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Постановка проблеми. Збереження та стале використання біотичного та 

ландшафтного різноманіття у різних сферах суспільства передбачене міжнародними 

нормативними актами, які були ратифіковані Україною [3, 4]. Необхідною 

передумовою виконання цих принципів є наявність різноманітних геоданих, у тому 

числі про структуру та сучасну динаміку ландшафтів. Досягнення збалансованого 

розвитку, особливо гірських регіонів, залежить від врахування таких даних при 

плануванні та проведенні господарської діяльності. У цій публікації висвітлено 

процес та результати великомасштабного картування ландшафтних одиниць на 

територіях модельних сільських рад. 

Аналіз публікацій. Окремі компоненти та ландшафтна структура Українських 

Карпат досліджуються вже впродовж тривалого часу. Головні результати таких 

досліджень були узагальнені у регіональних монографіях [14, 15, 19]. Також були 

розроблені схеми регіоналізації та карти типів ландшафтних місцевостей цієї 

території [8, 9, 10, 13]. Дещо краще у літературі висвітлені ландшафтні особливості 

Стрийсько-Сянської Верховини, де розташована одна з модельних територій [6,18]. 

Попередньо опубліковані матеріали про морфологію природних ландшафтів на 

територію 2 модельних просторів [16] були уточнені у ході цього дослідження. 

Проблема. Досі існує досить мало інформації про структуру ландшафтів на 

локальному рівні, отриманої на підставі аналізу засобами ГІС. 

Мета публікації. Виконати за допомогою ГІС аналіз морфології природних 

ландшафтів у межах модельних територій, а також отримати кількісні показники, 

які могли б у подальшому використовуватись при плануванні використання 

території та нормування антропогенних навантажень. 

Теоретичні засади дослідження. Ландшафт розуміємо як поліструктурне, 

поліфункціональне та полігенетичне утворення, яке моделюється за допомогою 

комплементарних ландшафтних конфігурацій [2] або геоекосистем [7]. 

Геоекосистему (ГЕС) розглядаємо як геопросторову модель взаємозв’язків 

однієї з властивостей ландшафту як системоформувального компонента з іншими 

ландшафтними властивостями (компонентами). Тип ГЕС визначає 

системоформувальний компонент та характер його геопросторових зв’язків з 

іншими компонентами. У цій статті акцентуємо увагу на морфогенному типі ГЕС, 

який був виділений в ході цього дослідження. Вони відображають взаємозв’язки 

форм рельєфу з іншими властивостями (компонентами) ландшафту [7]. 

Морфогенні ГЕС відповідають за своїм змістом поняттю природно-

територіального комплексу (ПТК) у класичному ландшафтознавстві [12]. Проте, 

якщо розуміння ландшафту як ПТК передбачало включення до його складу лише 



природних компонентів, то концепція геоекосистеми є більш гнучкою і забезпечує 

різнобічне, в тому числі і суспільно-географічне, дослідження ландшафту як 

поєднання ГЕС різних типів. 

Територія дослідження. В якості модельних ділянок дослідження обрано 

території 4 сільських (с/р) та 1 селищної ради (сел/р) у низькогір’ї Карпат в межах 

Львівської області (рис. 1). Це Нагуєвицька с/р (2507,7 га) Дрогобицького району, 

Ямельницька с/р (2061,4 га) Сколівського району, Боберська с/р (6797,2 га) та 

Ясесицька с/р (4313,5 га) Турківського району та Старосолянська сел/р (3185,1 га) 

Старосамбірського району. 

Території громад дослідження розташовані в межах мезоекорегіонів 

Верхньодністерського Передкарпаття, Крайових Бескидів, Центральних Бескидів та 

Сянсько-Стрийської Верховини [8, 22]. Абсолютні висоти на їх території 

коливаються в межах від 301 м (Нагуєвичі) до 1102 (Ясениця) м н.р.м. Геологічні 

відклади головно представлені теригенною та соленосно-теригенною 

субформаціями міоцену на Передкарпатті та глинистого, піщано-глинистого та 

піщаного флішу раньокрейдово-міоценового віку у гірських районах [17]. 

Кліматичні умови змінюються від теплих та помірно теплих у передгір’ї до 

прохолодних і дуже прохолодних у гірських районах. На Предкарпатті поширені 

бурувато-підзолисті поверхневооглеєні і неоглеєні та дернові грунти. Натомість у 

гірській частині регіону найчастіше трапляються буроземний гірсько-лісовий 

грунти, а у долинах водотоків – алювіальні буроземні грунти [22]. 

Матеріали та методи. У досліджені використали: 1) топографічні карти 

радянського періоду масштабу 1:50 000 та 1:25 000; 2) векторний геопросторовий 

шар (ГПШ) з межами досліджуваних територій; 3) Цифрову модель висот (ЦМВ) 

SRTM [21] та побудовані на її основі растрові ГПШ; 4) дані із регіональної 

літератури про природні умови досліджуваної території та взаємозв’язки 

рослинності з умовами її місцезростання [5, 19, 22]; 5) Матеріал зібраний впродовж 

власних короткотривалих польових компаній у 2007-2010 рр. 

Для опрацювання даних використані програмне забезпечення для географічних 

інформаційних систем (ГІС), а саме: ArcGIS 9.2 [11]. 

З метою уніфікації та подальшого опрацювання в середовищі ГІС усі 

просторові матеріали були спроектовані в Універсальну поперечну проекцію 

Меркатора (UTM) зона 34, з геодезичною основою WGS 84. Просторове розділення 

ЦМВ та похідних від неї ГПШ було збільшене з оригінальних 90 до 30 м. Виділення 

проводилося на рівні мікроморфохор (або урочищ) – яка відповідає мезоформі 

рельєфу або елементу мезоформи рельєфу. Спочатку мануально, але у середовищі 

ГІС, за топографічними картами 1:50 000 були делімітовані елементи мезорельєфу, 

на підставі яких виділяємо ГЕС. Тоді, шляхом статистичних зональних оверлеїв, ці 

елементи рельєфу кількісно охарактеризували за середніми значеннями ухилів 

поверхні, висоти над рівнем моря те експозиції. У разі якщо сусідні полігони 

належали до однієї категорії ухилів їх межі мануально корегувалися. Дані про 

середні висоти дали змогу визначити приналежність до висотних біокліматичних 

поясів. Едафічні умови, головним чином, редуковані до особливостей дренажу 

поверхні, які визначаються топографічним положенням та середнім ухилом [22]. 

 



 
Рис. 1 - Географічне положення досліджуваних територій 

(межі виділені потовщеною лінією) 

 

Біотичний компонент ГЕС представлений потенційною природною 

рослинністю (ППР) – ймовірним угрупованням, яке могло би сформуватись за 

відповідних кліматичних та едафічних умов, але за відсутності людського впливу 

[23], яка охарактеризована на рівні субформацій за синтаксологією Малиновського-

Голубця [1]. 

Для перевірки точності визначення ухилів поверхні використали топографічні 

карти 1:25 000 та метод нечіткої класифікації. Для цього методу, на відміну від 

традиційної «жорсткої» класифікації, де приналежність до певного класу 

виражається в бінарних термінах “Так” або “Ні”, приналежність виражається через 

коефіцієнт, значення якого має амплітуду 0-1 [20].Засобами ГІС було згенеровано 

хаотично розміщені точки в межах тих частин, на які були наявні аркуші карти 1:25 

000. Для нормалізації показників верифікації кількість точок для перевірки 

визначалася з розрахунку 1 точка на 20 га території, яка покрита картами 1:25 000. 

Для кожної точки, мануально виміряли ухил поверхні та визначили форму рельєфу. 

Тоді ГПШ з довільно згенерованими точками наклали на ГПШ виділених 

морфогенних ГЕС. Порівняння показників виділених ГЕС та верифікаційних точок 

проводили незалежно за двома показниками: ухили та форма поверхні. Якщо 

показник ухилу або форми поверхні точно співпадав, точці присвоювали коефіцієнт 

співпадіння «1». Якщо значення ухилу поверхні верифікаційних точок та полігонів 

ГЕС належали до різних, проте суміжних, категорій, розраховували коефіцієнт 

приналежності, який має значення від «1» до «0». При верифікації форм рельєфу 

прийняли наступне. Якщо точка для верифікації розміщена в межах вершинної 



поверхні потрапила в межі полігону випуклих та прямих схилів або навпаки, 

коефіцієнт приналежності визначили «0,5». Аналогічне прийняли у випадку 

увігнутих схилів та днища  долин водотоків. 

Результати. Проаналізувавши дані з літератури змоделювали тип потенційної 

природної рослинності залежно від умов теплозабезпеченості, багатства та умов 

дренажу субстрату (див. таблицю 1). 
Таблиця 1 – Типи потенційної природної рослинності 

 

Форми рельєфу,  

багатство та  

умови дренажу 

субстрату 

 Тепло- 

 забезпеченість 

 (висотні біо- 

 кліматичні пояси) 

Вододільні 

поверхні, 

випуклі поверхні 

вершин, випуклі 

та прямі схили  

понад 6
0
 

Вододільні 

поверхні, 

випуклі та прямі 

схили менше 6
0
; 

увігнуті схили  

понад 12
0
 

Увігнуті 

схили 

менше 12
0
; 

яри та 

вимоїни 

 

Днища та 

заплави 

алювіальних 

долин; V-подiбнi 

алювiальнi 

долини, вибалки; 

Мезотрофні Мезо-евтрофні та евтрофні 

Свіжі Вологі Сирі Мокрі 

Теплий (Т) 

(200-350 м н.р.м.; 

САТ 2300-2600 
0
 С ) 

Fageto-

Querceta 

Carpineto-

Querceta 

Fraxineto-

Querceta 

Alneta 

glutinosae 

Помірно теплий (ПТ) 

(350-500 м н.р.м.; 

САТ 2100-2400 
0
 С) 

Fageto-

Querceta 

Abieto - 

Querceta 

Fraxineto-

Querceta 

Alneta 

glutinosae 

Помірно прохолодний (ПП) 

(500-650 м н.р.м.; 

САТ 1700-2200 
0
 С) 

 

Abieto-Fageta 

 

Fageto-Abieta 

Fraxineto-

Fageta 

 

Alneta incanae 

Прохолодний (П) 

(650-950 м н.р.м.; 

САТ 1400-1900 
0
 С) 

 

Abieto-Fageta 

 

Fageto-Abieta 

Fraxineto-

Fageta 

 

Alneta incanae 

Дуже прохолодний (ДП) 

(950-1250 м н.р.м.; 

САТ 1000-1500 
0
 С) 

Abieto-Piceeto-

Fageta 

Piceeto-

Abieto-Fageta 

Fraxineto-

Fageta 

 

Alneta incanae 

 

Головним підсумком цього дослідження є ГПШ природних морфогенних ГЕС 

рівня мікроморфохор масштабу 1:50 000 (рис. 2). Загалом було виділено 42 типи 

ГЕС (таблиця 2), які можна об’єднати у чотири групи за їх топографічним 

положенням: А – долини річок та потоків, яри; В – вододільні поверхні хребтів та 

відрогів; C – увігнуті схили; D – випуклі, прямі та хвилясті схили. Крім того кожен 

тип природних морфогенних ГЕС було охарактеризовано за середньою висотою 

місцеположення, середнім значення ухилу поверхні, приналежністю до 

біокліматичного поясу, типу ґрунту, а також, переважаючою субформацією 

потенційної природної рослинності. 
 



Таблиця 2 – Типи природних морфогенних геоекосистем (пояснення біокліматичних поясів у таблиці 1) 

 

Тип 

ГЕС 

Площа, га Положення у 

рельєфі 

Біокліматичний  

пояс 

 

Ґрунт 

Потенційна природна 

рослинність Нагує-

вичі 

Стара 

Сіль 

Ямель-

ниця 

Бобер-

ка 

Ясени- 

ця 

A1a - 42,9 36,0 - - Терасовані днища 

алювіальних долин 

Т, ПТ Алювіальний лучний Alneta glutinosae 

A1b - - - 256,1 107,8 ПП, П, ДП Алювіальний буроземний Alneta incanae 

A2a 214,4 158,8 3,4 - - V-подiбнi  

алювiальнi долини 

Т, ПТ Алювіальний лучний Alneta glutinosae 

A2b - 0 97,1 514,0 311,9 ПП, П, ДП Алювіальний буроземний Alneta incanae 

A3a 3,1 117,5 1,1 - - Яри, вимоїни Т, ПТ - Fraxineto-Querceta 

A3b - - 1,9 80,7 24,1 ПП, П - Fraxineto-Fageta 

A4b    181,1 120,5 Заплави алювіальних 

долин 

ПП Алювіальний буроземний Alneta incanae 

B1a 234,1 200,6 - - - Слабовипуклi 

вододільні поверхні 

хребтів (до 6
0
) 

Т Буровато-підзолистий 

оглеєний 

Carpineto-Querceta 

B1b 473,3 400,1 - - - П Т Abieto-Querceta 

B1c - 1,5 10,1 1188,2 36,7 ПП, П Буроземний гірсько-лісовий Fageto-Abieta 

B2a - 43,3 - - -  

Випуклі вододільні 

поверхні хребтів 

(понад 6
0
) 

Т, ПТ Буровато-підзолистий 

оглеєний 

Fageto-Querceta 

B2b - 31,9 219,5 397,1 324,3 ПП, П  

Буроземний гірсько-лісовий 

Abieto-Fageta 

B2c - - - - 18,0 ДП Abieto- Piceeto-Fageta 

B3a  3,4     

Випуклі поверхні  

вершин 

ПТ Буровато-підзолистий 

оглеєний 

Fageto-Querceta 

B3b  0,5 11,8 18 26,5 ПП, П Буроземний гірсько-лісовий Abieto-Fageta 

B3c     7,5 ДП Abieto- Piceeto-Fageta 

C1a 208,4 55,2 - - - Увiгнутi схили 

пологі 

(0-3
0
) 

Т, ПТ Буровато-підзолистий 

оглеєний 

Fraxineto-Querceta 

C1b - - - 26,3 - ПП, П Буроземний гірсько-лісовий Fraxineto-Fageta 

C2a 188,1 184,9 0,4 - - Увiгнутi схили 

слабоспадистi 

(3-6
0 

) 

Т, ПТ Буровато-підзолистий 

оглеєний 

Fraxineto-Querceta 

C2b - - 0,9 331,9 27,4 ПП, П Буроземний гірсько-лісовий Fraxineto-Fageta 

C3a 2,5 195,7 14,8 - - Увiгнутi схили 

спадисті 

(6-12
0
) 

Т, ПТ Буровато-підзолистий 

оглеєний 

Fraxineto-Querceta 

C3b - 12,9 288,4 471,4 126,3 ПП, П Буроземний гірсько-лісовий Fraxineto-Fageta 



C4b - - 3,9 - - Увiгнутi схили 

сильноспадистi 

(12-20
0
) 

ПТ Буровато-підзолистий 

оглеєний 

Abieto-Querceta 

C4c - 1,8 134,3 69,8 570,2 ПП, П Буроземний гірсько-лісовий Fageto-Abieta 

C4d - - - - 10,5 ДП Piceeto-Abieto-Fageta 

C5c - - - 12,8 35,3 Увiгнутi схили 

крутi (понад 20
0
) 

ПП, П  

Буроземний гірсько-лісовий 

Fageto-Abieta 

C5d - - - - 20,5 ДП Piceeto-Abieto-Fageta 

D1a 529,6 175,5 - - - Прямі та випуклi  

схили пологі (0-3
0
) 

Т Буровато-підзолистий 

оглеєний 

Carpineto-Querceta 

D1b 68,1 32,0 - - - П Т Abieto-Querceta 

D1c - - - 97,5 - ПП, П Буроземний гірсько-лісовий Fageto-Abieta 

D2a 373,9 539,1 - - - Прямі та випуклі схили 

слабоспадистi 

(3-6
0
) 

Т Буровато-підзолистий 

оглеєний 

Carpineto-Querceta 

D2b 185,0 269,6 14,0 - - ПТ Abieto-Querceta 

D2c - - 1,5 1128,2 49,5 ПП, П Буроземний гірсько-лісовий Fageto-Abieta 

D3a 51,2 543,5 33,4 - - Прямі та випуклі 

схили спадистi 

(6-12
0
) 

Т, ПТ Буровато-підзолистий 

оглеєний 

Fageto-Querceta 

D3b - 121,1 533,3 1559,7 473,5 ПП, П Буроземний гірсько-лісовий Abieto-Fageta 

D3c - - - - 3,6 ДП Abieto- Piceeto-Fageta 

D4a - 24,0 3,7 - - Прямі та випуклі схили 

сильноспадистi 

(12-20
0
) 

Т, ПТ Буровато-підзолистий 

оглеєний 

Fageto-Querceta 

D4b - 47,8 644,9 488,8 1726,0 ПП, П Буроземний гірсько-лісовий Abieto-Fageta 

D4c - - - - 7,1 ДП Abieto- Piceeto-Fageta 

D5a   7,3    

Прямі та випуклі схили 

крутi ( понад 20
0
) 

Т, ПТ Буровато-підзолистий 

оглеєний 

Fageto-Querceta 

D5b - - 8,3 9,1 250,5 ПП, П Буроземний гірсько-лісовий Abieto-Fageta 

D5c - - - - 52,2 ДП Abieto- Piceeto-Fageta 

 



 
Рис. 2 – Фрагмент карти природних морфогенних геоекосистем 

(пояснення типів ГЕС у таблиці 2) 

 

Перевірка результатів, як зазначалось вище, була виконана за двома 

показниками – ухилами та формою поверхні. В процесі верифікації було 

згенеровано різну кількість точок для кожної модельної території: 212 (Ясениця), 

192 (Боберка), 118 (Стара Сіль), 109 (Нагуєвичі) та 18 (Ямельниця). Для території 

останьої додатково використали дані з 7 точок польових спостержень. Співпадіння 

змодельованих морфогенних геоекосистем з хаотично побудованими точками є 

вищим за показниками ухилів поверхні, аніж форм рельєфу (див. таблицю 3). 
Таблиця 3 – Результати верифікації картування морфогенних геекосистем (у %) 

 
Модельна  

територія 

Показник 

Нагуєвичі 
Стара 

Сіль 
Ямельниця Боберка Ясениця 

Ухил поверхні 74,7 81,4 79,5 74,7 84,5 

Форма рельєфу 59,2 74,6 76,2 66,9 75,2 

 

Обговорення результатів. Співідношення різних типів ГЕС в межах 5 

територій дослідження значно відрізняється, проте у цьому можна відмітити деякі 

закономірні риси. Зокрема, у Нагуєвичах, які розташовані у межах 

Верхньодністерського Передкарпаття, переважають геоекосистеми пологих та 

слабоспадистих схилів та слабовипуклих вододільних поверхонь. На території 

Старої Солі, яка частково розміщена у Крайових Бескидах, окрім вищевказаних 

типів геекосистем, значну частку займають також спадисті схили. На двох згаданих 

територіях серед типів ППР домінують угрупування за участю дуба (Fageto-

Querceta, Abieto-Querceta, Carpineto-Querceta). 

Якщо порівнювати морфологічну структуру територій сільських рад 

Ямельниці, Боберки та Ясениці варто звернути увагу на наступне. На території 

першої  частка геоекосистем з більш стрімкими ухилами поверхні більша, ніж у 

Боберці. Натомість угруповання ППР за участю дуба, які зрідка зустрічаються у 

Ямельниці, повністю відсутні у Боберці. Це пояснюється розташуванням останньої 



у межах Сянсько-Стрийської Верховини, для якої характерні більш пологі форми 

рельєфу, проте абсолютні висоти там більші, ніж у Крайових Бескидах, де 

розміщена Ямельниця. На території Ясениці переважають геоекосистеми 

сильноспадистих схилів та випуклих вододільних поверхонь, а також, у порівнянній 

з іншими 4 територіями, значну частку (понад 8 %) займають ГЕС крутих схилів. 

Лише на цій модельній території трапляються угрупування ППР за участю смереки 

(Abieto- Piceeto-Fageta та Piceeto-Abieto-Fageta). На території Боберки та Ясениці 

також значна частка серед типів геоекосистем, близько 13 та 15 % відповідно, 

припадає на долини річок, потоків і яри. Пояснити це можна простяганням через 

територію зазначених сільських рад долин великих річок – Сяну та Стрию 

відповідно. 

Верифікація точності картування морфогенних ГЕС показала задовільні 

результати. Потрібно звернути увагу на те, що у межах менш розчленованих 

територій (Нагуєвичі, Боберка) картування виявилося менш точним за обома 

показниками, у порівнянні з іншими територіями. Фактором, що суттєво впливає на 

достовірність результатів є точність прив’язки аналогових матеріалів. 

Висновки. Застосування інструментарію ГІС дозволило отримати нові дані про 

морфологію локальних природних ландшафтних одиниць у низькогірних 

ландшафтах Львівської області. Зокрема, складено векторний ГПШ ГЕС рангу 

мікроморфохор, який має точність масштабу 1:50 000. Кількісне опрацювання цих 

даних засвідчило значні відмінності у ландшафтній структурі територій громад і, 

відповідно, природно-географічних регіонів низькогір’я Карпат. Верифікація 

результатів дослідження дає змогу кількісно оцінити їх надійність. 

Наступним етапом дослідження є з’ясування сучасних динамічних процесів, які 

мають місце у ландшафтах цієї території. 
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Смалійчук А.Д. Морфологічна структура ландшафтів низькогір’я Карпат у межах 

Львівської області. У статті висвітлено методику та відображено результати великомасштабного 

картування природних морфогенних геоекосистем (ПТК) у низькогір’ї Карпат Львівської області. 

Концептуальною основою дослідження є вчення про геоекосистеми. В якості основних даних 

слугували топографічні карти та цифрова модель висот SRTM, які були опрацьовані в середовищі 

ГІС. Проведена верифікація дозволяє кількісно оцінити достовірність отриманих результатів. 

Ключові слова: геоекосистема, форма рельєфу, потенційна природна рослинність, низькогіря 

Карпат, ГІС-аналіз. 

Смалийчук А.Д. Морфологическая структура ландшафтов низкогорья Карпат в 

пределах Львовской области. В статье отражены методика и результаты крупномасштабного 

картирования природных морфогенных геоэкосистем (ПТК) в низкогорьях Карпат Львовской 

области. Концептуальной основой исследования является учение о геоэкосистеме. В качестве 

основных данных служили топографические карты и цифровая модель высот SRTM, которые 

были обработаны в среде ГИС. Проведенная  верификация позволяет количественно оценить 

достоверность полученных результатов. 

Ключевые слова: геоэкосистема, форма рельефа, потенциальная естественная растительность, 

низкогорье Карпат, ГИС-анализ. 

Smaliychuk A.D. Morphological structure of the low mountain Carpathian landscapes within 

Lviv Oblast. This article shows the methods and results of large-scale mapping of natural morphogenic 

geoecosystems in the low mountain Carpathians of Lviv Oblast. The concept of geoecosystem was 

theoretical framework of this investigation. The basic data for the research were topographic maps and 

digital elevation model SRTM, which were processed using GIS. Verification of the results helps to 

evaluate the reliability of the research findings. 

Key words: geoecosystem, landform, potential natural vegetation, low mountain Carpathians, GIS-

analysis. 
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