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МОРФОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ РЕЛЬЄФУ БЕРЕЖАНСЬКОГО ОПІЛЛЯ
Проаналізовано морфологію рельєфу Бережанського Опілля за його елементами: точковими, лінійними,
площинними. Аналіз здійснений на основі побудованих морфологічних карт масштабу 1:50 000 для ключової
ділянки межиріччя Нараївка – Золота Липа. Серед лінійних елементів виділяють: гребені, тальвеги, випуклі і
увігнуті перегини. Спостерігається велика щільність лінійних елементів на одиницю площі (найбільшу
довжину серед них мають тальвеги). Точкові елементи рельєфу (вершинні точки) є більше чи менше
вираженими вершинами горбів і останців. До площинних елементів належать: вершинні поверхні, схилові
сходинки, днища долин і схили (суттєво переважають за площею). Вершинні поверхні розміщені переважно у
центральних частинах межиріч, причому осьова зона зміщена до заходу. Схилові сходинки – це
субгоризонтальні (плоскi та слабовипуклi) поверхні на схилах. Серед схилів за формою в плані переважають
випуклі. Для цієї території характерна повна узгоджена лівостороння асиметрія.
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Постановка проблеми. Морфологічний
аналіз рельєфу – напрям геоморфології, завданням якого є дослідження зовнішніх рис
рельєфу якісними (морфографія) і кількісними
(морфометрія) методами. Одним з головних
завдань морфологічних досліджень є морфологічне картографування, яке виконується шляхом виділення на топографічній карті чи за
даними дистанційних матеріалів елементів
(рідше форм і типів) рельєфу. Завдяки чітким
якісним і кількісним критеріям (відносна крутість, форма у профілі і плані, розміщення по
вертикалі) морфологічні карти об’єктивно і
точно відображають рельєф певної території
[2, 4, 9, 10, 17 та ін.].
У геоморфологічних роботах топонім
«Опілля» використовують для західної сильно
розчленованої частини Подільської височини
(С. Рудницький [10] Ю. Чижевський [16],
П. Цись [14] та інші), також вживають назви
«Західно-Подільське горбогір’я», «Подільське
горбогір’я» (Й. Свинко [11-13]).
Бережанське Опілля займає центральну
частину східного Опілля. Його східна межа
збігається з межею всього Опілля. Для Бережанського Опілля характерні максимальні на
Волино-Поділлі (за винятком Гологір) абсолютні висоти (г. Попелиха – 443 м) і велике
вертикальне розчленування рельєфу (120-180
м/км2). Головна відміна від західної частини
Опілля полягає у слабшому розчленуванні первісного плато і більшій площі вершинних поверхонь. За С. Рудницьким [10] цей геоморфологічний регіон входить до Східного Опілля.
Ю. Чижевський [16] за відносними висотами
рельєфу відносить Бережанське Опілля до Великого Опілля. П. Цись [14] включає цю територію до Власне Опілля.
Аналіз останніх публікацій. Морфологічна (і ширше геоморфологічна) вивченість
Опілля є достатньо високою. Серед геоморфо-

логічних робіт останніх десятиріч слід відзначити праці Й.М. Свинка [12, 13], у яких
схарактеризовані основні риси геоморфології
Західно-Подільського (Подільського) горбогір’я. Різноманітними є морфологічні дослідження цього регіону: проаналізовано морфологічну структуру рельєфу Поділля [15]; здійснено поділ Опільської височини на морфологічні
райони, зокрема виділено Золотолипський
морфологічний район, який відповідає Бережанському Опіллю [1]; проаналізовано особливості морфологічної структури Опілля [5],
проведений загальний морфологічний аналіз
рельєфу північної частини Опілля [6], його
субгоризонтальних елементів [7]; Р. Гнатюком
[3] виділені морфологічні типи рельєфу і рівнин Західного Поділля. Бережанському Опіллю відповідає пасмово-горбистий тип рельєфу
(горбогірно-горбистий підтип) та морфологічний тип рівнин – платоподібна рівнина (значно
розчленоване плато).
Мета і методи досліджень. Мета цієї
статті – морфологічний аналіз елементів
рельєфу Бережанського Опілля, що базується
на побудованій морфологічній карті ключової
ділянки у масштабі 1:50 000 (межиріччя Нараївка – Золота Липа).
Методи досліджень. У cтатті використані
морфографічний, морфометричний і картографічний методи. Головним є картографічний
метод, а саме, метод морфологічного картографування рельєфу, розроблений автором [4].
Морфографічний метод полягає в описі елементів рельєфу та їхніх сполучень за морфологічною картою. Морфометричний метод має
допоміжне значення і використовувався для
визначення деяких кількісних параметрів елементів рельєфу.
Виклад основного матеріалу. Лiнiйнi i
точковi елементи рельєфу. Лінійні елементи
представлені чотирма типами: гребенi (вододi4
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ли), тальвеги, випуклi i ввiгнутi перегини
(рис.1.). Загальною особливiстю лiнiйних елементiв рельєфу Бережанського Опiлля є їхня
велика густота (загальна довжина лiнiй на
одиницю площi). Їх мало лише на нерозчленованих схилах прямолiнiйного простягання.
Лiнiї випуклих перегинiв, в бiльшостi випадкiв, вiддiляють вершиннi поверхнi вiд нижче лежачих схилiв. Деколи може бути два випуклих перегини до схилiв: а) перший –
виражений, другий – менш виражений; б) два
не досить виражені перегини. Друга група
випуклих перегинiв зустрiчається на схилах.
Це – брівки окремих схилових сходинок, вище
i нижче яких розмiщенi схили. Вони обмежуються, зазвичай, лiнiями ввiгнутих перегинiв.
Випуклi перегини представляють собою, переважно, замкнутi лiнiї. На межирiччi Нараївка –
Золота Липа вони мають суцiльне простягання.
Незамкнутi лiнiї випуклих перегинiв зустрiчаються на схилові сходинки та iнших поверхнях
на схилах. Цi лiнiї на краях майже завжди замикаються iншими лiнiями. Планова конфiгурацiя лiнiй випуклих перегинiв визначається
ерозiйною мережею. Дрiбних звивин не спостерiгається. Напрям прямолiнiйних дiлянок випуклих перегинів спiвпадає з напрямом гребенiв.
Лiнiї ввiгнутих перегинiв є межами днищ
більших долин, лiнiями пiднiжжя крутих схилiв i, як вже написано вище, обмежують субгоризонтальні поверхні на схилах. Вони часто
замiнюються тальвегами, особливо у дрiбних
долинах. Увiгнутi перегини, як правило, повторюють конфiгурацiю випуклих перегинiв,
що знаходяться вище. Ці елементи рельєфу
майже зовсiм не зустрiчаються на правобережжi Нараївки. Два ввiгнутих перегини (не роздiлені iншими лiнiями) зустрiчаються дуже
рiдко.
Гребеневi (вододiльнi) лiнiї мають найбiльше поширення як межі невеликих водозборiв (басейнiв дрiбних долин). Гребені закiнчуються, не з'єднуючись з iншими лiнiями, у тих
випадках, коли схил, що розміщений нижче,
має бiльш-менш правильну випуклу в планi
форму, яку неможливо роздiлити будь-якими
лiнiями. Вище лiнiї випуклих перегинiв (на
вершинних поверхнях) гребеневi лiнiї, як
правило, відсутні, хоча деколи можуть бути і
обидвi ці лiнiї, одна з яких (або обидвi) не
чiтка (допомiжна). Вони мають рiзну орієнтацію, але переважають, як i тальвеги, лiнiї широтного i субширотного (ПнЗхЗх-ПдСхСх), а
також дiагонального (ПнЗх-ПдСх) напрямків.
Лiнiї тальвегiв є найпоширенішими на
даній території. Вони розміщені у всiх пони-
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женнях рельєфу, крiм долин більших рiк (замiняються лiнiями ввiгнутих перегинiв). Тальвеги мають рiзну орієнтацію, особливо у своїх
верхiв'ях, але найбiльша довжина у прямолiнiйних дiлянок тальвегiв субширотного
(ПнЗхЗх-ПдСхСх) i широтного напрямкiв.
Вершини (вершиннi точки) розмiщенi, як
правило, на гребенях (вододiлах). Це може бути простий гребiнь, або точка з'єднання однорангових чи рiзнорангових гребенiв. Також є
випадки, коли вершинна точка є кiнцевою. В
декiлькох випадках вершина фiксує найвищу
точку iзометричної форми рельєфу. Такi
форми вiддiленi вiд решти територiї двома
тальвегами i лiнiєю ввiгнутого перегину.
Вершиннi точки зустрiчаються досить рiдко.
Вони бувають двох типiв: добре виразні
(гострі) i гірше виразні (округлi).
Площиннi елементи рельєфу подiляються на субгоризонтальнi i нахиленi (схили).
Субгоризонтальнi елементи займають меншу
частину досліджуваної території. До них належать: а) вершиннi поверхнi; б) схилові сходинки; в) днища долин (рис.). Вершинні поверхні і
схилові сходинки не мають добре витриманих
гіпсометричних рівнів. Найпоширенішими є
рівень з висотами 320-340 м (переважно 320330 м) і вершинний рівень 400-420 м.
Вершиннi поверхнi становлять верхню
складову морфологiчної трiади. Найбiльшу
площу вони, природньо, займають у центральних, вододільних частинах межирiч. Тут вершиннi поверхнi мають суцiльне (неперервне)
поширення по головному вододiлу (за винятком двох мiсць на нашiй дiлянцi). Головний
вододiл i, вiдповiдно, основнi вершиннi поверхнi змiщенi до заходу, що зумовлено, серед
iнших, такими вiдомими причинами: 1) коротшi i крутiшi схили, що оберненi до заходу та
довшi i пологiшi – до сходу; 2) у даному випадку Золота Липа i Нараївка – рiки рiзних
порядкiв i розміру басейнів.
Вершинна поверхня, що йде по головному
вододiлу має вiдгалуження (другоряднi вершиннi поверхнi), якi, як правило, поступово
знижуються до своїх закiнчень. Характер цих
вiдгалужень рiзний для захiдних i схiдних
схилiв межиріч. Захiднi вiдгалуження ритмiчно повторюються (через певну вiдстань), містять, переважно, чiткий гребiнь i закiнчуються
випуклими в планi крутими схилами. Схiднi
вiдгалуження мають загальний напрямок
ПнЗхЗх-ПдСхСх, часто вiдокремленi вiд
основної вододiльної поверхнi i закiнчується,
як правило, чiткими гребенями. Таке ж розділення спостерігається і на головному вододілі,
в результаті якого утворюються окремi вер5
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Рис.1. Точкові і площинні елементи рельєфу Бережанського Опілля (фрагмент)
1 – вершинні точки (а – добре виразні, б – гірше виразні); 2 – вершинні поверхні; 3 – схилові сходинки;
4 – днища долин (а – плоскі, б – пологоувігнуті); схили: 5 – випуклі у плані, 6 – увігнуті у плані, 7 –
прямі у плані.
шиннi поверхнi, які з'єднуються з основною
поверхнею гребенем. Це відбувається внаслідок інтенсивного ерозійного розчленування.
Цiкавими є вершиннi поверхнi на межи-

рiччi Золота Липа – Ценiївка. Вони мають субмеридiональний напрям, близький до простягання самих рiк. Декiлька нижчих вершинних
поверхонь, вiддiлених з усiх сторiн випуклими
6
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перегинами, вiдокремленi вiд вищих (розмiщених по головному вододiлу) вододiльних
поверхонь субмеридiональними долинами.
Правобережжя Нараївки представлено
бiчними вододiльними поверхнями рiзної конфiгурацiї i звичного напрямку – вiд дiагонального (ПнЗх-ПдСх) до субширотного (ПнЗхЗхПдСхСх).
Ширина вершинних поверхонь найбiльша
в пiвнiчнiй осьовiй частинi межирiччя (до 1-1,7
км) i на деяких схiдних вiдгалуженнях (до 1
км).
На данiй територiї трапляються вершиннi
поверхнi таких типiв:
1) вершиннi поверхнi-плакори iзометричної форми, а також складної конфiгурацiї без
чiткого, або будь-якого видимого гребеня;
2) лiнiйновидовженi вузькi вершиннi
поверхнi з чiтким гребенем, деколи одностороннi (тобто, такі, що мають субгоризонтальну
поверхню лише з одного боку від гребеня, а з
іншого – порівняно крутий схил);
3) вершиннi поверхнi, сильнорозчленованi
з обох сторiн бічними долинами, хвилястi по
поздовжньому профiлю, якi складаються з
окремих плосковипуклих горбiв i сiдлоподібних знижень.
Схилові сходинки – це субгоризонтальні
(плоскi та слабовипуклi) поверхні на схилах.
Найчастiше трапляється така їх форма в планi:
витягнута по падiнню схилу, випукла (знизу) i
пряма або слабовипукла (зверху). Схилові сходинки, зазвичай, вiддiленi зверху ввiгнутим, а
знизу – випуклим перегином. Вони можуть
мiстити нечiткi гребенi (частково, або по всiй
довжинi).
Днища становлять нижню складову морфологiчної трiади. Їхнє поширення на данiй
дiлянцi (враховуючи масштаб карти) незначне.
Днища розміщені у долинах головних рiк
(Золота Липа, Нараївка) та їхніх найбiльших
приток. За поперечним профілем вони бувають
двох типiв: 1) плоскi, 2) пологоввiгнутi i хвилястi. Плоскi днища вiдповiдають долинам
найбiльших рiк (Золота Липа, Нараївка, Ценiївка) та низiв'ям найдовшої притоки правобережжя Золотої Липи (біля с. Рибники). Ширина днищ рiзноманiтна: Золота Липа - вiд 0,5
до 1,1 км; Нараївка - вiд 0,15 до 0,6 км; Ценiївка - близько 0,5 км; низiв'я правої притоки
Золотої Липи - 0,2 км.
Пологоввiгнутi i хвилястi днища знаходяться у долинах рiк нижчих порядкiв. На
пiвночi досліджуваного району розташовані
двi дiлянки з сильнорозширеним днищем, якi
мають хвилясту (складну) форму поперечного
профiлю. Пiвнiчнiша з них при довжинi 2,9 км
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має максимальну ширину близько 1 км.
Двi дiлянки ввiгнутих днищ зустрiчаються
на правобережжi Золотої Липи (на пiвднi) i
Нараївки. Їх ширина становить 0,1-0,3 км. Є
також двi дiлянки ввігнутих днищ, оточених з
усiх сторiн схилами (замкнуті днища). Одне з
них - улоговинноподiбне пониження на схiд
вiд Бережан, а друге – частина субмеридiональної долини на межирiччi Золотої Липи i
Ценiївки.
Схили займають бiльшу частину ключової
дiлянки. Для їх оцiнки був вибраний подiл за
формою в планi: прямi (прямолiнiйнi), випуклi
i ввiгнутi. При картографуванні були використанi морфоiзографи [3], якi вiддiляють схили
тiльки рiзної форми. Однаковi за формою в
планi схили розділяють тальвеги або гребені
(випуклi схили - тальвеги, ввiгнутi - гребені,
прямi - тальвеги або гребені).
Найрiдше зустрiчаються ввiгнутi схили,
площа випуклих i прямих значно бiльша (крiм
iнших причин, це зв'язано з методами рисування горизонталей на топографiчних картах).
Розглядаючи сусiднiй гребінь (вододiл) i тальвег першого порядку, можна вiдмiтити, що
тальвег у бiльшостi випадкiв є роздiляючою
межею, не формуючи ввiгнуту форму схилу (у
масштабi карти), а гребiнь – ускладнюючою
випуклу форму схилу мiж двома тальвегами.
Прямi схили поширенi по всiй досліджуваній території. Їхня найбiльша площа зосереджена на правобережжi Золотої Липи. Тут у середнiй частинi дiлянки трапляються найбiльшi
за площею i довжиною схили, окремi з яких
досягають довжини (за простяганням) 3-3,3 км.
Також спостерігаються окремi довгi схили
субмеридiонального напрямку на заходi i сходi
дiлянки (максимальна довжина – 2-2,3 км).
Випуклi в планi схили розмiщенi рiвномiрно по всiй територiї. Вони бувають рiзної
конфiгурацiї i площi. Найбiльшi за площею
трапляються на захiдних крутих схилах великих долин, якi мають велику вiдносну висоту i
не розчленованi дрiбними долинами i ярами.
Там, де схили мають густу мережу тальвегiв i
гребенiв, видiляють вузькi i довгi по падiнню,
ввiгнутi в планi схили. Деколи зустрiчаються
системи випуклих схилiв, роздiлених тальвегами (їх може бути 4-5 i навiть 7).
Увiгнутi схили, як було вже сказано вище,
трапляються найрiдше. Особливо їх мало на
правобережжi Золотої Липи. Найбiльша площа
ввiгнутих в планi схилiв на межирiччi Золота
Липа-Ценiївка, де вони мають, переважно, субмеридiональний напрямок падiння. Цi схили
мають, переважно, витягнуту по падiнню форму i невелику площу, бувають прямокутнi,
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трикутнi, овальнi. Найдовші схили досягають
1-1,5 км.
Висновки. У результаті морфологічного
аналізу рельєфу встановлено, що, загалом, Бережанське Опілля характеризується складним
мозаїчним рисунком рельєфу. Тут спостерігається велика щільність лінійних елементів на
одиницю площі (найбільшу довжину серед них
мають тальвеги). У цьому регіоні переважають
субширотний (ПнЗхЗх-ПдСхСх) і широтний
напрями, в меншій ступені – діагональний
(ПнЗх-ПдСх). Точкові елементи рельєфу (вер-
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шинні точки) представляють собою більше чи
менше виражені вершини горбів і останців.
Серед площинних елементів суттєво переважають схили. Вершинні поверхні розміщені
переважно у центральних частинах межиріч,
причому їх осьова зона зміщена до заходу. Для
цієї території характерна повна узгоджена
лівостороння асиметрія (за В. Філософовим),
яка впливає на крутість, довжину і форму
західних і східних схилів основних долин. За
формою в плані переважають випуклі схили.
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Aннотация:
Павел Горишный. МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РЕЛЬЕФА БЕРЕЖАНСКОГО ОПОЛЬЯ.
Проанализировано морфологию рельефа Бережанского Ополья по его элементам: точечным, линейным,
площадным. Анализ выполнен на основе составленных морфологических карт в масштабе 1:50 000 для
ключевого участка междуречья Нараевка – Золотая Липа. Среди линейных элементов выделяются: гребни,
тальвеги, выпуклые и вогнутые перегибы. Наблюдается большая плотность линейных элементов на единицу
площади (самую большую длину имеют тальвеги). Преобладают субширотный (СЗЗ–ЮВВ) и широтный
направления простирания линий, в меньшей степени – диагональный (СЗ–ЮВ). Линии выпуклых перегибов
чаще всего отделяют вершинные поверхности от ниже лежащих склонов. Линии вогнутых перегибов являются
границами днищ более крупных долин, линиями подножья крутых склонов и ограничивают площадки.
Гребневые (водораздельные) линии имеют наибольшее распространение в качестве небольших водосборов
(бассейны небольших долин). Точечные элементы рельефа (вершинные точки) являются более или менее
выраженными вершинами холмов и останцев. К площадным элементам относятся: вершинные поверхности,
площадки, днища долин и склоны (существенно преобладают по площади). Вершинные поверхности находятся
в центральной части междуречий, причем осевая зона смещена к западу. Вершинная поверхность, находящаяся
на главном водоразделе, имеет ответвления (второстепенные вершинные поверхности), которые, как правило,
плавно снижаются к своим окончаниям. Площадки – это субгоризонтальные (плоские и слабовыпуклые)
поверхности на склонах. Днища по поперечному профилю бывают двух типов: 1) плоские, 2) пологовогнутые и
волнистые. Среди склонов по форме в плане преобладают выпуклые. Для этой территории характерна полная
согласованная левосторонняя асимметрия.
Ключевые слова: Ополье, морфологический анализ рельефа, морфологическая карта, элементы рельефа.
Abstract:
Pavlo Horishnyy. MORPHOLOGICAL ANALYSIS OF RELIEF OF BEREZHANSKE OPILLYA.
The Berezhansky Opillia relief morphology has been analysed according to the following elements: dotted, linear
and areal. The analysis has been carried out on the basis of constructed morphological maps on the scale of 1:50 000 for
the key part of the Naraivka – Zolota Lypa watershed. Among the linear elements there are: water-divuding, thalwegs,
convex and concave bends. A great density of linear elements per unit of area can be observed (the longest of which are
the thalwegs). The sublatitudinal (WNW–ESE) and latitudinal directions of linear reach prevail, less so the diagonal
(NW–SE). The lines of convex bends in most cases separate the highland surfaces from the lower-lying slopes. The
lines of concave bends are the borders of the bottoms of the valleys, the lines of the foot of the steep slopes and they
also restrict the flat. Water-dividing lines are most spread as borders of small watersheds (polls of small valleys). The
dotted elements of relief (high points) are more or less distinct tops of hills and buttes. The areal elements include:
vertex surfaces, flats, the bottoms of valleys and slopes (essentially dominate in terms of area). The highland surfaces
are mostly located in the central parts of watersheds the axial zone being shifted to the West. The highland surface
which is located on the main watershed had branches (subsidiary highland surfaces), which as a rule gradually lower to
their ends. The flats are subhorizontal (flat or weakly curved) surfaces on the slopes. The bottoms according to the
cross-section are of two types: 1) flat; 2) shallow concave and wavy. Among the slopes according to the shape in the
scheme the convex prevail. Full consistent left-sided asymmetry is characteristic of this territory.
Key words: Opillia, morphological analysis of relief, morphological map, elements of relief.
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