельєфу. Цей
напрямок успішно розвивався у Львівському національному університеті імені Івана Франка під
керівництвом І.П. Ковальчука (Л.Ф. Дубіс, Я.Б.Хомин, 1992; Л.Ф. Дубіс, 1995; І.П. Ковальчук, С.І. Волос,
Л.І. Холодько, 1992; І. Ковальчук, О. Захарчук, 1997; І. Ковальчук, А. Михнович, 1997).
Важливими є результати стацiонарних дослiджень у басейнi р. Боржава Я.Б. Хомина (1988, 1992,
2011). Ним уперше для регiону було одержано показники дефлюкцiї, а застосування басейнового
пiдходу дало змогу провести лiтобалансовi розрахунки в системi “схил–русло”. Дослiдження були
локалiзовані в невеликих за площею водозборах Вулканiчних Карпат зі специфiчними особливостями
господарського використання.
На той період припадають і дослідження сучасних процесів автора цієї статті. Упродовж 1984–1988
років проводились спостереження за ерозійними процесами модельного водозбору Чорногірського
масиву в околицях Високогірного біологічного стаціонару «Менчул-Квасівський» ЛНУ ім. Івана Франка.
За результатами спостережень уперше було отримано кількісні показники площинної та лінійної ерозії
в субальпійському поясі Карпат. У 1986–1987 роках було здійснено крупномасштабне (1:25000)
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картування екзогенних геоморфологічних процесів гірської частини долини р. Тиса і верхної частини
басейну р. Теребля. У 1987–1992 роках проведено дослідження на комплексних
екзоморфодинамічних стаціонарах «Свидовець» і «Синевирське озеро». Ці дослідження дали змогу
розробити регіональну класифікацію сучасних екзогенних процесів та встановити просторово-часові
закономірності їхнього розвитку [13].
Новим поштовхом для зростання зацікавлення проблемами сучасної екзодинаміки стали наслідки
катастрофічних паводків 1998, 2001, 2003, 2008 рр. Для аналізу причин виникнення паводків було
створено урядові комісії, проведено польові обстеження, відбулись наукові конференції. По-новому
проаналізували матеріали попередніх досліджень. Вони частково узагальненi в періодичних виданнях,
Матеріалах міжнародних конференцій у Рахові, монографіях [3].
Кримських учених як прямо, так і опосередковано стосуються дослідження сучасної
екзоморфодинаміки Українських Карпат. Упродовж 1962–1974 років карпатськими селями займався
відділ карстології і селів Інституту мінеральних ресурсів АН УРСР (сьогодні Кримське відділення
УкрДГРІ). Відділом керував Б.М. Іванов, а карпатський експедиційний загін очолював А.М. Оліферов
[11].
З науковим доробком засновника українського селезнавства Августа Миколайовича Оліферова
добре знайомі карпатознавці. Саме карпатській сельовій тематиці А.М. Оліферов присвятив понад
двадцять своїх публікацій. Ще у двох десятках публікацій селі Карпат розглянуто разом із селями
Кримських гір [2]. У дослідженнях ученого стосовно Карпат можна виділити такі напрямки як: методика
дослідження селів; ідентифікація, картування та кадастр сельових басейнів; аналіз сельових форм та
відкладів; класифікація сельових басейнів та русел; моделювання та прогноз сельових процесів;
розробка заходів щодо запобігання розвитку селів. Можна без перебільшення стверджувати, що
власне завдяки роботам А.М. Оліферова дослідники екзоморфодинаміки Карпат стали надавати
сельовій тематиці пріоритетного значення.
Цікавою у карпатській геоморфології є постать Бориса Миколайовича Іванова. До кримського
періоду своєї наукової діяльності Б.М. Іванов упродовж десяти років працював доцентом і завідувачем
кафедри геоморфології Чернівецького університету, де безпосередньо займався проблемами
розвитку рельєфу Карпат. На основі грунтовного опрацювання дорадянських австрійських, польських,
румунських літературних джерел та за результатами власних польових досліджень Б.М. Іванов зробив
оригінальні висновки стосовно проблем плейстоценого зледеніння в Карпатах. Виконані вченим
палеореконтрукційні схеми кліматичних змін та розвитку екзогенних процесів у плейстоцені [5] не
втратили своєї актуальності донині. Слід відзначити значний внесок Б.М. Іванова у вивчення
карпатського карсту [6, 7]. Загалом карстові процеси не є типовими для Українських Карпат, тому
досвід кримських учених в цьому питанні має вагоме значення. У цьому ракурсі виокремимо роботи
Віктора Миколайовича Дублянського, який досліджував карстові печери Закарпаття, починаючи з 1961
року у складі комплексної карстової експедиції АН УРСР [1, 4].
У Карпатському експедиційному загоні Інституту мінеральних ресурсів набував досвіду й видатний
дослідник екзогеодинаміки Криму Олександр Анатолійович Клюкін. Для Українських Карпат він провів
типізацію сельових водозборів і виділив за особливостями вогнищ сельового живлення три типи: 1)
водозбори з водно-акумулятивними i зсуво-опливинними вогнищами; 2) водозбори з водноакумулятивними та осипно-обвальними вогнищами; 3) водозбори з денудацiйними i гравiтацiйними
вогнищами [8]. Стаціонарні дослідження екзогенних процесів, які проводились під керівництвом
О.А. Клюкіна в Криму, завжди були в полі зору карпатських геоморфологів. Як у Карпатах, так і в
Криму дослідження проводились за одинаковими методологічними підходами, основу для яких
складала запропонована М.О. Флоренсовим теорія балансу низхідної і висхідної віток літодинамічного
потоку [9, 13]. Розроблені О.А. Клюкіним методи стаціонарних спостережень використовувались у
проведенні досліджень на екзоморфодинамічних стаціонарах у Карпатах.
Отже, можна констатувати, що питання екзоморфодинаміки Карпат є традиційними у дослідженнях
кримських географів. Цей досвід слід вдосконалювати і урізноманітнювати. Хорошим прикладом у
їхньому розвитку є співпраця географів Львівського національного університету імені Івана Франка і
Таврійського університету імені В.І. Вернадського у рамках школи гірського ландшафтознавства, яка
впродовж кількох років проводиться на Чорногірському географічному стаціонарі Львівського
університету.
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Аннотация. В. Н. Шушняк История исследования современной экзоморфодинамики Украинских
Карпат и место в ней крымских географов. Исследованиями современных экзогенных
рельефообразующих процессов в Карпатах занималось несколько поколений ученых. Направления и
приоритеты екзоморфодинамичних исследований были тесно связаны с тенденциями хозяйственного
освоенння региона. Существенный вклад в эти исследования сделали крымские географы, в частности
А.М. Олиферов, Б.М. Иванов, В.Н. Дублянский, О.А. Клюкин.
Ключевые слова: современные экзогенные геоморфологические процессы, оползни, сели, карст, паводки.
Abstract. V.M. Shushnyak History of Ukrainian Carpathians Рresent Day Exomorphodynamics Research And
Role of Crimean. Geographers In It. Research of exogenic relief-forming processes in the Ukrainian Carpathians was
conducted by several generations of scientists. The directions and priorities of exomorphodynamic research were
closely related to tendency of economic development of the area. A significant contribution to the research was made
by Crimean gepgraphers, in particular A. M. Oliferov, B. M. Ivanov, V. M. Dublyanskyy, O. A. Klyukin..
Keywords: present day exogenic eomorphological processes, landslides, mudflow, karst, floods.
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