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УДК 911.52 
 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЛАНДШАФТНОГО МЕТОДУ 

ДОСЛІДЖЕННЯ ВЕРХНЬОЇ МЕЖІ ЛІСУ 
 

А. Байцар 
 

Львівський національний університет імені Івана Франка, 

вул. П. Дорошенка, 41, м. Львів, 79000, Україна 
 

Проаналізовано та узагальнено коротку історіографію проблеми. Розглянуто 

наукові підходи у дослідженні верхньої межі лісу. 

Ключові слова: верхня межа лісу, полонини, високогір’я. 

 

Ідея фізико-географічного підходу до вивчення лісових ПТК визначена у 

працях основоположника російського лісівництва Г. Ф. Морозова, який ще на 

початку XX ст. (1902–1903, 1912) чітко сформулював географічну суть лісу: 

ліс – явище географічне, географічний індивідум або ландшафт. 

Наступний етап розвитку лісівничої науки не відзначається становлен-

ням його фізико-географічних основ. Лише в 70-х роках XX ст. зусиллями 

співробітників Сибірського відділення АН СРСР (Інститут лісу і деревини 

ім. В. М. Сукачова; Інститут географії Сибіру і Далекого Сходу) вийшли у 

світ праці щодо використання та вдосконалення досягнень ландшафтознавства 

для дослідження лісових ПТК [9, 15, 27]. 

Проте, незважаючи на низку зазначених праць, погоджуємося з думкою 

М. І. Рубцова [22] про недостатню увагу, яку приділяють лісу, як обʼєкту 

географічному. 

Тому і не дивно, що весь шлях дослідження верхньої межі лісу (ВМЛ) – 

від нагромадження фактів і створення теоретично-методичних основ до 

виходу з рекомендаціями в практику повністю визначався біологічним 

підходом. Водночас сучасний стан ВМЛ у багатьох ландшафтах Українських 

Карпат залишається незадовільним. Очевидною є необхідність контакту бота-

ніки з іншими природничими науками. Такий контакт обовʼязково забезпе-

чить новий підхід до вивчення ВМЛ і дасть змогу її реконструкції до своєї 

природної межі, що приведе до поліпшення екологічних умов цієї території. 

Важливим є визначення точок зіткнення різних природничих наук у 

розвʼязанні цієї комплексної проблеми. Отже, для зʼясування обʼєктивних 

можливостей фізико-географічного (ландшафтного) підходу до розуміння 

ВМЛ потрібно зрозуміти сфери вивченості проблеми біологічними науками, з 

урахуванням їхнього теоретичного підґрунтя. 

Отже, з’ясуємо суть поняття верхньої межі лісу, визначимо чинники, які 

її зумовлюють. 
________________________________________ 

© Байцар А., 2013 
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Більшість дослідників під ВМЛ розуміють лінію, яка з’єднує найвищі 

пункти проростання лісових угруповань. Проте виникає запитання: що ж 

вважати лісом, тобто де проводити межу між лісовими і нелісовими природ-

ними комплексами. Багато дослідників як критерії використовують такі озна-

ки: зімкнутість крон деревного ярусу, величина острівка лісу, висота і діаметр 

дерев, форма стовбура. 

Деякі автори визначають ВМЛ як лінію, до якої доходять найвищі острівки 

або суцільні масиви більше або менше зімкнутих лісів [13, 14, 37, 39]. При-

родно, що показник зімкнутості без визначення кількісних параметрів призво-

дить до субʼєктивних оцінок. Л. Фекете, Т. Блатни [35], М. Соколовський [40] 

розрізняють верхню межу розріджених і зімкнутих лісів. Розрідженими 

деревостанами вони вважають ті, що мають зімкнутість 0,2–0,4, зімкнутими 

деревостанами – понад 0,4. 

У дослідженнях В. Г. Коліщука [10, 11] визначено, що ще при зімкнутості 

деревостану 0,3–0,4 едифікатором лісових ценозів є смерека (Picea abies (L.) 

Karst.) і при цьому деревний ярус часто зімкнутий у своїй підземній частині. 

П. Плєснік [38] під час визначення ВМЛ враховує мінімальну зімкнутість 

крон – 0,5. 

Залежно від ознак, які використовують як критерії виділення, автори 

виокремлюють кілька категорій меж на верхній межі проростання дерево-

стану. Найповнішою є класифікація, яку розробив К. Шрьотер [39]. Зокрема, 

у смузі ВМЛ виокремлює: 1) межу фертильних деревостанів; 2) власну межу 

лісу; 3) межу дерев; 4) межу карликових і сланких форм; 5) межу молодого 

підросту деревних порід. 

Станюкович К. В. [28] верхню межу лісу розділяє так: 1) межу зімкнутих 

лісів; 2) межу рідколісся або паркових лісів; 3) межу криволісся; 4) межу 

окремих дерев. 

Горчаковський П. Л. і Шиятов С. Г. [5] виділяють: 1) верхню межу окре-

мих дерев; 2) верхню межу груп дерев (лісових мікроугруповань); 3) верхню 

межу острівного рідколісся; 4) верхню межу суцільних лісів. 

Як критерій у проведенні ВМЛ деколи використовують мінімальну пло-

щу острівка лісу. Вінцент Г. В. [43] вважає лісовими угрупованнями острівки 

лісу площею не менше 1,0 га, а Плєснік П. [38] – 0,1 га, якщо острівки лісу 

площею не мають форми вузької смуги. 

Під час визначення положення межі лісу часто використовують такий 

показник, як висота дерев. Різні автори зазначають про різноманітні міні-

мальні значення, а саме: К. Шрьотер [39] – 4–5 м, В. І. Комендар [12] і В. З. Гу-

лісашвілі [7] – 5–6 м, Л. Фекете і Т. Блатни [35] – 8 м, В. Г. Колішук [10] – 4–10 м. 

Деякі автори для визначення положення ВМЛ використовують кілька 

ознак одночасно. Зокрема, В. Г. Koлішук [10] визначає верхню межу лісу як 

межу деревостанів із зімкнутістю крон не менше 0,3 при висоті дерев 4–10 м. 

П. Плєснік [38] виділяє такі критерії для визначення положення ВМЛ: міні-

мальну висоту дерев (5 м), мінімальну зімкнутість деревостану (0,5) і міні-

мальну площу ділянки – (0,1 га), на якій повинно рости не менше 4–5 дерев. 
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Незважаючи на значну кількість опублікованих праць, до цього часу 

існує багато різних думок і суджень українських і зарубіжних дослідників 

щодо питання, чим зумовлена верхня межа лісу в горах. При цьому автори 

зазначають ті чинники, які, на їхню думку, найповніше пояснюють форму-

вання верхньої межі лісу. 

З урахуванням закономірності зміни клімату зі зміною географічної 

широти висоту ВМЛ пов’язують з географічною широтою [3, 6, 21, 26]. Зі 

збільшенням широти на один висотний градієнт зниження межі лісу коли-

вається у значних межах і становить для Уралу – 150 м [26], для Серед-

земноморʼя – 500 м [21], а для гірських систем Європи (Скандинавські гори, 

Карпати, Балкани) – 78,8 м [6]. 

Більшість дослідників ставить стан ВМЛ у залежність від температури 

повітря [37, 39]. Зокрема, за даними багатьох дослідників, ВМЛ збігається з 

певними ізотермами (річною, вегетаційного періоду, найтеплішого місяця). 

ВМЛ у Карпатах збігається з липневою ізотермою 10,5° і лінією, що з’єднує 

пункти, в яких упродовж 60-ти днів вегетаційного періоду температура по-

вітря піднімається вище 10° [43]. Згідно з дослідженнями M. С. Андріанова [1], 

ВМЛ в Українських Карпатах збігається з ізотермою суми активних (понад 

10°) температур 600°. Про залежність від суми опадів зазначають M. Соко-

ловський [40], M. Якуб [36] та ін. 

Соколовський M. [40], який виконав дослідження в Татрах, вважає, що 

головним у формуванні ВМЛ є орографія і ґрунтові умови, а М. Якуб [36] та 

А. Сьродонь [41] – біотичні умови. В окремих гірських системах важливу 

роль у формуванні ВМЛ надають ґрунтовим і кліматичним чинникам [7, 26]. 

Станюкович К. В. [28] стверджує про зміщення вверх ВМЛ у горах у 

звʼязку зі збільшенням континентальності і солярності. Нарпиклад, на Фер-

ганському хребті ВМЛ досягає висоти 3 000 м, у Західному і Північному 

Тянь-Шані – 2 900 м, на Памірі – 3 200 м. Положення К. Станюковича під-

тверджено порівняннями висоти ВМЛ гірських систем Європи, розміщених 

на різній відстані від океану (від холодної до субтропічної зони): Гарц – 1 100 м, 

Судети – 1 250 м, Карпати Західні – 1 570 м, Карпати Східні – 1 710 м, Бал-

кани – 2 200 м, Кавказ – 2 400 м [6]. 

Про висотне поширення смерекових лісів (Рісееtа аbіеtis) у горах Се-

редньої Європи свідчать дані, які навів К. Рубкером (перша цифра означає 

межу лісу, в дужках – межа поширення окремих дерев, м н. р. м.): 

Гарц – 950 (1 050) Баварський ліс – 1 250 (1 400) 

Тюрінгенський ліс – 985 Шварцвальд – 1 400 (1 500) 

Фіхтель – 1 053 Баварські Альпи – 1 550 (1 735) 

Тірольські Центр. Альпи – 1 850 (1 950) Боснійська область – 1 979 (максимум) 

Судети – 1 200 (1 380) Нижня Австрія – 1 461 (1 579) 

Рудні гори – 1 200 Південні Карпати – 1 770 

Бернерські Альпи – (2 000) Західні Румунські гори – 1 580 

Як показали дослідження Г. Запаловича [44], континентальність не лише 

на великих просторах, а й у межах окремих гірських систем. Підвищення ВМЛ із 
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заходу на схід у Карпатах, Г. Запалович теж повʼязує зі зростанням конти-

нентальності клімату. Зокрема, найвища в Карпатах кліматична межа лісу 

проходить у Роднянських горах на висоті 1 710 м, у Чорногорі на висоті 1 680 м, 

у Горганах – на висоті 1 550 м, на Боржаві – на 1 500 м, у Бескидах – на 1 305 м. 

Проте зазначимо, що західні райони Карпат відзначаються високою щіль-

ністю населення та інтенсивнішим пасовищним господарством, ніж східні 

менш заселені райони. 

Помірний клімат Європи сприятливий для просування ВМЛ схилами 

південної і південно-західної експозицій, які ліпше прогріваються [40]. 

Запалович Г. [44], Вінцент Г. [43], Сьродонь А. [41] підтвердили ці висновки 

для різних регіонів Українських Карпат. Аналогічні результати одержано 

М. Якубом [36] у Горганах. З його даних також випливає, що найвище ліс 

піднімається на схилах південної і південно-західної експозицій. 

Висота ВМЛ залежить від масивності гірських хребтів і висот їхніх 

вершин. Це простежується на Чорногорі, Свидовці і Боржаві, де межа лісу 

зростає від периферійних частин до центрів масивів [16]. 

За інших однакових умов верхня межа лісу підвищується на карбонатних 

субстратах. У Карпатах це перевищення досягає близько 100 м порівняно з 

межею лісу на аргілітово-пісковиковому слабовапняковомy фліші. Якщо на 

безкарбонатних пісковиках лісовий пояс змінюється лучно-чагарниковим або 

субальпійським поясами на висоті близько 1 300 м н. р. м., то на карбо-

натному аргілітово-пісковиковому фліші – на висоті 1 550 м і навіть вище 

[17, 18]. 

З переважанням якогось одного чинника характер межі лісу має ори-

гінальні риси, і з огляду на такий принцип виділяють типи ВМЛ. Дослідники 

А. Сьродонь [41], П. Плєснік [38] та ін. виділяють термічну, вітрову, едафіч-

ну, орографічну і фітоценотичну природну BMЛ. Шрьотер К. [39], Колішук В. 

[11], Малиновський К. [16] виділяють чотири типи ВМЛ: термічний, вітровий 

та едафічний первинні типи межі лісу та вторинну господарську, формування 

якої виконує людина, а Стойко С. [29] – кліматичний, едафічний, орографічний, 

лавинний й антропогенний. Учений В. Комендар [12] виокремлює кліматичну 

(температурна і вітрова), едафічну, орографічну, біотичну й антропогенну ВМЛ. 

Досліджуючи динаміку ВМЛ у високогір’ї Карпат, П. Ярошенко [34] 

зазначив про велику роль снігових лавин у високогірних ландшафтах, що 

дало підставу В. Комендару [14] виділити лавинний тип ВМЛ. Стойко С. [30] 

виокремлює сім типів ВМЛ в Українських Карпатах: термічний, вітровий, 

лавинний, орографічний, едафічний, біотичний (ценотичний), антропогенний. 

Горчаковський П. і Шиятов С. [4] залежно від головного чинника роз-

різняють такі типи антропогенної деградації верхньої межі лісу: 1) пасовищ-

ний, 2) сінокісний, 3) лісосічний, 4) пірогенний, 5) техногенний, 6) рекреа-

ційний. 

Виконуючи дослідження ВМЛ на східному схилі Полярного Уралу 

(басейн р. Соб), Шиятов С. [32] виділяє такі шість типів ВМЛ: термічний, 

вітровий, курумний, болотний, сніговий і лавинний. Згодом учений [33] дає 

ширшу, типізацію ВМЛ. 
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У місцях, де простежується вулканічна діяльність, зокрема на Камчатці, 

стан і конфігурація ВМЛ залежать від виверження лави. 

Цих авторитетних джерел повністю достатньо для розуміння сутності 

ВМЛ, яку розглядають у системі біоценозу, екосистеми і біогеоценозу. ВМЛ 

у системі біоценозу вважають сукупністю деревостанів на верхній межі 

проростання з відповідною висотою і світловою повнотою, де формування 

ВМЛ відбувається під одностороннім однонапрямленим впливом тих або 

інших умов навколишнього середовища. Стан ВМЛ вивчають з урахуванням 

безпосередніх впливів чинників природного середовища. Момент взаємо-

звʼязку враховують лише у межах біоценозу, який можна назвати біоцент-

ричним. Разом з терміном біоценоз у літературі трапляється ще поняття 

екосистема. Цей термін ввів у науку англійський ботанік А. Тенслі у 1935 р. 

Екосистема на відміну від біоценозу не має визначеного обсягу і може охоп-

лювати простір будь-якої протяжності від одиничного дерева до ВМЛ і всієї 

поверхні планети. З позиції екології ПТК є середовищем життя організмів. 

Отже, підхід еколога до ВМЛ має біоцентричний характер, і тому під час 

дослідження екосистеми його цікавлять лише ті зв’язки, які стосуються 

передусім організмів. Досліджуючи ВМЛ, еколог може враховувати не лише 

прямий вплив якогось чинника на формування ВМЛ, а й зворотній. 

Як відомо, із середини XX ст. біологи вивчають ще складніші системи – 

біогеоценози. 

Існує помилкове твердження про уявну тотожність обʼєктів біогеоцено-

логії, екології і ландшафтознавства. Солнцев М. [23], Ісаченко А. [8] у своїх 

працях показали помилковість цих поглядів. Концепцію біоценозу вперше 

запровадив В. Сукачов у 1964 р. У своєму класичному формулюванні – це 

система біоценозу й екотопу до якої належить мікроклімат у взаємодії з 

ґрунтом і літологією. Отже, головна відмінна від попередніх риса концепції 

біогеоценозу полягає у тому, що, крім взаємозв’язку між біоцентром системи 

і елементами природного середовища відбувається взаємозв’язок між цими 

елементами. Це дає змогу біогеоценологу в дослідженні ВМЛ простежити 

дещо інший шлях. 

Зміна мікрокліматичних особливостей на території лісового біоценозу 

може спричинити відхилення у водному режимі ґрунту, що послабить стій-

кість кореневих систем і призведе до утворення вітровалів, буреломів, сухо-

стою та інших процесів. 

Висунута унаслідок становлення ландшафтознавства концепція ПТК дає 

змогу вивчення будь-якого природного явища у системі прямих і зворотних 

взаємозв’язків між рівноправними, хоча і нерівносильними компонентами 

ПТК, де біоелемент винесений на рівень інших елементів системи. 

З урахуванням цього твердження ми розуміємо ВМЛ як явище геогра-

фічне (ландшафтне). ВМЛ – смуга елементарних природних систем, яка форму-

ється на контакті гірсько-лісового, субальпійського поясів і до якої доходять 

лісові ПТК, де дерева мають мінімальну висоту 5 м, мінімальну зімкнутість 

крон 0,3, відбувається природне відновлення деревостану, а також середо-

вищетвірна роль лісу. 
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Ці показники використано тому, що п’ятиметрові дерева піднімаються 

над середньою або максимальною (4 м) потужністю снігового покриву, тобто 

вже піддаються дії природних умов зимового часу. Зімкнутість крон дерев-

ного ярусу 0,3 (проективне покриття) є показником ступеня ценотичного 

взаємовпливу дерев, а також всього деревного ярусу на рослинність нижніх 

ярусів, де формування ґрунту відбувається за лісовими умовами. Природне 

відновлення деревостану – важливий критерій, який дає підставу стверджу-

вати про нормальне функціонування лісових ПТК. Природні комплекси, де 

відбувається відновлення деревостану вважаємо гірсько-лісовими. 

Під гірсько-лісовими природними комплексами (на відміну від гірсько-

лучних або рівнинно-лісових) розуміють ПТК, у яких специфіка ландшафто-

утворювальних властивостей і звʼязків визначена сукупністю гірських умов 

геоматичного базису і лісових умов біотичної надбудови [31]. Головними по-

казниками гористості ПТК, як визначив Г. Міллер [19] є: підвищена текто-

нічна активність, складність геологічної будови, вертикальна диференціація 

рельєфу та інші специфічні особливості. Поєднані у просторі і часі, гористість і 

лісистість територій позначаються на гідроклімактичному режимі, який охоп-

лює лісові угруповання в середині висотних поверхів і “шліфує” поверхню 

літогенного фундаменту. Сформовані внаслідок цього специфічні природні 

утворення являють собою гірсько-лісові ПТК. 

Особливої актуальності у ландшафтному підході дослідження ВМЛ 

набуває закономірна нерівнозначність факторів формування ПТК, яку 

визначив М. Солнцев [24]. Оцінка відносної сили взаємодії будь-якої пари 

компонентів дає змогу розмістити їх від “сильних” до “слабких”: земна кора 

– атмосфера – води – рослинність – тваринний світ. Властивість компонентів 

бути провідними не залежить від розміру і рангу території. Отже, головну 

роль у “ряді Солнцева” надають чинникам літогенної групи, що пояснюють 

їхньою стійкістю та інертністю. У більшості випадків геологічна будова і 

рельєф позначаються на формуванні ВМЛ посередньо, впливаючи на 

характер і швидкість вітру, на зростання температури з підняттям угору, 

інсоляцію, режим стоку поверхневих і підземних вод тощо. Крім того, на 

характер ВМЛ впливає вимивання розчинених сполук із ґрунтів на вершинах, 

гребенях а також пригребеневих схилах. За таких умов утворюються менш 

родючі ґрунти порівняно з тими, що розміщені на тих самих абсолютних ви-

сотах середніх, транзитних частин схилів високих хребтів, куди поступають 

продукти геохімічного виминання з вищерозташованих ПТК. Унаслідок 

цього навіть на однакових ґрунтотворювальних породах гіпсометричні рівні 

ВМЛ сусідніх різновисотних хребтів не збігаються. 

Верхня межа лісу і межі поясів рослинності загалом знижуються на 

окремих ізольованих вершинах [4] і низьких хребтах. Мілкіна Л. [18] пояснює 

це геологічною будовою території та особливостями геохімічного режиму. 

Ізольовані вершини формуються, зазвичай, у специфічних геологічних умо-

вах: корінні породи тут стійкіші до вивітрювання, ґрунти малопотужні і 

скелетні, а лісорослинні умови в силу цих причин бідні, що перешкоджає про- 
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суванню межі лісу вверх. Висота місцевості над рівнем моря та її рельєф 

впливають на біоту посередньо. Рельєф є механічною перешкодою для пере-

несення повітряних мас. Теплі повітряні маси пересуваються через хребет 

вільно. Холодне повітря у силу своєї природи не може підноситись вгору по 

хребту, а змушене обтікати його. Якщо висота гірських масивів перевищує 

потужність холодної повітряної маси, то гори стають для холодного повітря 

орографічним барʼєром. Тому простежується різниця середньорічних темпе-

ратур по обидва боки хребта. Зокрема, на Закарпатській низовині, захищеній 

гірськими хребтами від холодних повітряних мас, що надходять з півночі, 

середня річна температура становить близько 9–10 °С, а в Передкарпатті – 

близько 7–8 °С. Отже, річні температури на північному макросхилі гірських 

масивів на 2–3 °С нижчі, ніж на південних. Це призводить до того, що різ-

ниця середньої висоти межі лісу на схилах південної і північної експозицій у 

ландшафті Чорногора досягає 60 м. 

Літологічний чинник, залишаючись головним під час формування ВМЛ, 

у кожному окремому випадку посилює або послаблює вплив інших. Отже, 

ландшафтний тип ВМЛ поділяють на вісім підтипів: термічний, вітровий, 

лавинний, орографічний, біотичний, торфово-болотний, греготний, шлейфо-

вий. 

Прямий вплив антропогенних чинників на різні природні компоненти 

далеко не однаковий. Найсильніше він позначився на “слабкому” компоненті – 

біоті. У горах на конфігурацію і стан ВМЛ впливають різноманітні антропо-

генні чинники: випасання худоби, вирубка лісу, сінокоси, пожежі, рекреація. 

Здебільшого вони діють одночасно у різноманітних комбінаціях, і тому з них 

важко виділити головний, що впливає на характер і положення межі лісу. 

Отже, ми виділяємо тільки антропогенну ВМЛ, не вдаючись до “розбивки” її 

на підтипи. 

ВМЛ вивчають у відношеннях або взаємовідношеннях “живої” і “нежи-

вої” природи. Саме тут полягає різниця між об’єктами дослідження. Біо-

логічні підходи наголошують увагу на біоценозі, екосистемі, біогеоценозі, де 

важливе місце у системі має біоелемент. Однак на сучасному етапі стану 

проблеми потрібно більше уваги приділяти взаємозв’язкам між компонентами 

ПТК, враховуючи при цьому “ряд Солнцева”. Отже, фізико-географа цікавить 

не лише стан окремих дерев, їхніх груп або лісових формацій на верхній межі 

проростання, а й комплекс природно-господарських причин, що формують 

ВМЛ, яка також впливає на них. 
_________________________ 
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Проаналізовано сучасні особливості трансформаційних процесів у розвитку аграр-

ної сфери України, визначено їхні причини та наслідки. Досліджено процеси поляри-

зації сільськогосподарського виробництва та населення на різних ієрархічних рівнях. 

Окреслено підходи до виділення й типові риси сільських проблемних територій. 

Обґрунтовано закономірність посилення поляризації сільського простору з позицій 

циклічності та стадійності регіонального розвитку. 
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Проблеми села, сільських територій є такими задавненими й актуаль-

ними, що викликають значний суспільний резонанс. Перші проблеми у 

розвитку сільських територій, які мали здебільшого демографічний характер, 

почали проявлятися ще у середині 80-х років ХХ ст. У пострадянський період 

розвитку України вони суттєво загострилися і набули ознак системної кризи. 

Попри окремі позитивні моменти, особливо у розвитку аграрного виробництва, 

більшість сільських територій України продовжує деградувати. Визначення 

перспектив розвитку сільських територій, формування системи заходів їхнього 

відродження мають спиратися на науковий аналіз тих трансформацій, які 

відбувалися в них останніми роками. 

Сільські території є комплексним системним утворенням, тому не дивно, 

що їх досліджують представники різних наук. Сьогодні проблематику вив-

чення сільських територій все більше вивчають економісти-аграрії, фахівці з 

регіональної економіки, тоді як суспільні географи через різні причини зни-

зили інтерес до вирішення доленосних проблем українського села. 

Концептуальні положення реформування аграрної політики, методоло-

гічні аспекти становлення сільського розвитку в Україні ґрунтовно викладені 

у наукових працях О. Бородіної, В. Борщевського, О. Павлова, І. Прокопи, 

П. Саблука, В. Юрчишина, які представляють такі відомі в Україні центри 

дослідження сільських територій, як ННЦ “Інститут аграрної економіки”, ДУ 

“Інститут економіки та прогнозування” (м. Київ), “Інститут регіональних до- 

сліджень” (м. Львів). Водночас просторові особливості трансформації сільських 
________________________________________ 

© Барановський М., 2013 



14                                                                                                                                  М. Барановський 

ISSN 2078-6441. Вісник Львівського університету. Серія географічна. 2013. Випуск 46 
 

територій, особливо на рівні низових адміністративних районів, не набули 

належного висвітлення в наукових працях як економістів, так і географів. 

Головною метою цього дослідження є аналіз просторових особливостей 

соціально-економічної трансформації аграрної сфери та сільських територій 

України на різних ієрархічних рівнях. 

Сільські території є комплексним системним утворенням, проте визна-

чальну роль у них відіграють аграрний сектор і сільський соціум, який формує 

відповідні системи розселення та соціальну інфраструктуру. Поняття “аграрна 

сфера” та “сільські території” не є тотожними, проте вони тісно взаємо-

пов’язані, що було визначено специфікою радянської аграрної політики. Кризові 

процеси, які тепер переживає село, значною мірою зумовлені інституційно-

економічними перетвореннями саме в аграрному комплексі. Це той випадок, 

“…коли хвороба галузі перетворюється у хворобу місця (території)” [2, 

с. 109]. 

Сільське господарство України наприкінці ХХ–на початку ХХІ ст. роз-

вивалося нестабільно. Загалом у пострадянський період у його розвитку можна 

виділити два етапи: 1) 1991–2000 рр.; 2) 2001–2012 рр. Упродовж першого 

етапу простежувалося значне скорочення виробництва аграрної продукції, 

другого – поступове відродження сільськогосподарського виробництва на нових 

економічних засадах. 

Сьогодні можна виокремити кілька причин, які зумовили неоднорідну 

динаміку аграрного виробництва. По-перше, інституційні зміни, які призвели 

до ліквідації колгоспів, розпаювання землі, зміни форм власності тощо; по-

друге, зниження ролі державної підтримки сільського господарства, зокрема 

у дотуванні виробництва окремих видів продукції, аграрних господарств, які 

функціонували у гірших ґрунтово-кліматичних умовах, у скороченні держав-

них закупівель, у фінансуванні закладів соціальної інфраструктури села; по-

третє, диспаритет цін на промислову та сільськогосподарську продукцію, 

монополізм переробних підприємств, які до сьогодні привласнюють левову 

частку валової доданої вартості продукції аграрного комплексу; по-четверте, 

запровадження ринкових умов в аграрній сфері, а ринок, як відомо, висуває 

свої вимоги до організації сільськогосподарського виробництва, використо-

вує ті території, де можна отримати максимальний економічний прибуток, 

ігноруючи при цьому “зайві” території і населення, відмовляючись від під-

тримки соціальної інфраструктури, яка традиційно утримувалася на балансі 

колишніх колгоспів; по-п’яте, науковці зазначають про помилковість методо-

логічних положень нової аграрної реформи, яка “…апріорі не могла досяг-

нути позитивних результатів, оскільки передбачала становлення ефективного 

аграрного ринку за допомогою використання неринкових методів його по-

будови” [1, с. 4]. 

Отже, замість очікуваних позитивних результатів за умови формування, 

по суті, фактично багатоукладної аграрної економіки, отримали такі особли-

вості сучасного розвитку сільського сектора: 1) посилення архаїзації сільської 

економіки; 2) скорочення посівних площ, продуктивності худоби, деградацію 

матеріально-технічної бази сільського господарства;  3) зниження мотивації до 
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продуктивної зайнятості населення; 4) збільшення виробництва аграрної про-

дукції при скороченні посівних площ; 5) зростання посівних площ під найцін-

нішими з економічного погляду зерновими та технічними культурами; 6) лати-

фундацію земельних відносин; 7) стиснення сільського простору; 8) посилення 

поляризації аграрного виробництва, яка простежується як на рівні регіонів, 

так і на рівні сільських районів. 

Зазначимо, що специфічною є ситуація, коли зростання виробництва 

сільськогосподарської продукції в Україні, яке відбувається від 2000 р., 

поєднується із загальним скороченням посівних площ чи їхньою порівняною 

стабілізацією останніми роками (рис. 1, 2). Зокрема, це простежується як на 

загальнодержавному рівні, так і на рівні окремих регіонів. 

 

Рис. 1. Динаміка посівних площ України, тис. га 

 

Рис. 2. Динаміка валової продукції сільського господарства, 

млн грн (у порівняльних цінах 2005 р.) 
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Свідченням поляризації аграрного виробництва на рівні адміністратив-

них областей є неоднорідні темпи його відновлення упродовж 2000–2012 рр. 

Лідерами у цьому процесі є Черкаська, Дніпропетровська, Київська, Полтав-

ська області, тоді як до аутсайдерів належать Сумська, Чернігівська, Жито-

мирська, Львівська, Закарпатська області. 

Ще суттєвішими є диспропорції на рівні сільських районів. Тут перепади 

між максимальними і мінімальними значеннями можуть досягати сотні разів. 

Водночас, якщо спробувати узагальнити територіальні зрушення, які відбу-

ваються в аграрному виробництві, то можна стверджувати, що воно все біль-

ше сконцентровано в приміських районах і на територіях з ліпшими ґрунтово-

кліматичними ресурсами. При цьому зазначені процеси є значно диферен-

ційованими. В одних областях поляризація простежується по лінії “приміські 

райони–периферійні території”, у других – по лінії “гірші–ліпші природні 

чинники”, у третіх – одночасне поєднання того та іншого, як, наприклад, у 

Волинській чи Херсонській областях. У Львівській області, навпаки, просте-

жується поляризація по лінії “приміські райони–периферійні території”, хоча 

вплив природних чинників також вагомий, а в Чернігівській області панівним 

у посиленні поляризації є винятково природний чинник. 

Не менш цікавою з географічного погляду є диференціація аграрного 

виробництва між приміськими, напівпериферійними та периферійними райо-

нами. Приміські райони традиційно вирізняються вищими, особливо якісними 

параметрами розвитку сільського господарства, тут вищі обсяги залучених 

інвестиційних ресурсів, вища продуктивність праці, врожайність, продуктив-

ність худоби, сучасніші агротехнології тощо. Також твердження про те, що у 

приміських районах навіть корови дояться краще, не є алогічним. Такі пере-

ваги приміські райони отримують завдяки близькості великого міста, яке є 

гарантованим ринком збуту аграрної продукції. Водночас якщо вважати інди-

катором продуктивності скотарства надої молока від однієї корови, то можна 

стверджувати, що не в усіх регіонах України приміські райони є лідерами за 

виробництвом сільськогосподарської продукції. 

Трансформаційні процеси, які відбуваються в аграрній сфері, суттєво 

впливають на загальний розвиток сільських територій. Подібно до показників 

аграрного виробництва, у сільському населенні та розселенні також чітко 

простежуються поляризаційні процеси, які проявляються на всіх ієрархічних 

рівнях – від регіонального до рівня сільських рад. Сільське населення все 

більше сконцентровано у приміських районах, у яких менші темпи убування 

сільського населення, висока щільність і людність сільських поселень, краща 

вікова структура мешканців тощо. Найвищий рівень концентрації сільського 

населення сформувався в АР Крим (у Сімферопольському районі, частка якого у 

площі Криму становить 1,8 %, проживає 19,2 % сільського населення регіо-

ну), Сумській (13,5 %), Херсонській (13,7 %) та Черкаській (13,1 %) областях 

(табл. 1). 

Загалом в Україні у приміських районах, які займають 3,8 % площі краї-

ни, мешкає понад 7,2 % сільського населення, натомість у периферійних райо-

нах на 70,7 % площі – 64 %. 
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Таблиця 1 

Рівень концентрації сільського населення у різних типах районів України 

 

Регіони 

України 

Частка площі районів, 

% 
Частка у населенні районів, % 

приміських 
напівпери-

ферійних 

приміських 
напівперифе-

рійних 

1989 2010 1989 2010 

АР Крим 1,8 5,8 16,6 19,2 29,3 28,8 

Вінницька 0,9 6,5 5,1 6,9 22,4 21,6 

Волинська 1,0 4,1 8,8 10,5 25,5 24,7 

Дніпропетровська 1,5 9,6 6,6 7,4 27,6 30,6 

Донецька* – 7,2 – – 31,7 30,3 

Житомирська 1,4 7,1 8,3 10,2 26,4 25,7 

Закарпатська 0,9 2,4 8,3 8,2 22,5 20,9 

Запорізька 1,5 4,5 8,2 9,2 20,8 20,8 

Івано-Франківська* – 2,9 – – 29 28,7 

Київська 0,7 10 9,8 11,5 41,2 41 

Кіровоградська 1,6 8,3 7,7 9,5 35,6 34,4 

Луганська 1,9 5,1 9,7 10,4 25,3 25,6 

Львівська 1,0 4,3 9,1 9,6 21,3 31,7 

Миколаївська 1,6 4,4 10,5 11,4 16,7 17 

Одеська 1,5 2,3 9,3 10,3 9,7 10,5 

Полтавська 1,3 5,5 9,3 11,2 16 16,5 

Рівненська 1,2 5,3 10 11,3 31,9 27,9 

Сумська 1,8 5,6 9,8 13,5 22,5 21,5 

Тернопільська 0,8 4,6 7 8,6 30 30,1 

Харківська 1,4 7,1 10,3 11,2 24,2 23,2 

Херсонська 1,7 5,4 12,6 13,7 17,4 19,7 

Хмельницька 1,3 7,5 7,2 8,4 33,1 31,6 

Черкаська 1,6 7,4 11,6 13,1 34,1 32,2 

Чернівецька* – 4,4 – – 61,7 64,5 

Чернігівська 2,5 8,8 10,3 10,2 24,3 22,8 

* – у зазначених областях неможливо однозначно визначити приміські райони 

 

Динаміка частки сільського населення у приміських, напівпериферійних 

і периферійних районах також характеризується неоднорідністю. Упродовж 

1989–2010 рр. частка сільського населення у приміських районах зросла з 9,1 до 

10,6 %, у напівпериферійних залишилася майже незмінною (29,3 та 29,1 %, 

відповідно), тоді як у периферійних районах скоротилася з 69,4 до 64,0 %. 

Аналогічні особливості поляризації сільського населення проявляються у біль-

шості регіонів України, свідченням чого є показники щільності та частки сіль-

ського населення окремих районів у складі своїх областей. Ця залежність 

простежується навіть на рівні сільських рад. 
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Одним з головних і водночас небажаних наслідків поляризації сільського 

простору стало формування сільських проблемних чи периферійних тери-

торій. Як виокремити такі території? Індикатором для виділення, наприклад, 

периферійних зон може бути фізична відстань між обласним і районним 

центрами. Не можна однозначно стверджувати, що ті райони (території), які 

віддалені від обласного центру більш, як на 100 км, є проблемними, але 

ймовірність залишається високою. В Україні налічують 205 таких районів. 

Проблемними можна вважати райони, де висока депопуляція населення або 

низька щільність сільських мешканців (менше 15 осіб/км2). Кількість районів 

з низькою щільністю населення постійно зростає. Якщо у 1989 р. їх було 53, 

то у 2010 р. – уже 121. Сільські проблемні території, або ж сільська пери-

ферія, вирізняються високим рівнем депопуляції, швидкими темпами убування 

сільського населення, скороченням заселеності, людності сільських поселень, 

посівних площ, високим рівнем архаїзації сільської економіки, пануванням 

селянських господарств споживчого типу, маргіналізацією соціуму, тобто втра-

тою будь-яких шансів на самостійне відродження. У таких районах соціальне 

середовище настільки несприятливе, що відлякує будь-яких інвесторів. Водно-

час сільська периферія України неоднорідна і не має прямої залежності, на-

приклад, між віддаленістю від обласного центру і рівнем розвитку аграрного 

виробництва. У Чернігівській області найбільш віддалені від обласного центру 

райони (Варвинський, Прилуцький, Срібнянський) є головними виробниками 

сільськогосподарської продукції через сприятливість ґрунтово-кліматичних 

умов, хоча рівень депопуляції населення у них майже такий, як і в північно-

східних районах області. 

Ситуація, що склалася у сільській місцевості, потребує пошуку відповіді 

на питання: а що далі, чи є вона унікальною саме для України, чи подібні 

процеси відбувалися і в інших державах світу, чи можна вважати ті процеси, 

що тепер відбуваються на селі, закономірним явищем? 

Визнаючи вагомість економічних чинників у трансформації сільських 

територій, у пошуках відповіді на питання про сучасні особливості їхнього 

розвитку, варто проаналізувати поки недооцінені у своєму впливові на зру-

шення у сільському секторі процеси циклічності та стадійності економічного 

і регіонального розвитку. Адже не можна однозначно спростувати твердження 

про те, що посилення поляризації сільських територій, фрагментація сільської 

місцевості, формування зон депопуляції та депресивності є закономірним 

результатом циклічності та стадійності регіонального розвитку, і ці процеси 

відбувалися б у сільських регіонах навіть за іншого сценарію реформування 

аграрної сфери. 

Циклічність і стадійність проявляються передусім у розвитку аграрної 

сфери. Прикладом цього є концепція поворотних пунктів у розвитку сіль-

ського господарства Р. Бічаніча [3]. Відповідно до її головних положень, сільське 

господарство у своєму розвитку проходить три стадії, упродовж яких земля, 

праця та капітал, як основні фактори виробництва, зазнають значної транс-

формації. Характерною рисою теперішнього стану України є те, що у різних 

регіонах сільська економіка є на різних стадіях розвитку.  Сільське  господар- 
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ство приміських районів перебуває у процесі переходу до останньої, найбільш 

сучасної стадії, тоді як у периферійних районах, по суті, відбувається зво-

ротній процес. Оскільки з радянських часів основою сільських територій був 

саме аграрний сектор, то не дивно, що вони також проходять подібні стадії 

розвитку. Стадії еволюції сільської місцевості ґрунтовно схарактеризувала 

Т. Нефьодова [2]. У контексті цього дослідження найважливішим є тверд-

ження про те, що упродовж третьої (середньоурбаністичної), четвертої (пізньо-

урбаністичної) та п’ятої (неприродної) стадій буде наростати розшарування 

та стиснення аграрного простору, поляризація сільської місцевості, пришвид-

шений розвиток одних сільських територій і занепад інших. 

Наведені вище приклади поляризації як у розвитку сільського госпо-

дарства, так і в розвитку сільських територій є підтвердженням того, що 

траєкторії їхнього розвитку, по-перше, тісно взаємозв’язані, по-друге, справді 

підпорядковуються певним закономірностям, в основі яких лежать цикліч-

ність і стадійність економічних та регіональних процесів. Знання цих законо-

мірностей є важливою умовою формування ефективної політики сільського 

розвитку, розроблення науковообґрунтованих сценаріїв розвитку різних типів 

сільських районів на перспективу.  

Проведене дослідження дає підстави дійти таких висновків. 

1. Головними причинами трансформаційних змін у розвитку сільських 

територій України стали інституційно-економічні перетворення в аграрному 

секторі та помилковість методологічних підходів до реформування аграрної 

політики країни. 

2. Останніми роками посилюється поляризація аграрного виробництва, 

яка простежується на всіх ієрархічних рівнях. Сільськогосподарське вироб-

ництво все більше сконцентроване у приміських районах і на територіях із 

ліпшими ґрунтово-кліматичними ресурсами. 

3. Свідченням поляризації сільських територій є неоднорідна динаміка 

концентрації сільського населення у різних типах районів. Упродовж 1989–

2010 рр. частка приміських районів у сільському населенні своїх регіонів 

постійно зростає, тоді як периферійних, навпаки, скорочується. 

4. Посилення неоднорідності сільського простору, його фрагментація, 

формування суцільних зон сільської депресивності є закономірним процесом, 

який визначають особливостями циклічності та стадійності регіонального роз-

витку. 
________________________ 
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развитии аграрной сферы Украины, определены их причины и последствия. Исследо-
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ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЕКОЛОГІЧНОГО 

СТАНУ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗОН УРБОСИСТЕМ 

НА ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ 
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Львівський національний університет імені Івана Франка, 

вул. П. Дорошенка, 41, м. Львів, 79000, Україна 

 
Розглянуто екологічні стандарти що регулюють вміст шкідливих речовин у 

відпрацьованих газах автомобілів та структуру автомобілів стосовно норм еко-

логічної безпеки. Схарактеризовано структуру та динаміку забруднення атмосферної 

складової урбосистеми Львова. Проаналізовано стан здоров’я та захворюваність 

екозалежними хворобами дитячого населення урбосистеми Львова. 

Ключові слова: автотранспортне забруднення, урбосистема, захворюваність 

дитячого населення 

 

Однією з головних проблем процесу урбанізації є техногенне наванта-

ження, яке постійно зростає. Поряд з викидами від промислових комплексів, 

чільне місце в частці забруднення атмосферної складової урбосистеми посі-

дають викиди від автотранспорту. В окремих містах Західної Європи частка 

автотранспорту в загальному обсязі забруднень становить 50–80 %, а в деяких 

випадках сягає 100 % [2]. На відміну від промислових джерел викиду, які 

відокремлені від селітебних зон захисними насадженнями чи винесені за тери-

торію міста, автотранспорт перебуває на близькій відстані до місць перебу-

вання населення та рекреаційних зон, отож викиди від нього мають найбільш 

відчутний та довготривалий вплив. 

Здоров’я людини є її найбільшим скарбом. Науковців передусім, як і 

пересічних громадян зокрема, цікавить питання впливу шкідливих чинників 

довкілля на здоров’я людини. Багато науковців-гігієністів сходяться на думці, 

що стан здоров’я населення є одним з головних критеріїв якості навколиш-

нього середовища. Це пояснюють тим, що питома вага довкілля (природного 

і соціального) у формуванні здоров’я населення становить приблизно 80 %, з 

них частка саме навколишнього середовища – 20 %, спосіб життя – 50 %, ме-

дичне забезпечення – 10 %. Решту 20 % припадає на генетичні чинники (спадко-

вість, дегенеративні хвороби) [4]. Еколого-фізіологічні та клініко-гігієнічні 

дослідження, проведені останніми роками, свідчать, що детермінантою стану 

здоров’я населення є стан довкілля. Це підтверджує той факт, що у 80 % 

випадків хвороба виникає внаслідок прямої дії зовнішнього середовища [6]. 

Серед усього населення України лише кожного п’ятого можна вважати здоровою 
________________________________________ 

© Бей Л., 2013 
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людиною, більше третини – хронічно хворі [8]. Забруднення атмосферного 

повітря за ступенем хімічної небезпеки для людини посідає перше місце. Це 

зумовлено передусім тим, що забруднюючі речовини з атмосферного повітря 

мають значне поширення та випадають у різні середовища. Крім того, людина 

споживає за добу і в цілому за життя в об’ємному відношенні більше повітря, 

ніж води і їжі. Водночас людина має важливі захисні бар’єри тільки для шкід-

ливих речовин, що потрапляють до організму через шлунково-кишковий тракт, 

не забезпечивши надійним захистом легені [5]. 

У багатьох галузях науки та техніки вчені довели наявність тісного 

взаємозв’язку між забруднювачами автотранспорту та виникненням різнома-

нітного впливу (від гострого ураження до хронічних станів) на різні органи та 

системи людського організму. Це питання розглянуто в працях І. І. Даценко 

та ін. (1997), В. П. Сердюка та ін. (2011), В. М. Гуцуляка та ін. (2010), Л. Т. Шев-

чук та ін. (2001), О. І. Турос (1998) та ін. 

Мета дослідження – вивчення питання впливу викидів автотранспорту 

на здоров’я населення урбосистем. Під час написання публікації ми ставили 

такі завдання: 

 провести аналіз останніх публікацій стосовно цієї проблематики; 

 проаналізувати екологічні стандарти, що регулюють вміст шкідливих 

речовин у відпрацьованих газах автомобілів, та структуру автомобілів 

стосовно норм екологічної безпеки; 

 схарактеризувати структуру та динаміку забруднення атмосферної скла-

дової урбосистеми Львова; 

 проаналізувати стан здоров’я та захворюваність екозалежними хворобами 

дитячого населення урбосистеми Львова. 

В Україні кількість автомобілів за 25 років суттєво перевищує кількість 

таких авто у країнах ЄС, де за них запроваджено високе мито за токсичність, 

оскільки в нових автомобілях закордонні автовиробники з кожним роком 

впроваджують нові технології зменшення токсичності відпрацьованих газів 

відповідно до ухваленого в цих країнах законодавства. У ЄС діють жорсткі 

екологічні стандарти, які регулюють вміст шкідливих речовин у відпрацьо-

ваних газах автомобілів (табл. 1). У парку легкових автомобілів України 

станом на 2010 р. частка авто за екологічними властивостями Євро-0 ста-

новить 66–72 %, Євро-1 – 1–2 %, Євро-2 – 18–20 %, Євро-3 – 5–7 %, Євро-4 – 

3–4 %, Євро-5 – до 1 %, відповідно [7]. Аналіз табл. 1 показує, що за умов 

виконання європейських вимог Євро-2 викиди діоксину азоту по відношенню 

до Євро-0 скорочуються в середньому на 75–77 %, викиди оксиду вуглецю – 

на 89–90 %. 

Проблемою є також використання моторних палив низької якості. У липні 

2012 р. Україна продовжила дію стандартів якості бензинів і дизельного палива, 

що відповідають вимогам Євро-2 і Євро-3 до 1 липня 2013 р., знову відклавши 

повний перехід на стандарти Євро-4 і Євро-5. Нині значну частку бензину 

виробляють відповідно до ДСТУ 4063:2001, вона відповідає вимогам стандарту 

екологічної безпеки Євро-3. Зазначимо, що лише деякі виробники палива виго-

товляють бензин, відповідний до ДСТУ 4839 : 2007, який задовольняє вимоги 
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Євро-4, забезпечує значне зниження викидів канцерогенних речовин, продук-

тів неповного згоряння палива, сполучень сірки, твердих частинок і сумарний 

вміст ароматичних вуглеводнів до 35 %. 
Таблиця 1 

Порівняння екологічних стандартів, що регулюють вміст 

відпрацьованих газів автомобілів у ЄС 

Екологічний 

стандарт 

Монооксид 

вуглецю 

(СО) 

Вуглеводень 

Леткі 

органічні 

речовини 

Оксиди 

азоту 

(NOx) 

HC+ NOx PM10 

Для дизельного двигуна 

Євро-1 2,72(3,16) – – – 0,97(1,13) 0,14(0,18) 

Євро-2 1,0 – – – 0,7 0,08 

Євро-3 0,64 – – 0,50 0,56 0,05 

Євро-4 0,50 – – 0,25 0,30 0,025 

Євро-5 0,500 – – 0,180 0,230 0,005 

Євро-6 0,500 – – 0,080 0,170 0,005 

Для бензинового двигуна 

Євро-1 2,72(3,16) – – – 0,97(1,13) – 

Євро-2 2,2 – – – 0,5 – 

Євро-3 2,3 0,20 – 0,15 – – 

Євро-4 1,0 0,10 – 0,08 – – 

Євро-5 1,000 0,100 0,068 0,060 – 0,005 

Євро-6 1,000 0,100 0,068 0,060 – 0,005 

 

Для урбосистеми Львова характерною ознакою є постійне зростання числа 

автотранспорту [9]. У структурі забруднювачів атмосфери Львова впродовж 

дослідного періоду (рис. 1) переважає частка автотранспорту, що в середньо-

му становить 89 % від усіх забрудників, стаціонарні джерела становлять бли-

зько 5 %, авіаційний та залізничний транспорт, відповідно 6 %. 

 

 
Рис. 1. Структура та динаміка забруднення атмосферної складової  

Львівської урбоекосистеми 

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Т
о

н
н

и
 

Роки 

Усього викидів 

Стаціонарні 

джерела 

Автотранспорт 

Авіаційний, 

залізничний, 

водний тарнспорт 



24                                                                                                                                                    Л. Бей 

ISSN 2078-6441. Вісник Львівського університету. Серія географічна. 2013. Випуск 46 
 

На рис. 2 зображено структуру автотранспортного забруднення, де про-

відна роль належить викиду СО – близько 75 % від загальної кількості, NO2 – 

11 %, сажа – 2 %, SO2 – 2 %, інші – 10 %, відповідно. 
 

 
Рис. 2. Структура та динаміка автозабруднювачів  

Львівської урбоекосистеми 
 

Для вивчення проблеми впливу автотранспортних зон на здоров’я насе-

лення на підставі фондових даних управління охорони здоров’я проаналізовано 

стан здоров’я дитячого населення віком від 0 до 14 років, оскільки ця катего-

рія найменш захищена та найбільше піддається негативному впливу навко-

лишнього середовища. 

У Львові структура первинної захворюваності за класами хвороб у 2011 р. 

мала такий вигляд: перше місце – хвороби органів дихання – 75,6 %; друге – 

хвороби вуха та соскоподібного відростка – 5 %; третє – хвороби шкіри та 

підшкірної клітковини – 3,6 %. Загалом для урбосистеми Львова зафіксовано 

зростання показника первинної захворюваності (темп зростання захворюваності 

2000 р. до 2011 р.) новоутвореннями +54,3 %; хворобами шкіри та підшкірної 

клітковини +24,2 %; вроджені вади розвитку +17,9 %; хвороби нервової сис-

теми +15,7 %. Показник загальної захворюваності у 2011 р. зменшився на 

18,2 % порівняно з 2000 р. Найсуттєвіше зниження показника темпу зростання 

зафіксовано для окремих станів, що виникають у перинатальному періоді – 

80,1 %, і хвороб ендокринної системи, розладу харчування та порушення обміну 

речовин – 77,5 %. 

Негативні чинники середовища слугують причинами виникнення хвороб 

органів дихання, вроджених вад розвитку, системи кровообігу, онкологічної 

патології тощо [3, 1]. 

Також проаналізовано фондові дані показників дитячої захворюваності 

по цих екозалежних хворобах. У 2011 р. у Львові показник захворюваності 

бронхіальною астмою знизився на 15,1 % відповідно до показника за 2000 р., 

але зріс на 20,6 % в межах дільниці 1 КМП (вул. Руська); 11,3 % – 1 МКЛ 

(вул. Ужгородська) та 1,1 % – 2 КМП (вул. Симоненка) (табл. 2). 
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Таблиця 2 

Інтенсивні показники захворюваності бронхіальною  

астмою дитячого населення Львова 

 1МКЛ 3МКЛ 4МКЛ 5МКЛ 1КМП 2КМП 4КМП 5КМП 6КМП 7МЛ 
м. 

Львів 

2000 142 92 87 57 34 92 139 129 82 11 865 

2011 158 63 55 51 41 93 105 98 61 10 735 

Темп 

росту 
111,3 68,5 63,2 89,5 120,6 101,1 75,5 75,9 74,4 90,9 84,9 

 

Темп зростання показника новоутворень серед дитячого населення загалом 

у Львові в 2011 р. становив +54,3 % до 2000 р. (табл. 3). Проте у розрізі пе-

діатричних дільниць найвищий темп зростання зафіксовано у 1МКЛ (вул. 

Ужгородська) +108 % та 6КМП (вул. Медової Печери). 

Таблиця 3 

Інтенсивні показники захворюваності новоутвореннями 

дитячого населення Львова 

 1МКЛ 3МКЛ 4МКЛ 5МКЛ 1КМП 2КМП 4КМП 5КМП 6КМП 7МЛ 
м. 

Львів 

2000 25 16 16 11 7 138 24 53 6 – 313 

2011 52 12 13 2 3 53 8 48 8 – 483 

Темп 

росту 
208,0 75 81,3 18,2 42,9 38,4 33,3 90,6 133,3 – 154,3 

 

Темп зростання показника вроджених вад розвитку у Львові становив 

+17,9 % (табл. 4). У розрізі педіатричних дільниць цей показник зріс на 

229,63 % у межах 1МКЛ (вул. Ужгородська), +55,4 % – 2 КМП (вул. Симо-

ненка), +29,9 % – 4КМП (вул. Червоної Калини). 

Таблиця 4 

Інтенсивні показники вроджених вад розвитку 

дитячого населення Львова 

 1МКЛ 3МКЛ 4МКЛ 5МКЛ 1КМП 2КМП 4КМП 5КМП 6КМП 7МЛ 
м. 

Львів 

2000 54 65 71 66 37 101 97 105 163 5 643 

2011 178 28 47 40 13 157 126 78 73 6 758 

Темп 

росту 
329,63 43,1 66,2 60,6 35,1 155,4 129,9 74,3 44,8 83,3 117,9 

 

Інтенсивний показник захворюваності хворобами системи кровообігу в 

2011 р. у Львові зменшився на 5,6 % стосовно показника у 2000 р. (табл. 5). 

Зростання цього показника зафіксовано лише у межах 1МКЛ (вул. Ужгород-

ська) +308,4 %. 
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Таблиця 5 

Інтенсивні показники захворюваності хворобами системи 

кровообігу дитячого населення Львова 

 1МКЛ 3МКЛ 4МКЛ 5МКЛ 1КМП 2КМП 4КМП 5КМП 6КМП 7МЛ 
м. 

Львів 

2000 59 105 40 57 27 73 63 69 23 5 521 

2011 241 85 15 26 25 31 40 18 10 1 492 

Темп 

росту 
408,4 80,9 37,5 45,6 92,6 42,6 63,5 26,1 43,5 20 94,4 

 

Науковці у багатьох галузях науки довели беззаперечний факт негатив-
ного впливу викидів автотранспорту на здоров’я населення урбосистем; перед-
усім це виявляється у захворюваннях дихальної системи, кровообігу, вроджених 
вадах розвитку та новоутвореннях. 

Станом на 2010 р. до 70 % всіх автомобілів України відповідали стан-
дарту до Євро-0, що є значним джерелом забруднення атмосферної складової 
урбосистем, адже виконання європейських вимог, відповідних Євро-2, викиди 
діоксину азоту по відношенню до Євро-0 скорочуються в середньому на 75–
77 %, викиди оксиду вуглецю – на 89–90 %. 

Основним забруднювачем атмосферної складової урбосистеми Львова є 
викиди автотранспорту – 89 % всіх викидів, у структурі яких найбільша частка 
належить СО – 75 %. 

Серед дитячого населення урбосистеми Львова найбільшу частку у струк-
турі первинної захворюваності займають хвороби органів дихання – 75,6 %, 
що зумовлено анатомічними особливостями дихальної системи та забрудню-
вачами від автотранспорту. 

Стосовно інших екозалежних захворювань серед дитячого населення 
урбосистеми Львова, найсуттєвіше зріс показник захворюваності новоутво-
реннями +54,3 % до відповідного показника за 2000 р.; показник вроджених 
вад розвитку зріс на 17,9 %. 

Ця тема є актуальною, зокрема для урбосистеми Львова, тому потребує 
подальших наукових пошуків, а саме вивчення питання впливу природніх 
умов на розсіювання викидів від автотранспорту тощо. 

________________________ 
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Проаналізовано природно-рекреаційний потенціал приміської зони м. Львів як 

один із чинників формування приміського туризму. Виділено основні напрямки наяв-

ного та можливого використання об’єктів природно-рекреаційного потенціалу з ураху-

ванням їхнього розташування в розрізі адміністративних районів приміської зони. Ви-

значено рівень насиченості території природно-рекреаційними ресурсами. 

Ключові слова: приміська зона, природно-рекреаційний потенціал, короткостро-

ковий відпочинок. 

 

Проблематика дослідження з організації рекреації у приміській зоні є 

актуальною, особливо у дослідженнях природно-ресурсного потенціалу як 

одного з головних чинників формування приміського туризму та визначення 

його структури як частки від загальної площі земель, яку займає той чи інший 

компонент. Оцінку природно-рекреаційних ресурсів пропонують виконувати 

за такими показниками: приваблююча та пропускна здатність, екологічна 

ситуація тощо, а також виявлення форм рекреаційних занять [2]. 

Під природно-рекреаційними ресурсами (ПРР) розуміють чинники, речо-

вини і властивості компонентів природного середовища, які володіють спри-

ятливими для рекреаційної діяльності якісними та кількісними параметрами і 

служать або можуть служити для організації відпочинку, туризму, лікування і 

оздоровлення людей. До них належать лікувальні та оздоровчі чинники багато-

цільового призначення (ліси, лікувальні кліматичні місцевості, поверхневі 

води), лікувальні речовини (мінеральні води, грязі, озокерит), рекреаційні 

властивості гірських і передгірських ландшафтів, заповідних територій [11]. 

Короткотривалий відпочинок у приміській зоні є поширеною формою 

туристичних занять й охоплює значні прошарки населення. У дослідниць-

кому плані проблематику короткотривалого туризму у приміській зоні роз-

глядають з погляду природно-ресурсної, інфраструктурної бази, рівня освоєння 

території, характеру і величини навантаження туристичних потоків [12]. 

Формування рекреаційної зони навколо міст залежить від їхньої вели-

чини і визначається характером впливу на приміську зону. Рекреаційна зона 

навколо міст формується на стику міста і передмістя [8]. Території, що роз-

міщуються у цій зоні, потенційно атракційні для цілей проживання і рекреації 
________________________________________ 
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населення. Вони виконують важливі функції для потреб регенерації фізичних 

і психічних сил, контакту з природою для мешканців міста шляхом зміни 

середовища перебування, спортивних і рекреаційних занять (активний туризм 

і спеціалізований туризм), піших або велосипедних краєзнавчих мандрівок. 

Цьому може сприяти багатий ПРП прилеглої до міста території. 

Водночас рекреаційна діяльність охоплює підприємства та організації, 

які забезпечують організацію відпочинку, пов’язану з туристичною, санатор-

но-курортною, лікувально-оздоровчою, спортивною метою. 

У приміській зоні практикують певні форми туристичного руху. Для 

рекреації передусім використовують території природно привабливі. Це сто-

сується територій, які розташовані поблизу водних об’єктів (рік, озер, водо-

сховищ). Великою популярністю користуються території, зайняті лісовими 

масивами. Значне зацікавлення становить використання активних форм рекреа-

ції, чому сприяють природні умови території, спеціальне облаштування та 

об’єкти туризму. 

У сучасних вітчизняних наукових джерелах проблеми дослідження ПРР 

розглянуто у працях таких учених: П. Бакланова [1], Г. Денисика [3], І. Круг-

лова [6], І. Рожка [9], В. Руденкa [10]. Окремі аспекти аналізу та оцінки перс-

пектив рекреаційного використання природних ресурсів розглянуто у працях 

О. Бейдика [2], В. Мацоли [8], П. Масляка [7]. 

Дослідження природно рекреаційно-туристичних ресурсів – це система 

розроблень інвентаризації та оцінки вибору найцінніших з них. Об’єктивним 

підґрунтям для цього є сукупність функціональних показників ПРР: вид 

ресурсів, їхні обсяги, можлива спеціалізація, ємність території. Рекреаційній 

оцінці підлягають території, які за властивостями природного середовища, 

призначенням і станом ландшафтів можна розглядати як потенційні ресурси 

рекреації та лікування. Рекреаційна придатність природно-антропогенних ланд-

шафтів проявляється лише стосовно окремих видів рекреації [2]. 

Територіальне окреслення структури приміської зони Львова ґрунтувалось 

на поєднанні двох критеріїв: формального (віддаленість) та комплексно-турис-

тичного [4, 13]. З’ясовано, що до приміської зони можна віднести: Пустоми-

тівський (41 рада), Жовківський (31 рада), Городоцький (28 рад), Яворівський 

(20 рад), Кам’янка-Бузький (17 рад), Миколаївський (15 рад), Перемишлян-

ський (11 рад), Буський (7 рад), Золочівський (7 рад), Самбірський (1 рада) 

райони, а також Винниківську, Брюховицьку, Руднянську ради м. Львова. 

Важливе значення для організації приміського відпочинку мають землі 

рекреаційно-оздоровчого призначення. Це пов’язано з наявністю на цих 

територіях природних та природно-соціальних умов, що здатні забезпечити 

рекреаційні потреби населення. До таких територій також належать земельні 

ділянки дачних поселень та садівничих товариств, оскільки їх первісне 

призначення відповідає функції відпочинку та оздоровлення. Частка цих 

земель в межах приміської зони Львова становить – 1,84 % (3 954,68 тис. га). 

Зокрема, у Городоцькому р-ні –  0,28 % (175,5  тис. га), Жовківському –  0,04 % 
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(35,2 тис. га), Миколаївському – 0,23 % (92,7 тис. га), Перемишлянському – 

0,03 % (15,44 тис. га), Пустомитівському – 0,03 % (27,4 тис. га), Яворівсь-

кому – 0,22 % (160,4 тис. га). 

В організації відпочинку особлива роль належить водним об’єктам. Саме 

на берегах водойм розміщуються відпочинково-рекреаційні комплекси, які 

використовують як для пляжного, сімейного відпочинку, купання у літню 

пору, плавання на парусних, веслових суднах, воднолижного спорту, рибаль-

ства та ін.  

Загалом частка водного дзеркала приміської зони Львова становить 22,2 % 

(10 476, 5 тис. га), з них – природних водотоків – 0,33 %, штучних водойм – 

0,21 %, ставів – 0,8 %. Найбільшу частку водні ресурси займають у Пустоми-

тівському (4,3 %), Кам’янка-Бузькому (4,7 %), Городоцькому (3,4 %), Яворів-

ському (2,8 %) районах, а також Брюховицькій (2,9 %) та Винниківській (1,06 %) 

радах (табл. 1). 

Таблиця1 

Частка наявних та потенційних земель рекреаційно-туристичних ресурсів  

Адміністративні 

райони 

К-сть 

рад 

Площа 

(тис. га) 

Ліси 

(%) 

Землі 

рекреаційно-

оздоровчого 

признач. 

(%) 

Води 

(ріки, озера, 

стави, водо-

сховища) 

(%) 

Буський 7 19 213,6 14,8 – 0,84 

Городоцький 28 61 229,9 13,2 0,28 3,4 

Жидачівський 4 12 389,6 2,7 – 1,7 

Жовківський 31 88 528,0 24 0,04 1,06 

Золочівський 7 22 180,9 19 0,003 0,3 

Камянка-Бузький 17 59 556,5 14,4 0,01 4,71 

Миколаївський 15 40 829,3 35 0,23 1,2 

Перемишлянський 11 45 107,0 39 0,03 0,3 

Пустомитівський 41 94 607,0 17,4 0,03 4,33 

Самбірський 1 4 433,0 6,5 – 0,0 

Яворівський 20 74 479,3 44 0,22 2,82 

Брюховицька селищна 

рада м. Львів 
1 2 433,0 76,0 0,6 2,85 

Винниківська міська 

рада м. Львів 
1 660,0 24 0,4 1,06 

Рудненська селищна 

рада м. Львів 
1 419,0 19 – 1,2 

 

Одне з найбільш атракційних для мешканців міста є Винниківське озеро 

(6,9 га), розташоване в долині р. Марунька серед лісових масивів, які спри-

ятливо впливають на його комплексне рекреаційне освоєння. Глибина озера – 
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близько 5 м. Ширина пляжної зони сягає 50 м. Унаслідок інтенсивного рекреа-

ційного перевантаження піддається забрудненню та трансформаційним змінам. 

Низка облаштованих та придатних для відпочинку озер розміщені у 

Пустомитівському (с. Басівка, с. Давидів, с. Лісневичі), Городоцькому (с. Рода-

тичі), Яворівському (с. Верещиця) районах. Активно використовують облашто-

вані стави в околицях Старого Села (Пустомитівський р-н) та в с. Стрілки, 

с. Ріпище (Перемишлянський р-н), технічні стави у Жовківському – с. Зашків, 

Пустомитівському – с. Наварія, а також затоплені карʼєри у с. Ясниська (Яво-

рівський р-н) та в с. Задорожнє (Миколаївський р-н). 

Популярні для любительського рибальства озера та стави у Яворівському 

(Верещиця, Майдан), Жовківському (Зашків, Гамаліївка), Городоцькому 

(Давидовичі) та Пустомитівському (Наварія) районах. 

Проблемним питанням щодо ефективного та повноцінного викори-

стання водних ресурсів приміської зони є їхня доступність. Наявні водні 

обʼєкти можна розділити на загальнодоступні, з регульованим та суворо 

регламентованим доступом. Багато водних обʼєктів, переважно технічні стави та 

карʼєри у літній сезон не володіють дозволами санстанції та служби МНС 

щодо експлуатації. Зокрема, перебування водних об’єктів в оренді чи у 

власності приватних підприємств призводить до втрати рекреаційного призна-

чення територій у зв’язку з відчуженням їх під охоронні зони, в яких при-

родокористування різко обмежується або забороняється зовсім [11]. До таких 

озер належать Брюховицькі озера (7,9 га), які в минулому широко використо-

вувало населення в рекреаційних цілях. 

Лісові масиви приміських територій мають важливе значення для забез-

печення рекреаційної діяльності. Їх важливою, якісною ознакою є готовність 

до масового відпочинку, що досягається відповідним пристосуванням тери-

торії, досить густою та витривалою дорожньо-стежковою мережею, викори-

станням малих форм архітектури [5]. Найбільшою популярністю серед меш-

канців міст користуються рекреаційні ліси. До них належать парки, лісо-

парки, зелені міські та приміські зони.  

Частка лісів приміської зони Львова становить 25,05 % (117 535,04 тис. 

га) (див. табл. 1). Значна площа цих лісів має рекреаційно-оздоровче призна-

чення. Зокрема, в державному підприємстві “Львівське”, що охоплює здебіль-

шого Пустомитівський р-н, загальна площа рекреаційно-оздоровчих лісів 

становить 12,3 тис. га, а їхня структура репрезентована зеленою зоною міст 

та лісопаркових територій.  

Найбільшою лісистістю відзначається Яворівський район – 44 % (32 568,8 тис. 

га), частка лісу для відпочинку у ньому – 0,1 % (46,8 тис. га), Перемишлян-

ський – 39 % (17 525 тис. га), Миколаївський – 35 % (14 137 тис. га), для 

відпочинку – 0,24 % (97,67 тис. га), Жовківський – 24 % (21 169, 2 тис. га), 

Буський – 15 % (2 847,9 тис. га), Золочівський – 18 % (4 193,5 тис. га), Горо-

доцький – 13,2 % (8 055 тис. га), Пустомитівський – 17,4 % (1 646,8 тис. га), 

смт Брюховичі – 76 % (3 201 тис. га) має винятково рекреаційне призначення, 

м. Винники – 23,6 % (300 тис. га). 
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Найбільшою популярністю серед жителів міста користуються Винників-

ський лісопарк, Брюховицький, Вороцівський, Рясненський ліси. Основу лісо-

вого насадження в них становлять буки, граби, дуби, сосни. 

Лісові масиви смт Брюховичі є курортною зоною, підпорядкованою 

м. Львів, мають винятково рекреаційно-оздоровче призначення, їх використо-

вують для лікування і відпочинку населення. Ліс популярний для любителів 

кінних, велосипедних прогулянок, спортивного орієнтиру. 

Додатково підвищують атракційність лісових масивів приміської тери-

торії об’єкти активної, екологічної, краєзнавчої рекреації: печера Медуниця, 

Чортові скелі (Винниківський лісопарк), екостежки на г. Камула (2,2 км) (Пере-

мишлянський р-н) і “Стільське городище” (Миколаївський р-н), “Дорога до 

місця загибелі В. Івасюка”, форт часів Першої світової війни (Брюховицький 

ліс) та ін. 

Відомими відпочинково-рекреаційними зонами для мешканців міста є 

“Діброва” (Буський р-н), “Лісова перлина”, “Гостинна хата”, “Озеро” (Пусто-

митівський р-н), “Смерекова хата” (м. Винники). 

Значно підвищує туристичну атракційність приміської зони, наявність 

обʼєктів і територій природно-заповідного фонду (ПЗФ). Особливо це стосу-

ється розвитку еколого-пізнавального, культурологічного, сакрального, спор-

тивного (кінного, велосипедного, лижного), а на прилеглих територіях – ква-

ліфікованого (мисливство, рибальство) видів туризму, агротуризму та рекреації. 

 

Рис. 1. Частка територій зайнятих об’єктами ПЗФ 

приміської зони м. Львів 

 

Частка об’єктів ПЗФ приміської зони Львова становить 7,69 % (41 073,54 тис. 

га). Найбільша їхня концентрація у Жовківському – 3,9 % (20 515,6 тис. га) 

(заказники “Гряда”,  “Завадівський”,  РЛП “Равське Розточчя”,  ЛЗ “Климова Де- 
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бра”); у Яворівському – 2,45 % (12 895,1 тис. га) (заповідник “Розточчя”, 

Яворівський НПП, орнітологічний заказник “Янівські чаплі”); у Пустомитів-

ському – 0,92 % (4 848,67 тис. га) (заказники “Львівський”, “Чортові скелі” 

ЛЗ “Липниківський”); у Городоцькому – 0,24 % (1 261,3 тис. га) (заказник 

“Любінський”) районах (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Картосхема наявних та потенційних природно- 

рекреаційних ресурсів приміської зони м. Львів. 
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Серед них, до об’єктів ПЗФ загальнонаціонального значення належить 
Яворівський НПП, природний заповідник “Розточчя” (Яворівський р-н), ЛЗ 
“Стариці Дністра” (Миколаївський р-н), комплексна пам’ятка природи “Гора 
Вапнярка” (Золочівський р-н), дендропарк “Оброшинський” (Пустомитівський 
р-н). 

Розвитку культурологічного та сакрального видів туризму сприяє функціо-
нування комплексних автобусно-пішохідних маршрутів: “Страдч – Чорні озера”, 
“Від Янова до Крехова”, “Сповідь часу”, “Яворівський полігон – минуле і 
сучасність” (Яворівський НПП). 

Для розвитку еколого-пізнавальних видів туризму створені пішохідні 
стежки: “Стежка Івана Франка”, “Лелехівка”, “Верещиця”, “Голуби” (Яворів-
ський НПП). Активну еколого-освітню роботу з молоддю проводять на тери-
торії природного заповідника “Розточчя” (музеї природи Розточчя). 

Проблемним питанням прилеглих територій до ПЗФ є незадовільний 
стан розміщених на них об’єктів гостинності, зокрема, баз відпочинку: 
“Млинки”, “Лелехівка”, “Козулька” та ін. (Яворівський НПП, РЛП “Равське 
Розточчя”), які після відповідного впорядкування можуть слугувати зоною 
масовою відпочинку та рекреації. 

У пізнавальних цілях можна використовувати пам’ятки садово-парко-
вого мистецтва: “Парк ХVII ст.” (м. Городок), “Новояричівський парк”, “Неслу-
хівський парк” (Кам’янкa-Бузький р-н), “Замковий парк ХVII ст.” (м. Жовква), 
“Верхньобілківський парк”, “Басівський дендропарк”, “Парк ХІХ ст.” (Пусто-
митівський р-н). 

В оздоровчих цілях популярністю користуються санаторно-курортні 
установи, що функціонують на базі бальнеологічних ресурсів. 

Джерела мінерально-сульфатних вод зосереджені у смт Великий Любінь 
(запаси води – 57,6 м3/добу), Шкло (5,0 м3/добу). Загальні та прогнозні запаси 
даного типу вод сягають декількох тисяч м3/добу. Нині використовують лише 
250 м3/добу. 

Родовища мінеральних вод без специфічних компонентів і властивостей 
розташовані в с. Балучин (158 м3/добу), смт Новий Милятин (138 м3/добу) 
(Буський р-н).  

Лікувальні торф’яні грязі, репрезентовані Великолюбінським та Шклів-
ським родовищем, повністю забезпечують теперішні і перспективні потреби 
населення. 

Аналіз природно-рекреаційного потенціалу приміської зони м. Львів за-
свідчив, що найвищі наявні та потенційні показники характерні Яворівському, 
Городоцькому, Кам’янка-Бузькому районам, а також смт Брюховичі та м. Вин-
ники (див. рис. 2). 

Туристичні заняття спираються на ПРР з урахуванням попиту жителів 
міста на короткочасовий відпочинок у лісових масивах та на берегах водойм. 
Відпочинок базується на облаштованих або стихійних зонах у лісопарках 
Львова та приміській зеленій зоні. 

Кваліфіковані види туристичних занять спираються на розроблені пішо-

хідні маршрути “До озера Наварія”, “На Чортові скелі”, “Шляхами Івана Фран- 
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ка”. Останніми роками активно розвивається система веломаршрутів в око-

лицях міста, зокрема, ознаковано веломаршрути “Львів–Жовква–Крехів–Львів” 

та “Шляхами бравого солдата Швейка”. Розроблено нові маршрути: “Заповід-

ними об’єктами Розточчя”, “Пам’ятками Т. Шевченка”. 

Любительське рибальство зосереджено на озерах Майдансько-Верещи-

цького ключа, ставах у Зашкові, Гамаліївці, Наварії, а також у відпочинкових 

комплексах. 

Еколого-пізнавальний туризм зосереджений у заповіднику “Розточчя” та 

Яворівському НПП. 

З перспективного погляду Проектом регіонального планування перед-

бачено на найближчі десятиріччя дотримування двох рекреаційно-природо-

охоронних зон: Львівської та Розтоцької [4] з мережею туристичних пунктів, 

центрів, що спеціалізуватимуться на відпочинковому, пізнавальному, актив-

ному та транзитному туризмі. 

Актуальним проблемним питанням є незаконне вилучення у землеко-

ристувачів чи землевласників земель лісогосподарського, природоохоронного, 

рекреаційного призначення, розміщених у приміській зоні, для використання 

їх під комерційну діяльність, будівництва АЗС, житла (смт Брюховичі, м. Вин-

ники, смт Рудно). Наявну проблему можна вирішити врегулюванням земель-

ного законодавства з подальшим встановленням мороторію на території рекреа-

ційного призначення. 

У подальшому потрібно детальніше дослідити структуру і величину ту-

ристичного руху, рівень освоєння території, величину рекреаційного наван-

таження. 
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The analysis of natural-recreational potential of Lviv suburban zone is conducted, as 

one of factors of forming of suburban tourism. Basic directions of the present and possible 

use of naturally-recreational potential objects are distinguished with taking into account of 

location of them in the cut of administrative districts of suburban zone. The level of 

saturation of territory is certain by naturally-recreational resources. 
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Проанализировано природно-рекреационный потенциал пригородной зоны 

г. Львова как фактор формирования пригородного туризма. Выделено основные 

направления существующего и возможного использования объектов природно-

рекреационного потенциала с учетом их размещения по административных районов 

пригородной зоны. Определено уровень насыщения территории природно-рекреа-

ционными ресурсами. 

Ключевые слова: пригородная зона, природно-рекреационный потенциал, 

краткосрочный отдых. 
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ЛАВИНОПРОЯВИ У ПРИРОДНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ 

КОМПЛЕКСАХ ЛАНДШАФТУ БОРЖАВА 
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вул. П. Дорошенка, 41, Львів, 79000, Україна 
 

Розглянуто ландшафтну структуру території. Наведено основні завдання для дослід-

ження лавинної активності. Показано розміщення лавинних осередків за орогідрогра-

фічною схемою Боржавського масиву. Схарактеризовано кліматичні особливості тери-

торії, які впливають на формування лавинної ситуації. Проаналізовано головні типи 

лавин, які характерні для досліджуваного ландшафту. Визначено часові проміжки лавин-

них періодів. Описано лавинну активність території за різні часові періоди. Проаналі-

зовано вплив ландшафтної структури на формування лавинних природних територіа-

льних комплексів. 

Ключові слова: клімат, лавина, лавинна активність, природний територіальний 

комплекс, Українські Карпати. 

 

Територія дослідження в межах масиву Боржава за фізико-географічним 

районуванням Українських Карпат належить до Боржавського підрайону По-

лонинського хребта Середньогірно-полонинської області [5, 8]. 

Морфоструктура ландшафту Боржава складна, проте, з огляду на тема-

тику наших досліджень ми вважаємо, що головну увагу потрібно зосередити 

на таких елементах морфоструктури, як ландшафтний сектор та урочище [5]. 

Ці рівні природних територіальних комплексів ми обрали, тому що: 

 порівняння проходження лавинних процесів у межах різних секторів 

дасть змогу дійти певних висновків щодо впливу кліматичних чинників, 

зокрема сонячної радіації, на процеси трансформації снігової маси і 

сходження лавин; 

 відомості про урочища в межах яких формуються лавинні ПТК, дадуть 

змогу чітко визначити роль рельєфу та наземного покриву для акти-

візації процесів сходження лавин.  

Тема дослідження є актуальною, тому що Боржава – один з найнебез-

печніших лавинних районів Українських Карпат [7]. Лавинні процеси відігра-

ють значну роль у функціонуванні ландшафтних комплексів, впливають на 

їхню стійкість та динаміку. Лавинні ПТК посідають особливе місце в морфо-

структурі ландшафту і потребують детального вивчення. 

Мета роботи – дослідити лавинні процеси в межах ландшафту Боржава, 

визначити взаємозв’язок між ландшафтною структурою території та розміщен- 
________________________________________ 

© Біланюк В., Тиханович Є., 2013 



38                                                                                                                     В. Біланюк, Є. Тиханович 

ISSN 2078-6441. Вісник Львівського університету. Серія географічна. 2013. Випуск 46 
 

ням лавинних комплексів, дослідити кліматичні особливості регіону в кон-

тексті їхнього впливу на формування лавинної ситуації. 

Ландшафт Боржава унікальний з огляду розміщення гірських хребтів та 

їхніх відрогів. Через “хрестоподібну” форму на відміну від усіх інших ланд-

шафтів Полонинсько-Чорногірських Карпат на Боржаві в межах південно-

західного сектора чітко виражені лавинні ПТК на схилах північних експо-

зицій (район г. Стій (1 682 м). 

Досліджувану територію поділяють на північно-східний та південно-

західний ландшафтні сектори, межа яких проходить по вершинах: г. Тем-

натик (1 343 м) – г. Плай (1 350 м) – г. Великий Верх (1 598 м) – г. Гемба 

(1 491 м). 

У межах північно-східного сектора виділяють такі морфоструктурні 

елементи [1]: 

Місцевість субальпійського високогір’я. У межах цієї місцевості виді-

ляють вершинні поверхні, сформовані на моноклінальних товщах флішу (К–

Р), покриті лохиною (Vaccinium liginosum), на гірсько-лучно-буроземних ґрун-

тах. Сідловинні поверхні зайняті чорнично-кострицевими (Vaccinium myrtilus, 

Festuca supina) угрупуваннями, які також сформувалися на гірсько-лучно-

буроземних ґрунтах. Гірські відроги та круті пригребеневі схили (20°) покриті 

формаціями костриці лежачої (Festuca supina). 

Місцевість ерозійно-денудаційного лісистого середньогір’я. Морфострук-

турні елементи цієї місцевості сформовані на моноклінальних товщах флішу. 

Гірські відроги та їхні елементи, розміщені в межах досліджуваної території, 

покриті післялісовими луками з біловуса стиснутого (Nardus stricta), зрідка 

костриці червоної (Festuca rubra) на гірсько-лучно-буроземних і гірсько-тор-

фяно-буроземних ґрунтах. 

Водозбірні лійки північно-східного сектора зайняті післялісовими форма-

ціями душекії зеленої (Dushekia viridis Opiz), сформованої на гірсько-лучно-

буроземних та гірсько-торфяно-буроземних ґрунтах. Нижні частини часто 

зайняті буково-смерековими (Fagus silvatica, Picea abies) лісами з домішкою 

явора (Acer pseodoplatanus) та ясеня (Fraxinus excelsior) на темно-бурих гірсько-

лісових ґрунтах. 

Території біля гірських відрогів займають спадисті (9–12°) та сильно-

спадисті (12–15°) схили різних експозицій. Вони здебільшого характеризу-

ються формаціями біловуса стиснутого (Nardus stricta) (південні та південно-

західні схили) та чорниці (Vaccinium myrtilus) (північні, північно-східні) на 

гірсько-лучно-буроземних і гірсько-торфяно-буроземних ґрунтах.  

Круті (25–30°) схили північної, північно-східної та північно-західної 

експозицій займають буково-смерекові (Fagus silvatica, Picea abies) ліси з 

домішкою інших порід. Тут зазвичай формуються темно-бурі гірсько-лісові 

ґрунти. Круті (25–30°) схили південно-східної експозиції займають угрупу-

вання чорниці (Vaccinium myrtilus) на гірсько-лучно-буроземних ґрунтах. 

Круті (25–30°) і дуже круті (35–40°) схили північних експозицій (північні, 

північно-східні, північно-західні) головного хребта та  північно-східного  від- 
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рогу г. Високий Верх зайняті буково-смерековими (Fagus silvatica, Picea abies) 
лісами здебільшого на темно-бурих гірсько-лісових ґрунтах. 

Одним з елементів морфоструктури цієї місцевості є також долини гірсь-
ких потоків. Рослинність у межах цих природних комплексів репрезентована 
заростями вільхи сірої (Alnus incana) на бурих гірсько-лісових ґрунтах. 

Південно-західний ландшафтний сектор репрезентують: 
Місцевість субальпійського високогір’я. Морфоструктура місцевості репре-

зентована урочищами вершинних поверхонь, які утворені на моноклінальних 
товщах флішу. Вершинні поверхні покриті лохиновими (Vaccinium liginosum) 
формаціями на гірсько-лучно-буроземних ґрунтах. Гірські відроги та їхні 
елементи (гірські відроги, сідловини), які також сформовані на флішових 
відкладах, покриті угрупуваннями чорниці (Vaccinium myrtilus) та костриці 
(Festuca supina). Круті пригребеневі схили (20°) зайняті високогірними луками 
з переважанням костриці лежачої (Festuca supina). Ґрунти – гірсько-лучно-
буроземні. 

Місцевість ерозійно-денудаційного лісистого середньогір’я. Сформована 
на моноклінальних товщах флішу. Відроги хребтів зайняті формаціями біло-
вуса стиснутого (Nardus stricta) та костриці (Festuca supine, Festuca rubra), які 
формують післялісові луки на гірсько-лучно-буроземних і гірсько-торфяно-
буроземних ґрунтах. 

Водозбірні лійки сформовані на відкладах флішу, покриті післялісовими 
угрупуваннями душекії зеленої (Dushekia viridis Opiz) на гірсько-лучно-буро-
земних ґрунтах. Часто нижні частини цих елементів захоплюють лісові тери-
торії. У цих випадках наземний покрив репрезентований буковими (Fagus 
silvatica) лісами з домішкою смереки (Picea abies), явора (Acer pseodoplatanus), 
ясеня (Fraxinus excelsior), зазвичай на темно-бурих гірсько-лісових ґрунтах. 

Спадисті (9–12°) схили південної експозиції сформовані біля гірських 
відрогів. Вони характеризуються формаціями біловуса стиснутого (Nardus 
stricta) на гірсько-лучно-буроземних і гірсько-торфяно-буроземних ґрунтах. 
Сильноспадисті (12–15°) схили північної експозиції зайняті здебільшого 
чорничниками (Vaccinium myrtilus) на гірсько-лучно-буроземних ґрунтах.  

До крутих (25–30°) схилів північної, північно-східної та східної експо-
зицій приурочені букові (Fagus silvatica) ліси з домішкою смереки (Picea abies), 
явора (Acer pseodoplatanus) та ясеня (Fraxinus excelsior), під якими зазвичай 
сформовані темно-бурі гірсько-лісові ґрунти. Круті (25–30°) схили південно-
східної експозиції займають угрупування чорниці (Vaccinium myrtilus). Пере-
важаючим ґрунтовим покривом тут є гірсько-лучні буроземи. Круті (25–30°) і 
дуже круті (35–40°) схили південних експозицій (південно-східні, східні, пів-
денно-західні) з переважанням темно-бурих гірсько-лісових ґрунтів, покриті 
буково-смерековими (Fagus silvatica, Picea abies) лісами з домішкою ясеня 
(Fraxinus excelsior) і явора (Acer pseodoplatanus). 

Звори в цій місцевості зайняті сіровільховими (Alnus incana) лісами на 
бурих гірсько-лісових ґрунтах. 

У межах ландшафту Боржава виконують систематичні дослідження лавин-
ної активності території [6]. Їх здійснюють на базі сніголавинної станції (далі 
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СЛС) Плай, відповідно плану робіт сніголавинної станції [6]. У рамках цих 
досліджень виконують такі завдання: 
 спостереження за основними параметрами снігової товщі; 
 спостереження за снігонакопиченням у межах лавинних осередків на 

основному та додаткових майданчиках станції; 
 спостереження за лавинною активністю в межах лавинних осередків; 
 реєстрація та опис лавин, що зійшли; 
 прогнозування лавинної активності відповідно до погодних умов (хурто-

вин, снігопадів та лавин з мокрого снігу). 
Для поставлених завдань проводять стаціонарні та напівстаціонарні 

дослідження. Стаціонарні полягають у вивченні кліматичних умов території 
(на підставі даних, отриманих на метеомайданчику), спостереженні за станом 
снігового покриву. Для дослідження снігового покриву визначено чотири 
ділянки на схилах різної експозиції, де закладаються снігові шурфи.  

Також досліджують висоту та приріст снігового покриву за 46-ма дистан-
ційними рейками [6], які розміщують в 1 (рейки 1–19); 2 (рейки 20–37); 9–   
10 (рейки 38–46) лавинних осередках (рис. 1). 

Напівстаціонарні дослідження полягають у спостереженні за лавинною 
активністю на трьох маршрутах: г. Темнатик – г. Плай – г. Великий Верх; 
пол. Ряпецька – г. Великий Верх – г. Гемба; г. Великий Верх – г. Стій. У 
межах досліджуваної території виокремлено 34 лавинних осередки (рис. 1). 

Важливим чинником для формування лавинної активності в межах до-
сліджуваної території є кліматичні характеристики [2]. Через значну кількість 
опадів у межах ландшафту Боржава стабільно формується сприятливий для 
сходження лавин сніговий покрив (1,5–2,0 м) [3, 6]. Потужність снігової маси 
на різних ділянках нерівномірна. Це передусім пов’язано з вітровим переносом 
снігу з південно-західних схилів на північно-східні [2]. Відповідно до орієн-
тації схилів змінюється також морфологічна структура снігової товщі та пере-
кристалізація снігу. Важливу роль у формуванні лавинної ситуації (а саме 
провокування лавин з мокрого снігу) відіграють інсоляція та адвекція [4]. У 
зв’язку з цими процесами відбувається територіальний розподіл мокрих лавин. 

Для детальнішої характеристики кліматичних умов території розглянуто 
погодні умови лавинного періоду 2011–2012 рр. 

Кліматичні умови зимового періоду 2011–2012 рр. були досить сприят-
ливими для формування лавинної ситуації. Згідно з даними СЛС Плай, постій-
ний сніговий покрив на території Боржавського масиву був сформований з 6 
грудня 2011 р. [6]. Зимовий період характеризувався частими снігопадами, 
хуртовинами та відлигами. 

Важливу роль у формуванні лавиноактивної ситуації відіграв нерівно-
мірний розподіл снігової маси. У межах лавинних осередків південної та пів-
денно-західної експозицій потужність снігового покриву коливалась в межах 
2–111 см, а північної та північно-східної 34–203 см [6]. 

За результатами метеорологічних спостережень СЛС Плай, середня темпе-
ратура лавинного періоду становила -4 °С. Мінімальна температура (-24,7 °С) 
зафіксована 3 лютого 2012 р. (табл. 1), а максимальна 6 квітня 2012 р. – 12,8 °С. 
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Рис. 1. Орогідрографічна схема модельної ділянки Боржава 
 

1 – головний хребет; 2 – відроги головного хребта; 3 – маршрути сніголавинних спо-

стережень; 4 – річки; 5 – метеомайданчик; 6 – місця закладання снігових шурфів; 7 – 

місця розташування снігомірних рейок; 8 – номери лавинних осередків; 9 – місця 

сходження лавин 

 

Упродовж лавинного періоду 2011–2012 рр. випало 641,3 мм опадів. Най-

більша кількість була зафіксована в грудні 2011 р., а найменша – в березні 

2012 р. (табл. 2). Показники становили – 254,8 мм та 44,6 мм, відповідно. У 

грудні також зафіксований найбільший показник кількості опадів за одну 

добу. Максимальна кількість опадів становила 42,4 мм. 

За даними СЛС Плай, протягом лавинного періоду зафіксовано 31 сніго-

пад, максимальна сума приросту снігу протягом снігопаду в грудні 2011 р. – 

36 см. 

Вітровий режим характеризувався переважанням вітрів південно-захід-

ного напряму. У лютому та березні відбулося зростання кількості зафіксо-

ваних показників північно-західних і східних напрямів вітру. Максимальна 

швидкість вітру зафіксована 16 грудня – 40 м/с [6]. 

Територія дослідження характеризується значною лавинною актив-

ністю. У середньому за лавинний період працівники СЛС Плай прогнозують 

10–15 лавиноактивних підперіодів. Відповідно до технічних звітів щодо лавин-

ної активності території зафіксовано таку кількість лавин за періоди: 
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Таблиця 1 

Показники температури повітря [6] 

М
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грудень -3,5 -4,1 3,3 9,7 2008 -10,3 -18,7 2009 

січень -7,3 -6,2 -0,2 6,6 2010 -15,6 -27,6 2006 

лютий -10,3 -6,5 -1,2 5,8 2009 -24,7 -24,7 2011 

березень -2,9 -3,5 7,5 10,0 2010 -15,6 -19,6 2005 

квітень 4,0 3,6 12,8 21,0 2011 -9,5 -9,5 2011 

 

Таблиця 2 

Кількість атмосферних опадів [6] 

Місяць 

Кількість опадів, мм Кількість снігопадів 

за поточний 

місяць 

максимальна 

кількість за 

добу 

за поточний 

місяць 

максимальна 

сума 

приросту 

снігу, см 

грудень 254,8 42,4 4 36 

січень 131,0 16,3 9 24 

лютий 107,1 16,1 10 27 

березень 44,6 10,0 6 5 

квітень 103,8 21,9 2 7 

 

 2008–2009 рр. – 32 лавини (17 сухих, 15 мокрих); 

 2009–2010 рр. – 17 лавин (5 сухих, 12 мокрих); 

 2010–2011 рр. – 16 лавин (12 сухих, 4 мокрих); 

 2011–2012 рр. – 26 лавин (15 сухих, 11 мокрих). 

З урахуванням умов формування лавин сухі лавини поділяють на хурто-

винні та лавини снігу, який щойно випав, а мокрі на інсоляційні та адвек-

тивні. Відповідно до цього поділу переважаючими типами в ландшафті Бор-

жава серед сухих лавин більшість формується з хуртовинного снігу, я серед 

мокрих – сформовані під час процесу адвекції. 

Нижче наведено характеристику лавинонебезпечного періоду 2011–2012 рр., 

який ми вважаємо найбільш репрезентативним для оцінки лавинної ситуації 

досліджуваної території. 



Лавинопрояви у природних територіальних комплексах…                                                             43 

ISSN 2078-6441. Вісник Львівського університету. Серія географічна. 2013. Випуск 46 
 

Таблиця 3 

Генетичні типи лавин (2011–2012) [6] 

Тип 
Місяці Всього за 

період XII I II III IV 

Сухі 

сніг, який щойно випав – – – – – – 

хуртовинного снігу 1 7 6 – 1 15 

Мокрі 

інсоляційні (радіаційні) – – 4 – – 4 

адвективні – – – 6 1 7 

Всього 1 7 10 6 2 26 

 

За даними СЛС Плай, лавинний період у межах ландшафту Боржава 

розпочався 17 грудня 2011 р. і тривав 132 дні, закінчившись 26 квітня 2012 р. 

Протягом нього попереджено про 15 підперіодів лавинної небезпеки (грудень – 

1; січень – 2; лютий – 4; березень – 5; квітень – 3). Упродовж лавинного періоду 

було зафіксовано 26 лавин, в тім числі 15 сухих (умови формування – хурто-

вини) і 11 мокрих (з них чотири інсоляційні та сім адвективних). 

Таблиця 4 

Кількість лавин відносно експозицій схилів (2011–2012) [6] 

Експозиція 
Місяці Всього за 

період XII I II III IV 

Північна 1 3 2 – – 6 

Північно-східна – 2 3 1 1 7 

Східна – – – 1 – 1 

Південно-східна – – 2 1 – 3 

Південна – – – – –  

Південно-західна – 1 – 1 – 2 

Західна – – – 2 1 3 

Північно-західна – 1 3 – – 4 

Всього 1 7 10 6 2 26 

 

Відповідно до проходження лавинних процесів та їхнього впливу на транс-

формацію природних територіальних комплексів постає закономірне питання 

про місце лавинних ПТК у структурі ландшафту Боржава. З урахуванням гене-

тико-морфологічного підходу виділення ПТК (Гродзинський, 1996) лавинні 

комплекси можна вважати окремими морфоструктурними елементами території. 

Вони характеризуються унікальним генезисом. Залежно від проходження 

цього морфодинамічного процесу формується своєрідний рельєф, рослинні 

угрупування, простежується вплив на ґрунтовий покрив. Тому ми вважаємо, 

що лавинні ПТК посідають особливе місце в ландшафтній структурі території. 
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Лавинні комплекси Боржави сформувалися у процесі трансформації наяв-

них ПТК, таких як водозбірні лійки, круті схили різної експозиції [1, 5], які 

зазвичай охоплюють долини гірських потоків. Більшість лавинних ПТК тери-

торії дослідження порівняно з іншими територіями Українських Карпат харак-

теризуються високою стійкістю. Цей феномен повʼязаний з тим, що в межах 

Боржавського ландшафту більшість лавин класифікуються як площинні. Цей 

тип лавин здебільшого характеризується захопленням верхніх пластів снігової 

товщі. Такі лавини по суті лише неопосередковано впливають на функціо-

нування лавинного ПТК. У цьому випадку комплекси не виходять за межі 

свого інваріанту. 

Проте періодично простежується сходження великих лавин, які здатні 

впливати на природні комплекси, змінюючи рельєф, ґрунтовий та рослинний 

покриви. У таких випадках у межах природних комплексів можуть відбу-

ватися зміни, які призводять до формування нових ПТК, особливо на фаціа-

льному рівні. 

Окремо, на нашу думку, варто врахувати те, що масив Боржава поді-

ляють на два ландшафтних сектори [5, 8]. Через характерну орографічну 

мережу тут формуються особливі умови для сходження лавин, а відповідно і 

унікальні для території Українських Карпат лавинні ПТК. На нашу думку, 

найкраще це простежується в районі г. Стій (одній з найбільш лавиноактив-

них ділянок ландшафту Боржава). Тут кліматичні особливості південно-захід-

ного орокліматичного сектору поєднуються з крутими схилами північної, 

північно-західної та східної експозицій (які переважно відносяться до північно-

східного макросхилу Карпат). Таким чином, тут створені унікальні умови для 

формування лавинної ситуації, які є неповторними в Українських Карпатах. 

Відповідно до проведених нами досліджень у межах модельної ділянки 

ландшафту Боржава зазначимо наступне: 

 ландшафт Боржава є однією з найнебезпечніших територій в кон-

тексті лавинної активності; 

 своєрідний територіальний устрій орографічної мережі створює уні-

кальні умови для формування лавинної ситуації: кліматичні особливості пів-

денно-західного сектору поєднуються з крутими схилами північних експозицій, 

таким чином формуючи своєрідні умови для проходження лавинних процесів 

та існування лавинних ПТК; 

 в межах території добре простежується вплив кліматичних факторів 

на трансформаційні процеси снігової маси, що відображається на генезисі 

лавин, виражений вплив процесів адвекції та інсоляції на проходження ла-

винних процесів; 

 в середньому за лавинний період сходить близько 20 лавин; 

 найбільш лавиноактивною територією, відповідно до проведених до-

сліджень, є північні та північно-західні схили на проміжку г. Великий Верх – 

г. Стій (ці території характеризуються найбільшими абсолютними висотами); 

 лавинні ПТК займають своє місце в ландшафтній структурі території і 

належать до територій з значною динамічністю, особливо на фаціальному 

рівні; 
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 систематичні дослідження дають змогу простежувати динамічні особли-

вості сходження лавин, їх прогнозування, а відповідно і функціонування ла-

винних ПТК; 

 в межах хребта Боржава, розміщується найбільш репрезентативна 

ділянка в Українських Карпатах, в межах якої проводиться комплекс дослід-

жень пов’язаних з лавинною активністю території, а також вивчаються умови 

формування лавинної ситуації. 

_________________________ 
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AVALANCHE ACTIVITY IN THE LANDSCAPE BORZHAVA 

NATURAL TERRAIN COMPLEXES 

 

V. Bilanyuk, Ie. Tykhanovych 

 

Ivan Franko National University of Lviv, 

P. Doroshenko Str., 41, UA – 79000 Lviv, Ukraine 

 

The territory landscape structure is considered. Main basic avalanche activity research 

tasks are give an example. The landscape Borzhava climate conditions in avalanche hazard 

period are research. Main climatologically factors of the territory (temperature, wind direction, 

snowfall) that are affect on formation avalanche situation are describe. Number of snowfall. 

Investigation the snow cover allocate on different slope orientation. The main type of the 

avalanche, that are typical for research landscape are analyzing. The number of dry snow 

and wet snow avalanche, number of avalanche on different slope orientation are showed. 

Depicted landscape Borzhava avalanche activity for different time period. Relief and vege-  
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tation influence on slide down snow mass is research. The landscape structure affect on 

formation avalanche hazard territory is describe. The main avalanche activity natural terrain 

complex are illustration on landscape Borzhava orogidrographical model. The main avalanche 

risk terrain locate are determine.  

Key words: climate, avalanche, avalanche activity, natural terrain complex, Ukrai-

nian Carpathians. 

 
ЛАВИННАЯ АКТИВНОСТЬ В ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 

КОМПЛЕКСАХ ЛАНДШАФТА БОРЖАВА 

 

В. Биланюк, Е. Тыхановыч 

 

Львовский национальный университет имени Ивана Франко, 

ул. Дорошенко, 41, Львов, 79000, Украина 

 

Рассмотрена ландшафтная структура территории. Наведены главные задания для 

исследования лавинной активности. Проиллюстрировано местоположение лавинных 

территории на основе орогидрографичнои схемы Брожавского массива. Характеризи-

рованы климатические особенности, которые влияют на формирование лавинной си-

туации. Проанализированы главные типы лавин, которые характерны для исследован-

ного ландшафта. Установлены временные отрезки лавинных периодов. Описано лавин-

ную активность территории в разные временные периоды. Проанализировано влияние 

ландшафтной структуры на формирования лавинных природных территориальных 

комплексов. 

Ключевые слова: климат, лавина, лавинная активность, природный территориа-

льный комплекс, Украинские Карпаты. 
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ТОРФОВІ РЕСУРСИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Н. Блажко, Ф. Кіптач 

 

Львівський національний університет імені Івана Франка, 

вул. П. Дорошенка, 41, м. Львів, 79000, Україна 

 
Обчислено рівень та індекс забезпеченості населення адміністративних районів 

Львівської області торфовими ресурсами. Проведено їхню класифікацію за рейтин-

говими значеннями показників індексу забезпеченості торфовими ресурсами населення з 

розрахунку до середніх значень. 

Ключові слова: торф, торфові ресурси, рівень забезпеченості та індекс забез-

печеності населення торфовими ресурсами, адміністративний район.  

 

Рівень забезпеченості населення різними видами природних ресурсів є 

визначальним для розвитку певних видів господарської діяльності. Наявність 

торфових ресурсів дає змогу розвиватись двом головним напрямкам їхнього 

використання: 

1. Сільськогосподарське використання – використання поверхні торфового 

родовища як пасовища та сіножаті. У цьому випадку кількісну оцінку ресурсу 

обчислюють за площею, яку займає торфовище. 

2. Промислове використання – добування торфу і використання його як 

цінної хімічної сировини для промисловості, добрива у сільському господар-

стві, палива для побутових потреб, лікувального природного ресурсу (пелоїди). 

Торф – це органічна гірська порода, що утримує не більше 50 % міне-

ральних речовин, утворена внаслідок відмирання й неповного розпаду болотних 

рослин за умов надмірної вологи й недостатнього доступу повітря [7, с. 6]. У 

межах Львівської області нараховують 168 родовищ торфу, площа промисло-

вої глибини яких становить 51 606 га, а геологічні запаси – 158 802 тис. т. 

Зазначимо, що малорозкладений торф – це цінна підстилка для худоби і 

птиці, з якої пізніше шляхом компостування отримують торфогній. Крім того, 

торф слугує цінною хімічною сировиною для виробництва етилового спирту, 

гумінових кислот, фурфуролу, воску, кормових дріжджів тощо. 

Об’єктом нашого дослідження є торфи Львівської області. Метою – оцінка 

забезпечення населення торфовими ресурсами з розрахунку на одну особу та 

обчислення індексу забезпеченості населення цих адміністративно-територіаль-

них одиниць торфовими ресурсами з урахуванням середніх значень. Оцінку 

виконували за площею, яку займають торфовища та загальними запасами 

торфу в адміністративних районах області. 
________________________________________ 

© Блажко Н., Кіптач Ф., 2013 
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Найбільший обсяг інформації щодо запасів торфових ресурсів Львівської 

області є у матеріалах обліку Північного державного регіонального геологіч-

ного підприємства “Північгеологія” (м. Київ) і ДП “Укрторф” (м. Київ) [4, 5, 

6]; аналіз сучасного стану, використання та охорони торфових ресурсів Львів-

ської області висвітлено у працях Н. Блажко [1, 2], Ф. Кіптача [2] та ін. 

Обчислення індексу забезпеченості населення адміністративних районів 

Львівської області торфовими ресурсами виконано за такими відносними по-

казниками. 

1. Рівень забезпеченості населення районів області торфовими ресур-

сами з розрахунку на одну особу, який обчислювали за формулою: 

                                                Рз.н.т.р. 
H

S
 ,                                                    (1) 

де Рз.н.т.р – рівень забезпеченості населення районів області торфовими ресур-

сами з розрахунку на одну особу, га/особу (тис. т/особу); S  – площа торфо-

вих родовищ району області, тис. га (запаси торфових ресурсів району області, 

тис. т); H  – кількість наявного населення районів області, тис. осіб. 

2. Індекс забезпеченості населення районів області торфовими ресур-

сами з розрахунку до середніх значень для цих адміністративно-територіаль-

них одиниць визначали за формулою: 

Із. н. т. р. 
1

1

0

0

H

S

H

S
 ,                                            (2) 

де Із.н.т.р. – індекс забезпеченості населення районів області торфовими ресур-

сами з розрахунку до середніх значень для цих адміністративно-територіаль-

них одиниць, в умовних одиницях; S0 – площа торфових родовищ району 

області, тис. га (запаси торфових ресурсів району області, тис. т); H0 – кіль-

кість наявного населення району області, тис. осіб; S1 – загальна площа 

торфових родовищ області, тис. га (запаси торфових ресурсів районів області, 

тис. т); H1 – загальна кількість наявного населення районів області, тис. осіб. 

Вихідні статистичні дані засвідчили, що в області є великі контрасти 

забезпечення населення адміністративно-територіальних одиниць торфовими 

ресурсами. Ці контрасти пояснюємо особливостями природних умов, які спри-

чинюють розвиток болотоутворювальних процесів і формування боліт (клімат, 

геологічна будова, рельєф), а також нерівномірністю поширення боліт, яка 

пов’язана з наявністю річок з широкими, слабоврізаними долинами і повіль-

ною течією. Отже, торфовища території області розміщені нерівномірно. 

Найбільші їхні площі є у межах Малого Полісся та Передкарпаття, дещо 

менші – на Поділлі, Опіллі, Розточчі. На Малому Поліссі сформувалися най-

більші за площею і глибиною залягання торфові масиви: Солокія (у заплаві 

р. Солокії) та Стоянівський (у заплаві р. Судилівки). У Стоянівському торфо-

вому масиві глибина торфу в окремих місцях сягала 11 м. Сприятливі за кіль-

кістю опадів кліматичні умови, а також форми рельєфу у Передкарпатті, при-

вели до утворення великих масивів боліт у долині р. Дністер. У гірській час-

тині Львівщини сприятливі кліматичні умови не спричинюють заболочування 
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місцевості та утворення боліт через значне розчленування рельєфу. Болота 

тут трапляються зрідка і займають незначні площі. 

За забезпеченістю торфовими ресурсами населення адміністративно-

територіальних одиниць для сільськогосподарських потреб (га/особу) можна 

виокремити шість груп (табл. 1; рис. 1). 

Таблиця 1 

Рівень забезпеченості населення районів Львівської 

області торфовими ресурсами 

Адміністративно-
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І з
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Львівська область 51 606 158 802 1 405,2 0,037 0,113 1 1 – – 

Бродівський р-н 5 963 16 343 60,2 0,099 0,271 2,676 2,398 3 3 

Буський р-н 1 252 1 248 46,4 0,027 0,027 0,729 0,239 7 11 

Городоцький р-н 1 681 2 995 69,3 0,024 0,043 0,649 0,381 10 10 

Дрогобицький р-н 411 388 74,5 0,006 0,005 0,162 0,044 15–16 17 

Жидачівський р-н 416 945 71,1 0,006 0,013 0,162 0,115 15–16 13 

Жовківський р-н 2 759 15 525 109,3 0,025 0,142 0,676 1,257 8–9 5 

Золочівський р-н 1 735 4 770 70,0 0,025 0,068 0,676 0,602 8–9 6 

Кам’янка-Бузький р-н 2 366 2 801 57,4 0,041 0,049 1,108 0,434 5 9 

Миколаївський р-н 597 560 63,3 0,009 0,009 0,243 0,080 12–13 14 

Мостиський р-н 250 1 101 57,4 0,004 0,019 0,108 0,168 17 12 

Перемишлянський р-н 305 300 40,1 0,008 0,007 0,216 0,062 14 15–16 

Пустомитівський р-н 2 093 6 991 112,9 0,019 0,062 0,514 0,549 11 8 

Радехівський р-н 10 161 30 245 48,6 0,209 0,622 5,649 5,504 1 2 

Самбірський р-н 11 022 44 493 69,5 0,159 0,640 4,297 5,664 2 1 

Сколівський р-н – – 47,4 – – – – 19–20 19–20 

Сокальський р-н 5 866 21 725 93,6 0,063 0,232 1,703 2,053 4 4 

Старосамбірський р-н 702 569 78,2 0,009 0,007 0,243 0,062 12–13 15–16 

Стрийський р-н – – 62,1 – – – – 19–20 19–20 

Турківський р-н 14 35 50,3 0,0002 0,001 0,005 0,009 18 18 

Яворівський р-н 4 013 7 768 123,6 0,032 0,063 0,865 0,558 6 7 

* кількість населення Львівської області (без урахування населення міста Львів та 

міст обласного значення) станом на 1 січня 2012 р. 
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Рис. 1. Індекс (Із.н.т.р.1) забезпеченості населення адміністративних районів 

Львівської області торфовими ресурсами. Умовні позначення: 1 – державний кордон; 

2 – межі адміністративних областей; 3 – межі адміністративних районів. Адміністра-

тивні райони:  4 – 5,649–4,520; 5 – 4,519–3,391; 6 – 3,390–2,262; 7 – 2,261–1,133; 8 – 

1,132–0,005; 9 – торфових ресурсів не виявлено 

 

1. Перша група – райони з дуже високим рівнем забезпеченості насе-

лення торфовими ресурсами (Рз.н.т.р.1 0,209–0,167 га/особу) та індексом забез-

печення населення цими ресурсами (Із.н.т.р.1 5,649–4,520). До цієї групи нале-

жить Радехівський район (Рз.н.т.р.1 – 0,209 га/особу; Із.н.т.р.1 – 5,649), населення якого 
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є найбільш забезпеченим торфовими ресурсами і за показниками індексу посі-

дає перше місце. 

2. Друга група – райони з високим рівнем забезпеченості населення 

торфовими ресурсами (Рз.н.т.р.1 0,166–0,125 га/особу) та індексом забезпечення 

населення цими ресурсами (Із.н.т.р.1 4,519–3,391). До цієї групи належить Самбір-

ський район (Рз.н.т.р.1 – 0,159 га/особу;  Із.н.т.р.1  – 4,297). Рейтинг району за 

індексом – друге місце. 

3. Третя група – райони зі значним рівнем забезпеченості населення 

торфовими ресурсами (Рз.н.т.р.1 0,124–0,083 га/особу) та індексом забезпечення 

населення цими ресурсами (Із.н.т.р.1 3,390–2,262). До цієї групи належить Бродів-

ський район (Рз.н.т.р.1 – 0,099 га/особу; Із.н.т.р.1  – 2,676). Рейтинг району за індек-

сом – третє місце. 

4. Четверта група – райони з достатнім рівнем забезпеченості населення 

торфовими ресурсами (Рз.н.т.р.1 0,082–0,041 га/особу) та індексом забезпечення 

населення цими ресурсами (Із.н.т.р.12,261–1,133). Сюди належать Сокальський 

(Рз.н.т.р.1 – 0,063 га/особу; Із.н.т.р.1  – 1,703) та Кам’янка-Бузький  (Рз.н.т.р.1 – 0,041 

га/особу; Із.н.т.р.1 – 1,108) райони. Рейтинги районів за індексом – четверте і 

п’яте місце. 

5. П’ята група – райони з низьким рівнем забезпеченості населення торфо-

вими ресурсами (Рз.н.т.р.1 0,040–0,0002 га/особу) та індексом забезпечення насе-

лення торфовими ресурсами (Із.н.т.р.1  1,132–0,005). Ця група охоплює 13 районів 

і є найчисельнішою. Актуальною для цих районів є проблема забезпечення 

населення торфовими ресурсами. Рейтинг районів за індексом – від шостого 

по вісімнадцяте місце. 

6. Шоста група. До цієї групи належать Сколівський і Турківський адмі-

ністративні райони, на території яких розвіданих запасів торфових ресурсів 

не виявлено. 

За забезпеченістю торфовими ресурсами населення адміністративно-тери-

торіальних одиниць для промислового використання (тис. т/особу) виокрем-

люємо п’ять груп (табл. 1; рис. 2). 

1. Перша група – райони з дуже високим рівнем забезпеченості насе-

лення торфовими ресурсами (Рз.н.т.р.2 0,640–0,512 тис. т/особу) та індексом 

забезпечення населення цими ресурсами (Із.н.т.р.2 5,664–4,533). До цієї групи 

належать Самбірський (Рз.н.т.р.2 – 0,640 тис. т/особу; Із.н.т.р.2 – 5,664) та Раде-

хівський (Рз.н.т.р.2 – 0,622 тис. т/особу; Із.н.т.р.2  – 5,504) райони. Населення цих 

районів є найбільш забезпеченим торфовими ресурсами. За показниками ін-

дексу посідає перше та друге місця. 

2. Друга група – райони зі значним рівнем забезпеченості населення 

торфовими ресурсами (Рз.н.т.р.2 0,383–0,256 тис. т/особу) та індексом забезпе-

чення населення цими ресурсами (Із.н.т.р.2 3,401–2,271). Сюди відноситься Бро-

дівський район (Рз.н.т.р.2 – 0,271 тис. т/особу; Із.н.т.р.2 – 2,398). Рейтинг району за 

індексом – третє місце. 

3. Третя група – райони із достатнім рівнем забезпеченості населення 

торфовими ресурсами (Рз.н.т.р.2 0,255–0,128 тис. т/особу) та індексом забезпе-

чення населення цими ресурсами (Із.н.т.р.2 2,270–1,140). Сюди належать Сокальський 
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Рис. 2. Індекс (Із.н.т.р.2) забезпеченості населення адміністративних районів Львів-

ської області торфовими ресурсами. Умовні позначення: 1 – державний кордон; 2 – 

межі адміністративних областей; 3 – межі адміністративних районів. Адміністративні 

райони: 4 – 5,664–4,533; 5 – 3,401–2,271; 6 – 2,270–1,140; 7 – 1,139–0,009; 8 – 

торфових ресурсів не виявлено 

 

(Рз.н.т.р.2 – 0,232 тис. т/особу; Із.н.т.р.2 – 2,053) та Жовківський райони (Рз.н.т.р.2 – 

0,142 тис.т/особу; Із.н.т.р.2 – 1,257). Рейтинги районів за індексом – четверте і 

п’яте місце. 

4. Четверта група – райони з низьким рівнем забезпеченості населення 

торфовими ресурсами (Рз.н.т.р.2  0,1270–0,001  тис. т/особу) та індексом забезпе- 
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чення населення цими ресурсами (Із.н.т.р.2 1,139–0,009). Ця група охоплює 13 райо-

нів і є найчисельнішою. Рейтинг районів за індексом – від шостого до вісім-

надцятого місця. 

5. П’ята група. До цієї групи належать два адміністративні райони гір-

ської частини Львівської області – Турківський і Сколівський, де розвіданих 

балансових запасів торфових ресурсів не виявлено. 

Аналіз забезпеченості населення адміністративних районів Львівської 

області торфовими ресурсами свідчить: 

1. Забезпеченість торфовими ресурсами населення адміністративних райо-

нів Львівської області залежить від географічних закономірностей поширення 

боліт; 

2. Найбільш забезпечене торфовими ресурсами для сільськогосподарсь-

кого та промислового використання населення Радехівського і Самбірського 

районів тому, що на території цих районів розміщені найбільші за площею й 

потужністю торфові родовища; 

3. Достатньо забезпечене торфовими ресурсами у розрахунку на одну 

особу є населення Бродівського, Жовківського, Сокальського і Камянка-Бузь-

кого районів; 

4. Забезпеченість торфовими ресурсами населення решти дванадцяти 

районів Львівської області (Золочівський, Яворівський, Пустомитівський, Горо-

доцький, Буський, Мостиський, Жидачівський, Миколаївський, Перемишлян-

ський, Старосамбірський, Дрогобицький, Турківський) є низькою;  

5. У межах Турківського та Сколівського районів розвіданих балансових 

запасів торфових ресурсів не виявлено; 

6. Офіційно добування торфу відбувається тільки на території Радехів-

ського району; 

7. Перспективи промислового та сільськогосподарського використання 

торфових ресурсів мають також адміністративні райони другої і третьої груп. 
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Calculated the level providing of the population Lviv region peat resources. Their 

classification is conducted on the rating values of indexes of index of provision of the 

population peat resources from a calculation to the mean values. 
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Вычислено уровень обеспеченности населения административных районов Львов-

ской области торфяными ресурсами. Проведена их классификация по рейтинговым 

значениям показателей индекса обеспеченности населения торфяными ресурсами с 

расчета до средних значений. 

Ключевые слова: торф, торфяные ресурсы, уровень обеспеченности та индекс 
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РОЛЬ ТА МІСЦЕ ПОСТПІРОГЕННОЇ РЕЛАКСІЇ 

У ФУНКЦІОНУВАННІ ГЕОСИСТЕМ 

 

Ю. Буц, А. Некос 

 

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 

площа Свободи, 6, м. Харків, 61022, Україна 

 
Подано теоретичні дослідження про роль пірогенного чинника у формуванні, 

функціонуванні, стійкості та динаміці геосистем. Проведено аналіз вживаних сучасних 

наукових понять щодо відновлення природних комплексів. Розглянуто поняття “піро-

генна релаксія геосистем” та її співвідношення з іншими процесами постпірогенних 

досліджень. 

Ключові слова: пірогенний чинник, релаксія, геосистема, сукцесія, стійкість, ре-

натуралізація 

 

Сьогодні в Україні науковим дослідженням, що спрямовані на вивчення 

впливу пірогенного (спричиненого вогнем) чинника на природні комплекси, 

приділено недостатньо уваги. Здебільшого це поодинокі експериментальні 

дослідження впливу вогню на певні компоненти природних комплексів: 

рослинність, ґрунти, мезо- та мікрофауну [4, 5, 7, 10, 11, 14, 16, 21]. У комп-

лексі, саме на системному рівні, такі дослідження не проводять. На жаль, у 

вітчизняних публікаціях не знайшли відображення узагальнені закономірності 

щодо впливу пірогенного чинника на геосистеми залежно від належності їх 

до географічної зони чи ландшафтної структури. Також немає даних про 

дослідження, спрямовані на відновлення і відтворення природних комплексів 

після пожеж. 

Мета статті – визначити та узагальнити наслідки впливу пірогенного 

чинника на геосистеми в аспекті поняття “пірогенна релаксія геосистем”. 

З наукових поглядів “релаксія (релаксація)” – це процес встановлення 

термодинамічної, а, відповідно, і статичної рівноваги у фізичній системі, яка 

складається із великої кількості частинок [1]. Згідно з енциклопедичними 

даними, релаксія (релаксація) – процес поступового повернення в стан рівно-

ваги будь-якої системи після припинення дії чинників, що вивели її зі стану 

рівноваги [23]. У геотектоніці використовують термін “динамічна релаксія” – 

це відновлення порушення ізостазії після стискаючих напружень [24].  

З класичних географічних позицій серед природних систем у довкіллі 

особливу роль відіграють географічні системи чи геосистеми. Будучи ціліс- 

ними і водночас підлягаючи поділу на підпорядковані системи і  підсистеми,  во- 
 

________________________________________ 
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ни охоплюють всю поверхню планети і поряд з цим самостійно функціо-

нують на невеликому, цілком обмеженому просторі [19]. 

На думку В. Б. Сочави, головним розділом вчення про геосистеми є 

вивчення динаміки природного середовища, яке відкриває прямий шлях 

донаукового пізнання впливу людини на структуру і функціонування гео-

систем, допомагає розкрити механізми антропогенних впливів на природу 

[19]. Водночас релаксію геосистем можна розглядати як на рівні природно-

територіального комплексу (ПТК), так і на рівні ландшафту. Крім того, гео-

систему можемо вважати синонімом “природно-територіального комплексу 

(ПТК)” [18], так і в широкому трактуванні з позицій Д. Л. Арманда [2], вжи-

ване сполучення зазначених наукових термінів всебічно використовують. 

Загалом у сучасній східнослов’янській ландшафтознавчій науковій літературі, 

на думку І. Круглова, подібні полеміки переходять у гострі та малопродук-

тивні дискусії [9]. 

Для всебічного уявлення про дію пірогенного чинника на компоненти 

геосистем і розуміння пірогенної релаксії узагальнимо вплив вогню на компо-

ненти геосистем. 

Вплив пожеж на літогенну основу полягає у вигоранні прошарку під-

стилки і, відповідно, розвитку водної та вітрової ерозії, площинному та лі-

нійному змиві, і навіть оголенні материнських порід. Транспортування продуктів 

розкладу в підпорядковані геосистеми по схилах може призводити до їхнього 

перевідкладення, замулювання водних потоків, зміни гідрологічних режимів. 

Зазнають змін у ґрунтах і геохімічні показники. У ґрунтах після дії вогню 

відбуваються зміни величини рН в бік лужної реакції, підвищується вміст 

розчинних форм нітрогену, фосфору, калію [22]. Отже, прямий та опосеред-

кований вплив пожеж на літогенну основу й ґрунти призводить до зміни 

трофності та визначає специфіку формування рослинності після пожеж. 

Частка впливу природних пожеж на атмосферу зростає з кожним роком і 

сприяє виникненню кліматичних змін. Пожежі можуть суттєво впливати на 

сезонну динаміку ландшафтів, а отже, на тривалість вегетаційного періоду та 

на хід фенологічних змін. Це відображається на вологості повітря і ґрунтів, 

динаміці ґрунтових вод і загалом на режимі геосистем. Більшою мірою про-

являється вплив пожеж на мікрокліматичні умови геосистем, що є однією з 

головних причин трансформації рослинних асоціацій і динаміки природних 

комплексів. 

Вплив пожеж на гідрологічний режим геосистем пов’язаний передусім зі 

знищенням рослинності та підстилки, що посилює вітрову й водну ерозію 

ґрунтів, винос дрібнозему й органічних речовин опадами, перерозподіл сезон-

ного стоку. Відбуваються і зміни мінералізації ґрунтових вод. Зміна гідро-

логічного режиму полягає у своєрідному висушуванні автономних ПТК та 

обводненні підпорядкованих ПТК. 

Вплив пожеж на тваринний світ природних комплексів не вичерпується 

прямою дією, що спричинює загибель тварин від вогню і диму.  Зокрема,  під час 
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весняно-літніх пожеж масово знищуються кладки птахів. Та все ж найсуттє-

віші наслідки пожеж для представників зооценозу опосередковано реалізу-

ються через зміну рослинних асоціацій. Зміна умов існування на згарищах 

для деяких видів тварин спричинює зміну зооценозу. Однак зміна рослинних 

угруповань сприяє швидкому і масовому розмноженню комах на згарищах. 

Завдяки підвищенню продуктивності рослин після пожеж збільшується кіль-

кість гризунів. Після пожеж різко змінюється динаміка чисельності деяких 

птахів. Загалом постпірогенні угруповання тварин характеризуються біднішим 

видовим складом і чисельністю тварин, порівняно з корінними зооценозами 

[22]. 

Дія пожеж на рослинність надто різнобічна, і в межах цієї статті її опи-

сати неможливо. Пірогенний чинник впливає безпосередньо на фітоценози, а 

також зумовлює постпірогенне формування рослинних угруповань. В одному 

випадку вогонь лише частково знищує рослинний покрив на деяких ділянках 

природно-територіального комплексу, в інших – припиняє життєдіяльність 

всього фітоценозу, включаючи деревостан. Залежно від інтенсивності піро-

генної дії після пожеж фітоценоз може відновитися або ж формуються рослинні 

угруповання зовсім іншого складу і структури. 

Отож, пожежі в природних геосистемах протягом тисячоліть мали різно-

бічну дію та впливають і сьогодні на їхнє формування. Процеси виникнення і 

розвитку геосистем, їхній територіальний розподіл та еволюція часто відбу-

ваються за активного впливу вогню. Природний відбір під дією пірогенного 

чинника спрямований на підвищення пожежостійкості фітоценотичного і 

зооценотичного різноманіття геосистем та їхньої репродуктивної здатності, з 

одного боку, і на максимальне використання змінених умов середовища 

(мінералізація ґрунтового покриву, гідротермічного та геохімічного режимів 

тощо) для відновлення, росту і розвитку, з іншого. 

Отже, можемо констатувати, що для повернення геосистеми до стану 

рівноваги після впливу пірогенного чинника потрібен певний хронологічний 

період, протягом якого відбуваються процеси відновлення (відтворення) ре-

жиму функціонування геосистеми. Тобто пропонуємо під “пірогенною релак-

сією” розуміти сукупність усіх процесів у геосистемі, що спрямовані на вста-

новлення стану рівноваги після впливу пірогенного чинника. 

Процес функціонування геосистем після інгібіруючого впливу піроген-

ного чинника, на жаль, повною мірою знайшов своє відображення в науковій 

географічній літературі. Проте значних успіхів у цьому досягнули науковці-

екологи, ботаніки, агрознавці. 

Зокрема, останніми роками видано низку праць геоботанічного характеру, 

де приділено увагу таким науковим поняттям, як “пірогенні сукцесії” [16, 21], 

“пірогенні дигресії” [7], “постпірогенні демутації” [3] тощо. Зводяться всі про-

аналізовані дослідження до випадкових змін або сукцесії. Сукцесія (від грецьк. 

“наступність”) – це послідовні зміни одних угруповань організмів (біоценозів) 

іншими на певній ділянці середовища. На думку науковців, вогонь діє спря-

жено на абіотичні і біотичні компоненти екосистеми,  спричиняючи  ланцюги 
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послідовних дигресивно-демутаційних змін. Це є підставою для виділення пост-

пірогенних сукцесій екосистем. Одум Ю. [15] називає зміни екосистем після 

пожежі “пульсуючими стабільними сукцесіями”. З погляду В. М. Сукачова, 

серед великого різноманіття сукцесій, зазначені сукцесії належать до екзо-

генетичних. Екзогенетичні сукцесії зумовлені причинами, які перебувають за 

межами даного угруповання і залежать від зовнішніх геофізико-хімічних чин-

ників. До них В. М. Сукачов зачисляє також зміни, зумовлені діяльністю людини 

(пожежі, вирубки, випас, рекреаційне перевантаження), а також масове поши-

рення будь-яких тварин (комах, гризунів) [20]. У природних умовах формування 

стійкої стадії угруповання завершується клімаксом. 

Однак запропоновані сукцесійні зміни (сукцесійні ряди) хронологічно 

можуть тривати від декількох років до декількох десятків чи сотень років. На 

нашу думку, пірогенна релаксія не обов’язково має бути визначена в часі, 

коли геосистема переходить в якісно інший стан функціонування. Геоеко-

логічні дослідження, пов’язані з пірогенною релаксією геосистем, не ставлять 

за мету формування клімаксу чи іншої стадії. Отже, пірогенну релаксію не 

можна розглядати як одну з проміжних фаз пірогенної сукцесії. 

Окремо варто виділити термін “ландшафтна сукцесія”, який ввів у науку 

М. Д. Гродзинський [6]. Під ландшафтною сукцесією вчений розуміє послі-

довну зміну одних геосистем іншими, яка орієнтована на досягнення опти-

мального для певних умов стану (клімакса). Ландшафтна сукцесія, на його 

думку, може бути спричинена природними чинниками (пожежі, селеві потоки 

та ін.) та антропогенними змінами природних комплексів. Ландшафти та їхні 

стани з максимально трансформованими структурами називають “ініціальними”. 

Від них беруть початок відповідні сукцесійні ряди, в яких геосистеми законо-

мірно змінюють одна одну в напрямку клімакса, тобто в напрямку стану, в 

якому вони перебували до трансформації. Однією з відмінностей геоботанічної 

і ландшафтної сукцесії є те, що в разі досягнення рослинним покривом клі-

максової стадії, ландшафт її ще не досягає. Ландшафту потрібний додатковий 

час на відновлення своєї структури і взаємозв’язків після того, як рослинність 

досягне фінального етапу сукцесії. 

На наш погляд, поняття пірогенної релаксії геосистем доцільно розглядати 

в контексті їхньої стійкості. У своїй науковій праці М. Д. Гродзинський [6] 

наголошує, що всі визначення стійкості геосистем набувають конкретності у 

тому випадку, коли зазначений чинник, по відношенню до якого вивчають 

стійкість геосистеми, період часу такого аналізу і стану, в яких система зали-

шається в межах одного інваріанта. Узагальнено виділяються три форми до 

здатності геосистем протистояти зовнішньому впливові: зберігати свій стан 

протягом заданого часового інтервалу незмінним, до здатності відновлюватись 

після збудження у свій первинний стан і до наявності у геосистеми декількох 

станів та її здатності переходити у випадку необхідності з одного стану в 

інший, зберігаючи за рахунок цього інваріантні риси структури. Ці форми 

називають інертністю, відновлюваністю і пластичністю [6]. Пірогенна релаксія 

геосистем,  окрім зазначених форм відновлюваності,  суттєво  буде  залежати  від 
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категорійних значень самого пірогенного чинника: інтенсивність вогню, сила, 
швидкість поширення, а також від ландшафтно-топологічних параметрів гео-
системи, погодних умов, фенологічного періоду і найголовніше – від при-
родної зональності. Гіпотетично період тривалості пірогенної релаксії повинен 
динамічно варіювати від геосистем північних природних зон до геосистем 
південних природних зон. 

Вартим уваги є термін “ренатуралізація ландшафтів”. Питання ренатура-
лізації тісно пов’язані з господарською діяльністю людини. Антропогенний 
вплив на природні комплекси був як прямим, так і опосередкованим. Най-
більший техногенний тиск спричинявся на ґрунтово-рослинні комплекси гео-
систем. Проте унаслідок їхньої трансформації змінився мікроклімат природних 
комплексів, гідрологічні показники, швидкість ерозійних процесів тощо. Про-
стежується процес ренатуралізації ландшафтів – природного відновлення 
(самовідновлення) природних комплексів після впливу чи значного зниження 
антропогенного навантаження [8]. Преображенський В. С. визначає ренату-
ралізацію як зменшення глибини змін зв’язків між компонентами природного 
комплексу, спрямованого на відновлення його первинного стану [17]. 

Поняття ренатуралізація ландшафту на відміну від геоботанічного по-
няття сукцесія враховує не лише біологічні особливості окремих видів рослин 
та їхні взаємовідносини з довкіллям, а насамперед, спрямоване на відновлення 
внутрішніх зв’язків у ландшафті і взаємообумовлений вплив рослинного по-
криву як найдинамічнішого й активного компонента на інші компоненти ланд-
шафту. Отже, геоботанічну сукцесію можна розглядати лише як складову 
частину процесу ренатуралізації. Хронологічно процес ренатуралізації може 
тривати десятки років. Процес ренатуралізації можна розглядати і як від-
новлення природних комплексів після порушення ландшафтних зв’язків 
унаслідок дії пірогенного чинника. Проте, щодо поняття релаксія геосистем, 
ренатуралізація ландшафту – тривалий процес, метою якого є досягнення 
первинного стану ландшафту. 

Репрезентовані теоретичні дослідження доводять велике значення піроген-
ного чинника у формуванні, функціонуванні, стійкості та динаміці геосистем. 
Аналіз вживаних сучасних наукових понять щодо відновлення природних 
комплексів свідчить про те, що більшість із них спрямовані на дослідження 
відновлення геосистем до первинного стану. В геоекологічних дослідженнях, 
на жаль, недостатньо уваги приділено питанням комплексної оцінки піроген-
ного впливу на геосистеми різних природних зон та відновлення їхнього 
функціонування, у зв’язку з чим запропоновано термін “пірогенна релаксія 
геосистем”. Наявні результати щодо наслідків впливу пірогенного чинника на 
довкілля потребують узагальнення з метою виявлення закономірностей від-
новлення і відтворення геосистем після наслідків впливу, спричиненого по-
жежами залежно від географічної зональності, ландшафтної структурованості 
та індивідуальних особливостей геосистем. 

________________________ 
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Theoretical researches about the role of fire factor in forming, functioning, stability 

and dynamics of geosystems are presented. Analysis of common modern scientific concepts 

in relation to renewal of natural complexes is conducted. A concept “fire relaxation geo-sys-

tems” and his correlations with other processes of researches after fire influence is considered. 

Present results in relation to the consequences of influence of fire factor on an envi-

ronment require generalization, with the purpose of exposure of conformities to the law of 

renewal and renewal of geosystems after the consequences of influence caused fires depending 

on a geographical zonality, landscape structured and individual features of geosystems. 
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Подано теоретические исследования о роли пирогенного фактора в формирова-

нии, функционировании, устойчивости и динамике геосистем. Проведен анализ приме-

няемых современных научных понятий по восстановлению природных комплексов. 

Рассмотрены понятия “пирогенная релаксия геосистем” и ее соотношение с другими 

процессами постпирогенных исследований. 

Ключевые слова: пирогенное фактор, релаксия, геосистема, сукцессия, устойчи-

вость, ренатурализация. 
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ІСТОРІЯ ДОСЛІДЖЕНЬ ПРОМИСЛОВИХ 

КОМПЛЕКСІВ ВЧЕНИМИ ЛЬВІВСЬКОЇ СУСПІЛЬНО-

ГЕОГРАФІЧНОЇ ШКОЛИ 
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Львівський національний університет імені Івана Франка, 

вул. П. Дорошенка, 41, м. Львів, 79000, Україна 

 
Проаналізовано історію вивчення промислових комплексів ученими Львівської 

суспільно-географічної школи. Визначено основні напрями досліджень. Розглянуто 

наукові праці, у яких висвітлено питання з географії промисловості. 

Ключові слова: суспільно-географічна школа, промисловість, промисловий комп-

лекс, географія промисловості. 

 

За сучасних умов реструктуризації та реіндустріалізації промисловості 

України важливого значення набуває звернення до історичного досвіду про-

мислового розвитку. Доцільно проаналізувати попередні напрацювання вчених 

та стан вивчення промислових комплексів на сучасному етапі. Львівська 

суспільно-географічна школа має давні традиції. Вчені школи досліджують 

теоретичні, методичні, історико- і регіонально-географічні проблеми [12]. 

Одним з важливих напрямів досліджень є економіко-географічний, зокрема, 

вивчення промислових комплексів. 

Історію і характер розвитку промисловості в Україні, розміщення її галу-

зей, зміни в характері промисловості, чинники розміщення головних галузей у 

своїх працях досліджували А. Ващенко, М. Гонак, Р. Димінський, Ф. Застав-

ний, В. Луговий, М. Паламарчук, М. Паробецький, О. Шаблій та ін. 

На початку зародження і становлення школи її безперечним лідером був 

фундатор модерної української географії і суспільної географії Степан Руд-

ницький. Хоча вчений більш відомий як антропо- та політико-географ, він 

зробив значний внесок і в економічній географії. Рудницький С. створив тео-

ретичні засади української географічної науки, виконав класифікацію геогра-

фічних наукових дисциплін, де у складі антропогеографії виділив географію 

промисловості [10]. У своїх антропогеографічних працях учений також до-

сліджував промисловість (“Коротка географія України. Антропогеографія” 

(1914), “Ukraine. Land und Volk” (1916), “Основи землезнання України. Антро-

погеографія” (1926) та ін.). Зокрема, у праці “Економічні основи галицької 

державності” автор довів необхідність утворення незалежної Української 

Галицької держави як головної передумови незалежності всієї України,  детально 
________________________________________ 

© Вовк І., 2013 
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описав промисловість тогочасної Галичини, наголосив на добувній та пере-

робній промисловості. Працюючи у сфері фізичної географії, він вивчав сиро-

винну базу, необхідну для промисловості. 

Спадкоємцем наукової спадщини С. Рудницького є Володимир Кубійо-

вич. У своїх географічних студіях учений приділяв особливу увагу економіч-

ній географії України. Його дослідження присвячені суспільно-господарсь-

кому життю і розселенню українського народу на етнографічній території [8]. 

Фундаментальною працею В. Кубійовича є “Географія українських і су-

межних земель” – колективна монографія енциклопедичного характеру, яка 

охоплює 21 розділ, одним з яких є розділ “Гірництво і промисловість”. В 

цьому розділі проаналізовано розвиток української промисловості, виокрем-

лено географічні чинники, які впливають на розвиток промисловості та окре-

мих її галузей. Подано визначення понять “промисловість”, “добувна про-

мисловість”, “обробна промисловість” та ін., висвітлено питання передумов 

розвитку галузей промисловості, виділено головні райони сировини і про-

мисловості. Наголошено на характеристиці джерел енергії та їхньому проми-

словому використанні. Деякі теми розкривають особливості розвитку мета-

лургійної, хімічної та інших галузей. 

Цінним доповненням до “Географії українських й сумежних земель” є 

“Атлас України й сумежних країв”. Тут репрезентовано чотири карти про-

мисловості: а) паливна, рудна й хімічна; б) металургійна, машино- й транс-

портнобудівельна, металообробна та електротехнічна; в) харчова й тютюнова; 

г) будівельних матеріалів, керамічна, деревообробна, паперова, текстильна, 

шкіряна, соляна потасовосоляна. 

Наставницею В. Кубійовича як українського географа була Олена Сте-

панів. Вона зробила значний внесок у соціально-економічну географію Украї-

ни, географію природних ресурсів Західного регіону, геоурбаністику. У після-

воєнний період О. Степанів досліджувана регіональні проблеми природно-

ресурсного потенціалу і його господарського використання. Відомі декілька її 

праць, які розкривають енергетичні та сировинні ресурси промисловості захід-

них областей України, перспективи промислового розвитку Львова (“Проми-

словий Львів” (1945), “Львівська промисловість напередодні вітчизняної 

війни” (1945), “Проблеми індустріалізації Львова” (1946), “Львів – проми-

слове місто України”, “Енергетичні ресурси і сировинна база промисловості 

західних областей УРСР” (1947) та ін.). Особливий науковий інтерес мають 

праці з геоурбаністики. Зокрема, у книзі “Сучасний Львів”, вивчено госпо-

дарство Львова, виділено господарські типи у різних епохах, розглянуто 

ремесло і промисловість перед Другою світовою війною і під час неї, дове-

дено, що промисловість була містоформувальною галуззю Львова [7]. 

Свій внесок у вивчення промисловості України зробив і Володимир Ґери-

нович. У 1927 р. вчений опублікував працю “Кам’янеччина. Ч. 2. Населення і 

його економічна діяльність”, в додатках якої подано статті, серед яких “До 

історії текстильної промисловості Дунаївців”. Серед наукових доробків В. Ґе-

риновича, у яких досліджено промисловість, виокремлюють також “Нарис еко- 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F
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номічної географії України”, “Населення, його економічна діяльність”, “При-

родничі виробничі сили Кам’янеччини” та ін. [4]. 

У середині 50-х–першій половині 60-х років ХХ ст. важливе місце по-

сіла проблема геопросторової організації промисловості, промислових комплек-

сів, їхнього природно-ресурсного потенціалу [11]. 

Комплексні дослідження з географії промисловості виконав Опанас Ва-
щенко. У своїх працях він розкрив основні риси, шляхи розвитку і розмі-

щення промисловості (“Шляхи розвитку і розміщення радянської промисло-

вості” (1951), “Деякі питання теорії розміщення радянської промисловості” 

(1951), “Основні риси географії промисловості та економічне районування 

території Західних областей Української РСР” (1959), “Основні риси геогра-

фії промисловості будівельних матеріалів Львівської області” (1959) та ін.). 

У статті “Актуальні проблеми економіко-географічної науки на сучас-

ному етапі” О. Ващенко зазначав, що однією з найактуальніших проблем є 

планомірна, науково обґрунтована територіальна організація промисловості в 

межах країни, республік і економічних районів. У процесі її розв’язання треба 

враховувати тільки наукове підґрунтя, а не прояви вузької відомчості й міс-

ництва. Тепер усі визначають, що територіально-промислові комплекси (ТПК), 

які вивчає географія промисловості, – це основний шлях раціонального роз-

міщення промислового виробництва. З огляду на це, варто і надалі всебічно 

розвивати й удосконалювати питання теорії та методики дослідження і моде-

лювати ТПК різних типів і рангів. Тільки на цих засадах географія промисло-

вості може успішно розвиватися як важлива конструктивна галузь системи 

економіко-географічних наук [9]. 

Найповніше науково-картографічна діяльність професора О. Ващенка 

виявилася у створенні “Атласу розвитку господарства західної частини Україн-

ської РСР (з найдавніших часів до 70-х років ХХ ст.)” (рукопис). Значна 

кількість праць вченого стосувалися вивчення Львівського промислового вузла 

(“Природні ресурси промислового вузла та їх господарське використання” 

(1966) та ін.). В останні роки життя О. Ващенко розробив теорію терито-

ріально-виробничих комплексів різних типів і масштабів, уперше вжив в 

Україні поняття “міжгалузевий територіальний комплекс” [2]. 

Із 70-х років ХХ ст. у дослідженні з економічної і соціальної географії 

багато зробив академік Максим Паламарчук та його наукова школа. Завдяки 

праці вченого ми маємо значний науковий доробок з досліджень промисло-

вого й агропромислового комплексів, який охоплює як загальні теоретико-

методичні положення, так і конкретні результати. Розроблено теорії проми-

слового комплексоформування, структурного аналізу і розміщення промисло-

вості (“Географія промисловості Української РСР”, 1967), вивчено вплив міне-

ральних ресурсів на формування промислових комплексів України (“Мінеральні 

ресурси і структура районного промислового комплексу”, 1972). Разом з 

Н. Процько вчений досліджував функціональну структуру промислового 

комплексу, а з К. Тащуком – територіальну структуру промислового комплексу 

економічного району (1974) [11]. Розроблено економіко-географічні засади 

дослідження мінеральних ресурсів, які є  основою  промислового  комплексо- 
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утворення, створено науково-методичні основи вивчення мінеральних ресурсів 

з метою їхнього раціонального використання шляхом формування комплексів 

(І. О. Горленко, М. М. Паламарчук “Мінеральні ресурси і структура район-

ного промислового комплексу”, 1972), розкрито залежність між освоєннями 

мінеральних ресурсів і територіальною структурою промисловості. Розроблено 

теоретико-методичні засади вивчення територіальних промислових комплексів 

та функціональних промислових систем, які формуються на підставі вироб-

ничо-технічних циклів (М. М. Паламарчук, І. О. Горленко, Т. Є. Яснюк “Міне-

ральні ресурси і формування промислових територіальних комплексів”, 1978). 

Зазначимо й про роль професора Богдана Яремчишина, який написав 

докторську дисертацію та багато наукових публікацій з проблем розвитку 

електроенергетики у Західному районі.  

Наукові інтереси професора Миколи Шраґа також були пов’язані з роз-

витком і розміщенням економіки, особливо промисловості й енергетики Украї-

ни, її індустріалізацією, комплексним розвитком промислового виробництва, 

його спеціалізацією та кооперуванням, удосконаленням територіальних зв’язків 

(“Промисловість УРСР” (1929), “Пути развития украинской текстильной про-

мышленности” (1930), “Львов – крупный индустриальный центр Советской 

Украины” (1956), “Развитие промышленности Львовского экономического 

района” (1962), “Промышленные комплексы СССР. Теоретические очерки” 

(1966) та ін.) [11]. 

Професор Федір Заставний – економіко-географ який досліджував про-

блеми розміщення продуктивних сил України і розвиток територіально-про-

мислових комплексів та міст. Важливе значення має розроблення спільно з 

академіком АН України О. Алимовим методологічних засад оптимізації роз-

міщення промисловості та принципів економіко-математичного формулю-

вання і розв’язування задач, повʼязаних з розміщенням підприємств за допо-

могою сучасних електронно-обчислювальних засобів. Одержані результати 

застосовано у кількох проектних інститутах під час виконання ними тери-

торіальних варіантних обґрунтувань ефективності спорудження промислових 

підприємств. Найважливіші наукові праці з вивчення промисловості: “Край 

індустріальний. Львівський економічний район”, “Львівські промислові об’єд-

нання” (обидві видані у 1964 р. у співавторстві з Б. Крупенчиком, А. Куцом), 

“Экономические проблемы развития территориально-промышленных комплек-

сов” (1969), “Проблема размещения промышленности и формирования инду-

стриальных комплексов в СССР. Факторные исследования” (1972), “Прогно-

зування розвитку промислових комплексів в Українській РСР” (1980) та ін. 

[11]. 

Розміщення промисловості досліджував також Віталій Луговий. У своїх 

працях учений вивчав рівень розвитку, структурні та територіальні зрушення 

Карпатського промислового комплексу (“Рівень розвитку і структурні зру-

шення в промисловості Карпатського промислового регіону” (1978), “Розвиток 

промисловості Українських Карпат і питання раціонального природокористу-

вання” (1990) та ін.). Разом із ученими (Ю. Занько, А. Марчук, М. Романів та 

В. Царьов) вивчав методику дослідження галузевих комплексів. 
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Регіональні територіально-виробничі комплекси вивчав Михайло Паро-
бецький, зокрема, досліджував виробничу сферу Прикарпатського виробни-

чого комплексу (“Виробнича структура Прикарпатського виробничого комп-

лексу” (1966), “Вопросы развития и соотношения производственной и непро-

изводственной сфер (на примере Львовского Прикарпатья)” (1975). Разом з 

О. Шаблієм вивчав економічні вузли Івано-Франківської області (“Економічні 

вузли Івано-Франківської області”, 1970). 

Учений Михайло Гонак вивчав територіально-виробничою структурою 

економічних районів (“Территориально-производственная структура Восточно-

Словацкого экономического района ЧССР”, 1975). Разом із В. Захарченком та 

Л. Юхно вивчав машинобудівну і хімічну промисловість західних областей 

(“Машинобудівна і хімічна промисловість західних областей УРСР в системі 

міжнародного соціалістичного поділу праці”, 1978). 

Сьогодні визнаним лідером Львівської суспільно-географічної школи є 

професор Олег Шаблій. Його характеризує широкий спектр наукової діяль-

ності: методологічні, теоретичні, прикладні питання і проблеми суспільної 

географії, геоекології, геоекономіки та картографії. Він розробив концепцію 

міжгалузевих територіальних комплексів, визначив риси їхньої подібності і 

відмінності з енерговиробничими і виробничо-технологічними циклами, систе-

матизував і типологізував закони і закономірності територіальної організації 

виробництва (ТОВ), а також обґрунтовав саму категорію ТОВ, висунув гіпо-

тезу про закон територіальної інтеґрації виробництва. Вперше в суспільній 

географії досліджував проблему про гнучку територіальну організацію вироб-

ництва. Також учений вивчав конкретні міжгалузеві комплекси і системи 

Західного реґіону, передусім лісопромислові. Виявив найсуттєвіші риси і 

тенденції розвитку, структури, зв’язків і територіальної організації цих комп-

лексів. Багато праць у 60-х–70-х роках ХХ ст. присвячені дослідженню МТК 

Українських Карпат. Учений О. Шаблій уперше підняв проблему про компо-

нентно-функціональну і територіально-функціональну структуру територіальних 

комплексів, розробив оригінальні легенди карт міжгалузевих комплексів з 

урахуванням їхньої компонентно-функціональної структури [3]. 

У 2012 р. вийшов атлас Львова за редакцією проф. О. Шаблія “Львів. 

Комплексний атлас”. У ньому один з розділів присвячений промисловості 

Львова й охоплює дев’ять карт: “Промисловість”, “Машинобудування”, “Легка 

промисловість”, “Харчова промисловість”, “Деревообробна та целюлозно-

паперова промисловість”, “Хімічна і нафтохімічна промисловість”, “Вироб-

ництво неметалевої мінеральної продукції”, “Мале підприємництво” та “Малі 

підприємства” [5]. 

Наукові праці, у яких висвітлено питання з географії промисловості: “Лісо-

промислові комплекси Української РСР (питання теорії і моделювання)” (1973), 

“Модель законов территориальной организации” (1981), “Концепция энерго-

производственных, природно-ресурсных циклов и межотрослевых комплексов 

(сравнительный анализ)” (1986), “Экономическая география СССР. Районная 

часть” (1984, у співавторстві із Д. Стеченком, М. Паробецьким), “Гибкая терри-

ториальная организация производства  (постановка  вопроса)”  (1987),  “Террито- 
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риальная структура хозяйственного комплекса Украинских Карпат” (1988), 

“Соціально-економічна географія України” (1994, у співавторстві з Б. Заста-

вецьким, Л. Шевчук) та ін. [11]. 

Територіальне агропромислове комплексування досліджували Мирослава 

Влах та Мирослава Книш. У своїй кандидатській дисертації М. Влах розкрила 

виробничо-економічні зв’язки агропромислового комплексу Закарпатської 

області (“Проблеми вдосконалення виробничо-економічних зв’язків АПК 

Закарпатської області”, 1990). Картографування агропромислового комплексу 

виконувала М. Книш. 

Отже, дослідження актуальних проблем географії промисловості, в тім 

числі промислових комплексів, вченими Львівської суспільно-географічної 

школи активно розвивалися на всіх етапах розвитку і мають давню історію. 

Сьогодні цей напрям учені досліджують дещо менше, проте він і надалі 

залишається актуальним. 
________________________ 
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Проаналізовано історичні аспекти ґрунтово-картографічних досліджень Україн-

ських Карпат. Схарактеризовано наукові досягнення зарубіжних і вітчизняних дослід-

ників з питань картографування ґрунтів та складання ґрунтових карт на різних етапах 

перебування цієї території в складі тієї чи іншої держави. 
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дослідження.  

 

Аналіз стану вивчення компонентів довкілля засвідчив, що ґрунти най-

детальніше вивчені у просторовому плані, оскільки на всі сільськогоспо-

дарські угіддя складено ґрунтові карти, які періодично поновлюють. Однак, 

що стосується ґрунтових карт Українських Карпат, особливо їхньої гірської 

частини, питання поновлення чи навіть існування сучасних ґрунтових карт 

залишається актуальним. 

Історію ґрунтово-картографічних досліджень Українських Карпат умов-

но можна поділити на три періоди. Перший період висвітлений у літератур-

них і ґрунтово-картографічних працях угорських, чеських і польських уче-

них. Другий повʼязаний з іменами радянських учених. Третій період пов’я-

заний із сучасними дослідниками [6]. 

Більшість досліджень першого періоду, починаючи з 60-х років ХІХ ст. і 

закінчуючи 20-ми роками ХХ ст., носили описовий характер. Такими були 

праці Лоренца (Lorenz, 1873), професора Стракоша (Strakosch, 1917), доктора 

Копецкого (Kopecky, 1905, 1909, 1918, 1922) та ін. 

У 80-х роках ХІХ ст. Ф. Тоул створив першу ґрунтову карту Чехії і 

Словаччини в масштабі 1 : 2 500 000 [13]. 

На цій карті залежно від віку і літологічного складу було виділено три 

групи ґрунтів, точніше ґрунтотворних порід: 1) силікатні; 2) карбонатні; 

3) молоді пухкі відклади [13]. 

У 1922 р. Роберт Майер (Mayer, 1922) склав так звану синоптичну ґрун-

тову карту Чехословаччини, яка називалася “Розподіл головних типів ґрунтів 

Чехословаччини”. На цій карті за гранулометричним складом було виділено 

сім ґрунтових різновидів. Отже, карти Тоула і Мейера були, по суті, радше 

літологічними, ніж ґрунтовими. 
________________________________________ 

© Войтків П., Кравців С., 2013 
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У 1923 р. Копецкий і Шпінханзль (Kopeckỳ, Spirhanzl) створили обширну 

карту ґрунтів Чехословаччини в масштабі 1 : 1 000 000. Другий варіант цієї 

карти в масштабі 1 : 1 250 000 опубліковано в Атласі Чехословацької респу-

бліки (Atlas Republiky Ceskoslovenske). У 1930 р. Копецький і Шпірханзл 

склали третій доповнений й уточнений варіант агрогеологічних карт, який 

відображав лише гранулометричний і літологічний склад підстеляючих ґрунто-

творних порід. Вони були лише більш деталізованішими й уточненими 

варіантами карт Тоула і Мейера [13]. 

Значним кроком уперед у справі розвитку картографії ґрунтів Угорщини 

і Чехословаччини, в склад яких входило Закарпаття, є карти Трейца (Treitz, 

1918–1927) і Новака (Novak, 1924). 

Оглядова карта ґрунтових районів, яку склав П. Трейц у 1918 р. і видав 

англійською мовою 1927 р., є першою спробою перейти від агрогеологічних 

методів картографування ґрунтів до порівняльно-географічного, генетичного 

методу Докучаєва. При цьому в основу картування були покладені не особли-

вості гранулометричного складу, а основні генетичні ознаки ґрунтів [13]. 

На карті Трейца в межах Прикарпатської Русі (Закарпатської області) 

виділені такі ґрунтово-кліматичні райони, які відповідають нашому розумін-

ню ґрунтового типу: 1) район підзолистих лісових ґрунтів (клімат хвойних 

лісів); 2) район бурих лісових ґрунтів (клімат букових лісів); 3) район чорних 

лісових ґрунтів (клімат мішаних лісів широколистяних порід). 

Крім цих трьох типів ґрунтів, які утворюють ґрунтові зони, на карті 

виділено також алювіальні і лучно-глейові ґрунти. Подальший поділ кожного 

із зазначених типів відбувався за гранулометричним складом і петрогра-

фічним складом ґрунтотворних порід. За цими ознаками в межах Закарпат-

ської області Трейц виділив такі різновиди: ґрунти, утворені на пісках, лесах, 

конгломератах, пісковиках, трахітах, вулканічних туфах і кристалічних сланцях. 

Ілюмінування карти подано в освітленій зверху до низу, від вершин до 

низовин, шкалі. Колір вибрано за принципом зафарбування, прийнятим для 

геоботанічних карт. Зокрема, тип (район) підзолистих лісових ґрунтів вірсь-

ких областей Угорщини з низькими температурами і значною кількістю опадів 

зображений на карті темно-зеленим холодним кольором. Тип (район) бурих 

лісових ґрунтів подано більш теплим оливково-зеленим кольором. Тип (район) 

чорних лісових ґрунтів, який охоплює пояс передгірської і значні простори 

Притиснянської низовини, показаний на карті світло-зеленим, ще теплішим 

тоном. Алювіальні і лучно-глейові ґрунти, які не утворюють великих масивів 

і самостійних поясів (зон), зображені різними чорними штрихуваннями за 

основним кольоровим тоном ґрунтових типів (районів) [13]. 

Другою ґрунтовою картою, на якій, як і на карті Трейца, були викори-

стані принципи і методи російської ґрунтово-географічної школи, є “Огля-

дова карта головних ґрунтових типів Чехословаччини” В. Новака. На цій 

карті в межах Закарпатської області було виділено п’ять генетичних типів 

ґрунтів: бурі лісові, підзолисті, алювіальні, заболочені і гірські, або скелетні. 

Крім генетичних типів ґрунтів, зображених кольоровими тонами, на 

карті  різними умовними знаками і штрихуванням  виділено  п’ять  різновидів 
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ґрунтів за гранулометричним складом: легкопіщані, мулисті, глинисті, рухомі 

піски і скелетні ґрунти. 

В Атласі Чехословацької республіки, виданому в Празі 1930 р., поміщена 

в масштабі 1 : 2 500 000 ґрунтова карта Чехословаччини. Карта – це дещо 

перероблений і зменшений оригінал карти, яку склав В. Новак 1924 р. Видана 

карта в семи кольорах, які відповідають семи ґрунтовим типам. 

Також В. Новак вперше звернув увагу на вертикальну зональність ґрун-

тів Карпат і виокремив вертикальні ґрунтові зони (на 50º північної широти): 

гірсько-лучна зона – вище 1 400 м н. р. м.; підзолиста зона – 500–1 400 м н. р. м.; 

буроземна зона – 250–500 м н. р. м. [6]. 

Подальші дослідження підтвердили ідею Новака щодо вертикальної зо-

нальності в Карпатах, однак характер зональності виявився зовсім іншим.  

З праць угорських і чеських вчених, присвячених питанням генези і 

географії ґрунтів періоду 1918–1944 рр., заслуговують уваги дослідження 

Копецкого і Шпирханзля, а також робота геоботаніка П. Савіцького та ін. 

В опублікованій у Празі 1928 р. праці Копецкого і Шпірханзля “При-

родні умови сільського господарства Чехословацької республіки” подано 

схему поширення ґрунтів та їхню характеристику залежно від петрогра-

фічного складу з приведенням аналітичних даних для типових зразків ґрунту. 

Праця П. Савіцкого (1930) містить деякі нові дані про ґрунти. Учений роз-

глядає типи ґрунтів та їхню ґенезу залежно від клімату і рослинності [13]. 

Дещо пізніше ґрунти Закарпаття досліджувала група угорських вчених 

(С. Яанош, К. Лайош, Р. Арпад, 1941). Вони склали також ґрунтову карту, 

генетичний принцип якої до кінця не витриманий. Ґрунти гірської зони на цій 

карті позначено як “бурі сильновилугувані”; ґрунти передгірної зони – “бурі, 

які сформувалися на вулканічних породах”; на території Закарпатської обла-

сті – “заливні, більша частина яких є бідними на вапняки”. Це засвідчує, що 

гірські ґрунти на цій карті взагалі не поділено, ґрунти передгірської зони – 

визначено неправильно, а ґрунти низовини взагалі не мають генетичної назви. 

Окрім того, карта відзначається фактичними помилками і вона надто схема-

тизована [7]. 

Ґрунти північно-східного схилу Карпат у цей період зовсім не дослід-

жено. Професор С. Міклашевський (1912, 1927) описує їх як “мулисто-піща-

нисто-карпатські” і наводить результати тільки гранулометричного складу 

декількох ґрунтових зразків. 

У 30-х роках ХХ ст. польський науковець В. Свідерський (1931–1933, 

1934, 1936) опублікував серію праць, які присвячено вивченню ґрунтів поло-

нин. Для характеристики рівня цих досліджень наведемо номенклатуру ґрун-

тів Чивчинських гір з його праці: ґрунти полонин; ґрунти на щавельниках 

(зарості щавелю); ґрунти торф’янистих вершин; ґрунти на вапняках; ґрунти 

лісові (В. Свідерський, 1936). 

Аналізуючи ґрунтово-картографічні і географо-генетичні праці чеських, 

угорських і польських вчених, зазначимо, що карти Трейца (1927), Майера, 

Копецкого, Шпірханзля – це приклад агрогеологічних-петрографічних карт. 

Карта угорських учених (С. Яаноша, К. Лайоша, Р. Арпада, 1941) також не до 
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кінця відповідає генетичному принципу, а поділ ґрунтів не зроблений на 

належному рівні. Карти В. Новака (1924, 1930) досконаліші, ґрунтуються на 

властивостях й ознаках самих ґрунтів і завдяки цьому ближчі до російської 

ґрунтово-картографічної школи. 

Другий період ґрунтово-картографічних досліджень Карпат пов’язаний з  

такими радянськими вченими, як Н. Б. Вернандер [4], Г. О. Андрущенко [2], 

О. М. Руднєва [13], І. М. Гоголєв [7], П. С. Пастернак [10, 11], В. І. Канівець 

[8, 9] та ін. 

Першим радянським дослідником-ґрунтознавцем, який підійшов до 

вивчення ґрунтового покриву Карпатського регіону з погляду ґрунтознавця-

генетика є Н. Б. Вернандер (1947). 

Вернандер Н. Б. склав ґрунтову карту України (1948) і написав моногра-

фію до неї. На ґрунтовій карті УРСР у межах гірсько-карпатської зони вио-

кремлено: дерново-буроземні опідзолені ґрунти, буроземи слабопідзолисті, 

буроземи середньопідзолисті, гірсько-опідзолені ґрунти, гірські торфово-

опідзолені і лучні ґрунти у комплексі з торфовищами. 

Учені Н. Б. Вернандер і С. О.Скорина за участю І. А. Власюка (1951) на 

підставі польових досліджень та узагальнень, а також картографічних праць з 

геології, рослинності і клімату, які дали змогу ширше інтерполювати наявні 

картографічні матеріали, була створена ґрунтова карта Закарпатської області. 

На цій карті автори виділяють п’ять груп ґрунтів: буроземно-підзолисті, 

дернові, болотні, дерново-опідзолені й гірські. 

Стосовно поширення цих типів ґрунту, то буроземно-підзолисті ґрунти 

займають на карті передгірську частину області, їх поділяють за ступенем 

вираженості підзолистого процесу і процесу оглеєння на слабо-, середньо-

опідзолені і сильнопідзолисті, частково поверхнево-оглеєнні. Дернові ґрунти 

приурочені до понижених вирівняних територій рівнинно-терасового рельєфу 

і виділені на карті як дерново-глеєві. Болотні ґрунти мають порівняно вузьке 

поширення і репрезентовані комплексом лучно-глейових і торфово-болотних 

з лучними і поєднанням дерново-глейових з мулувато-болотними. Дерново-

опідзолені і дерново-глейові ґрунти значно поширені на території Притиснян-

ської рівнини. 

Групу гірських ґрунтів поділяють за ступенем опідзоленості й потужності 

ґрунтового покриву на дерново-буроземні опідзолені неглибокі, буроземно-

опідзолені глибокі і буроземно-опідзолені неглибокі [13]. 

Карта Н. Б. Вердандер – це перша обласна карта середнього масштабу, 

під час створення якої був широко використаний порівняльно-географічний – 

генетичний метод Докучаєва. 

У 1970 р. результати досліджень ґрунтів Західного регіону України 

висвітлив Г. О. Андрущенко у монографії “Ґрунти західних областей УРСР”, 

яка доповнена оглядовою картою ґрунтів заходу України, де показано тери-

торію Українських Карпат з відповідним номенклатурним списком [2]. 

На підставі зазначених праць і матеріалів великомасштабного ґрунтового 

картографування ґрунтів 50–60 років ХХ ст. створено оглядову карту України, 

масштабом 1 : 25 000 000, видана 1977 р., яка є сьогодні найбільш презентатив- 
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ною. Цю карту створено за матеріалами, розробленими УНДІГіА ім. Соко-

ловського за редакцією М. К. Крупського. Стосовно цієї карти, номенклатур-

ний список ґрунтів Українських Карпат має такий вигляд: дерново-слабо-

підзолисті піщані і глинисто-піщані, дерново-середньопідзолисті супіщані й 

глинисто-піщані, дерново-середньо- і сильнопідзолисті поверхнево-оглеєні, 

світло-сірі, темно-сірі і сірі опідзолені, лучно-чорноземні ґрунти на лесовид-

них породах, лучні ґрунти на делювіальних й алювіальних відкладах, лучно-

болотні і болотні ґрунти на алювіальних, делювіальних і водно-льодовикових 

відкладах, торфово-болотні ґрунти і торфовища болотні, дернові переважно 

оглеєні піщані, глинисто-піщані і супіщані ґрунти, дернові опідзолені суглин-

кові ґрунти й оглеєні їх види, буроземно-підзолисті ґрунти і поверхнево-

оглеєні їх види переважно на делювіальних відкладах, бурі гірсько-лісові 

щебенюваті і дерново-буроземні ґрунти в комплексі з оглеєними їх видами, 

дерново-буроземні і гірсько-лучні ґрунти [3]. 

Сучасний період ґрунтово-картографічних досліджень Українських 

Карпат характеризується появою нових ґрунтознавчих шкіл. Зокрема, можна 

видіти Львівську і Чернівецьку ґрунтознавчу школу. У цей період властивості 

ґрунтів вивчають з використанням сучасних методів дослідження: генетична 

кореляція, ГІС технології та ін. 

Використовуючи ландшафтний підхід, П. М. Шубер у своїй дисертації 

“Ландшафтна обумовленість диференціації ґрунтового покриву Українських 

Карпат”, вперше подав “Карту ґрунтів природно-територіальних комплексів 

Українських Карпат” масштабу 1 : 250 000 [14]. При складанні цієї карти 

було використано матеріали Г. П. Міллера, О. М. Федірка та ін., 1990 р. 

Відомо, що географічні закономірності поширення ґрунтів в Українських 

Карпатах зумовлені вертикальною поясністю. Завдяки сучасним ґрунтово-

географічним дослідженням виявлено приуроченість Карпатської буроземно-

лісової області до шести вертикальних термічних поясів, які класифікував 

М. С. Андріанов [1]. Згідно з цими термічними поясами, ґрунти Українських 

Карпат на фаціальному рівні розділені на шість підтипів: дуже холодні 

(альпійські) – понад 1 800 м; холодні (субальпійські) – 1 200–1 800 м; помір-

но холодні (лісові) – 800–1 200–1 550 м; прохолодні (лісові) – 500–800 м; 

помірно теплі – нижче 500 м у Передкарпатті і від 160–280 м до 500 м у За-

карпатті; теплі – до 250 м у Закарпатті та 160–180 м – у передгір’ї.  

Тому, використовуючи “Карту ґрунтів природно-територіальних комп-

лексів Українських Карпат”, Войтків П. С. і Позняк С. П. у 2008 р. виділили 

ґрунти з природно-територіальних комплексів, і згідно з цими термічними 

поясами розділити їх на підтипи. Результатом стала “Картосхема ґрунтів 

гірської частини Українських Карпат” [5]. Згідно з номенклатурним списком 

виділено: буроземи дуже холодні і холодні, буроземи помірнохолодні, буро-

земи прохолодні, буроземи помірнотеплі і теплі. Стосовно ґрунтів річкових 

заплав виокремили: буроземи сильноскелетні змиті у поєднанні з алювіаль-

ними-лучно-буроземними ґрунтами і дерново-підзолисті та дерново-буроземні 

ґрунти складені піщано-глинистими й алювіальними ґрунтами. 
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У 2009 р. вийшла у світ “Ґрунтова карта Українських Карпат в системі 

WRB”. Автор цієї карти С. М. Польчина з використанням методу генетичної 

кореляції виконала кореляцію фрагмента легенди ґрунтової карти України 

масштабу 1 : 25 000 000, 1977 р. видання з WRB-2006. З огляду на це карта і 

кореляційний систематичний список ґрунтів Українських Карпат за єдиною 

світовою реферативною базою ґрунтових ресурсів (WRB) повинен вирішити 

найголовніші питання взаєморозуміння між Україною і світом, тобто повинна 

бути єдина система класифікації ґрунтів. 

Стосовно кореляційного списку бурі лісові ґрунти належать до камбі-

солей (Cambisols), дерново-буроземні – до камбікових умбрісолей (Cambic 

Umbrisols), гірсько-лучні ґрунти – лептік фолік умбрісолі (Leptic Folic Umbri-

sols) тощо. 

Отже, у статті доведено ефективність застосування принципів міжна-

родної реферативної бази ґрунтових ресурсів для коректування ґрунтово-

картографічних матеріалів, використаних на підставі української класифіка-

ційної та номенклатурної системи [12].  

Аналіз ґрунтово-картографічних досліджень в історичному аспекті за-

свідчив, що картографування ґрунтів Українських Карпат характеризується 

специфічними особливостями, зумовленими регіонально-територіальними 

чинниками, а саме: належність цих територій до складу різних держав у різні 

роки.  
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Проанализированы исторические аспекты почвенно-картографических исследова-

ний Украинских Карпат. Охарактеризованы научные достижения зарубежных и оте-

чественных ученых по вопросам картографирования почв и составления почвенных 

карт. 

Ключевые слова: почвы, Украинские Карпаты, почвенная карта, почвенно-карто-
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УДК 911.3 [30+33] 

 

РОЗВИТОК АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ 

ПЕРИФЕРІЙНИХ РАЙОНІВ СТОЛИЧНОЇ ОБЛАСТІ 

(НА ПРИКЛАДІ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ) 

 

Л. Воловик 

 

ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний 

педагогічний університет імені Григорія Сковороди” 

вул. Сухомлинського, 30, м. Переяслав-Хмельницький, 08401, Україна 

 
Розкрито суспільно-географічні підходи до дослідження агропромислового комп-

лексу периферійних районів столичної області (на прикладі Київської області). 

Ключові слова: периферійні райони, столиця, територіальна організація господар-

ства, агропромисловий комплекс. 

 

Периферійні райони столичної області, з одного боку, є самодостатніми 

завдяки наявності місцевих передумов для розвитку їхнього господарства, 

соціальної сфери, інфраструктури. З іншого, вони перебувають під впливом 

столичного міста, виконуючи важливі функції, такі як продовольче забез-

печення, виробничо-розвантажувальна, природоохоронна, інфраструктурна, 

рекреаційна. 

Нині постає необхідність вирішення економічних, соціальних та еколо-

гічних проблем цих районів, створення робочих місць і підвищення зайнятості 

населення на місцевому рівні, зниження міграційного відтоку населення. Це 

сприятиме не тільки зростанню економічної потужності цих районів, під-

вищенню рівня та якості життя їхніх мешканців, а й позитивно впливатиме на 

розвиток столиці, ефективність її співпраці з віддаленими районами. 

Питання впливу центру на периферію досліджено у межах різних галу-

зей знань. Особливо це стосується теоретичних положень щодо впливу центру 

на периферійні райони, що висвітлено у працях зарубіжних, у тім числі ро-

сійських учених: Д. Фрідмана, Й. Тюнена, Ф. Перу, В. Кристаллера, А. Льоша, 

П. Відаль де ла Блаша, Ж. Боже-Гарніє, Ж. Шабо, М. Т. Агафонова, В. А. Воро-

тилова, Б. С. Жихаревича, Г. В. Іоффе, В. Костеріна, І. М. Майєргойза, А. І. Трей-

віша, Б. С. Хорєва та ін. 

Суспільно-географічним дослідженням столиці в контексті її впливу на 

периферію присвятили свої праці такі українські вчені: Г. В. Балабанов, 

О. В. Гладкий, І. О. Горленко, Т. А. Гринюк, І. В. Гукалова, А. І. Доценко, 

С. І. Іщук, С. А. Лісовський, К. В. Мезенцев, В. П. Нагірна, В. І. Нудельман, 

Г. П. Підгрушний, М. Д. Пістун, Ю. І. Питюренко, Л. Г. Руденко, Д. М. Сте-

ченко, М. І. Фащевський та ін. [1–6]. 
________________________________________ 

© Воловик Л., 2013 
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Головними питаннями суспільно-географічного дослідження периферійних 

районів у зоні впливу столиці є їхнє місце розташування, розвиток транс-

портної інфраструктури, природно-ресурсний потенціал, демографічна ситуа-

ція і використання трудових ресурсів, формування ринку праці, розвиток 

промисловості і АПК, форми організації виробництва, формування виробничо-

територіальних зв’язків зі столицею, територіальна організація виробництва і 

населення. 

Співпраця столиці з периферійними районами відбувається в багатьох 

аспектах. Особливо важливими є дослідження периферійних районів із сус-

пільно-географічних позицій. 

Мета статті – з’ясування особливостей розвитку агропромислового 

комплексу периферійних районів, формування спеціалізації, впливу сільсько-

господарського виробництва на територіальну організацію господарства, 

якість життя населення. Це ті питання, які більшою мірою впливають на 

соціально-економічний розвиток периферійних районів. 

Особливо важливими є дослідження агропромислового комплексу пери-

ферійних районів, оскільки більшість з них – сільськогосподарські. Це дає 

змогу детальніше відстежити трансформаційні процеси, що відбуваються у 

розвитку периферійних районів, особливо з позицій впливу столиці – м. Київ, 

а також розробити напрями активізації розвитку агропромислового комплексу 

периферійних районів. Нині важливе посилення їхньої ролі в територіальній 

структурі господарства і населення, підвищенні рівня життя населення та 

зменшенні міграції. Взаємодія центру (столиці) і периферії є одним з голов-

них питань регіонального розвитку. 

Агропромисловий комплекс – це підґрунтя спеціалізації господарства 

майже всіх периферійних районів. Він охоплює сільське господарство, про-

мисловість з перероблення сільськогосподарської сировини (харчова, деякі 

галузі легкої); виготовлення засобів виробництва для сільського господарства 

(машинобудування для сільського господарства), виробництво кормів, заго-

тівля, транспортування продукції, технічне обслуговування комплексу, наука, 

підготовка кадрів. У структурі виробництва продукції на АПК припадає 

51,2 % від загального показника в області (2012), у цій сфері зайнято 37,8 тис. 

осіб (52,1 %). 

Периферійні райони Київської області мають сприятливі природні та 

економічні умови для розвитку АПК. Найвища родючість ґрунтів, значна 

кількість орних земель, загалом достатня їхня зволоженість сприяють ефек-

тивному розвитку сільськогосподарського виробництва. Агропромисловий 

комплекс – це та сфера, яка формує попит на працю та сприяє зайнятості 

населення у сільській місцевості. 

Важливим чинником розвитку АПК є наявність трудових ресурсів з 

традиційними навиками сільськогосподарської праці. Середньорічна кількість 

найманих працівників у периферійних районах в АПК становить 37,7 тис. 

осіб, 5,1 тис. осіб мають неповну та базову вищу освіту (12,4 %), 4,1 тис. осіб 

з повною вищою освітою (10,4 %). 
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Розвитку АПК сприяє великий попит населення столиці на продовольчу 

продукцію. Периферійні райони столичної області є потужним виробником 

зерна, овочів, цукру, мʼясо-молочної продукції, яєць. 

Основою розвитку АПК є сільське господарство. Головні його галузі – 

зернове господарство, кормовиробництво, буряківництво, картоплярство, 

овочівництво, а також тваринництво мʼясо-молочної спеціалізації. Питому 

вагу периферійних районів у виробництві сільськогосподарської продукції 

Київської області характеризують дані табл. 1. 

Таблиця 1 

Частка периферійних районів у виробництві сільськогосподарської 

продукції Київської області (2012 р.)* 

Види продукції 

Загальний обсяг 

виробництва у 

Київській області 

(тис. т) 

Загальний обсяг 

виробництва у 

периферійних 

районах (тис. т) 

Питома вага 

периферійних 

районів у Київ-

ській області (%) 

Зернові культури 2 482,6 2 081,0 83,8 

Цукрові буряки 747,8 573,2 76,7 

Соняшник 93,1 82,1 88,1 

Картопля 1 359,8 809,1 59,5 

Овочі 461,0 228,3 49,5 

М’ясо 270,5 68,7 25,4 

Молоко 475,8 166,9 35,1 

* За даними Головного управління статистики у Київській області. 

 

Як свідчать дані таблиці, найбільшу частку займають такі культури, як: 

зернові, соняшник, цукрові буряки, картопля. Продукція цих галузей реалізу-

ється здебільшого у столиці. 

З даних таблиці 2 видно, що упродовж 2008–2012 рр. простежувалася 

позитивна тенденція зростання виробництва таких видів продукції, як зерно, 

цукрові буряки, картопля, овочі. Це пов’язано з високою врожайністю сіль-

ськогосподарських культур та високою ліквідністю сільськогосподарської 

продукції. 

Нині найбільшими виробниками продукції сільського господарства є такі 

райони: Баришівський, Білоцерковський, Кагарлицький, Переяслав-Хмельни-

цький, Рокитнянський, Ставищенський, Яготинський, Сквирський та Миронів-

ський (рис. 1). 

У периферійних районах функціонують сільськогосподарські підприєм-

ства різних форм: ВАТ “Терезине” – виробництво свинини (Білоцерківський 

район), ЗАТ “МакарОВО” – виробництво яєчного порошку (Макарівський 

район), ВАТ “Росич” – виробництво плодоовочевих консерв (с. Томилівка, 

Білоцерківського району), ПП “Нива Переяславщини” – виробництво комбі-

кормів, відгодівля свиней, виробництво м’яса, ковбас, копченостей, м’ясних 

консерв тощо (Згурівський район, Переяслав-Хмельницький район), ВАТ “Узин- 
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ський цукровий комбінат” (м. Узин, Білоцерківський район), ВАТ “Синяв-
ське” – вирощування гібридного насіння цукрових буряків (Рокитнянський 
район), СТОВ “Карапиші” – виробництво молока та яловичини (Миронів-
ський район) та ін. 

Таблиця 2 

Виробництво основних видів сільськогосподарської продукції у периферійних 

районах Київської області в натуральному виразі* (усі категорії господарств) 

Види продукції 2007 2009 2012 

А. Галузі рослинницького циклу 

Зерно (тис. т) 2 416,9 2 081,0 25 741,9 

Цукрові буряки 690,1 573,2 791,2 

Картопля 766,4 809,1 1 111,5 

Овочі 221,6 228,3 369,3 

Б. Галузі тваринницького циклу 

Мʼясо усіх видів у живій вазі (тис. т) 73,0 68,7 74,6 

Молоко 444,8 166,9 199,1 

Яйця (млн шт.) 822 801 834 

* За даними Головного управління статистики у Київській області. 
 

Не створене досі сучасне інтенсивне спеціалізоване сільське господар-
ство негативно впливає на міграційні процеси в периферійних районах. Цьому 
сприяє диспаритет цін на продукцію сільського господарства, розгалужена 
трейдерсько-посередницька мережа на закупівлю цієї продукції, недостатність 
фінансової підтримки з боку держави, завдяки чому сільський виробник, не 
маючи стимулу, з метою працевлаштування мігрує до приміської зони чи 
столиці. Відтак продовжується відтік населення (особливо молоді) і, відпо-
відно, занепад сільських поселень [7, с. 87]. 

Зазначимо, що в периферійних районах Київської області переважає 
рослинництво. Співвідношення між рослинництвом і тваринництвом у вироб-
ництві сільськогосподарської продукції становило у 2012 р. 53,7 % і 46,3 %. 
Ця тенденція простежувалася протягом тривалого часу, що засвідчує зниження 
ефективності використання земельних угідь, недостатню конверсію кормових 
ресурсів у продукцію тваринництва, зменшення продуктивності землі. 

Основним напрямом розвитку АПК периферійних районів є зернове 

господарство. Зернові культури займають більшу частину (60,8 %) посівних 
площ. Порівняно з 1990 р. цей показник збільшився на 17,1 %. Це зумовлено 
передусім економічними чинниками. Зерно є високоліквідною продукцією, 
попит на яку великий і стабільний. 

У структурі зернових переважає пшениця озима та яра, ячмінь, куку-
рудза на зерно, жито. У 2012 р. порівняно з 1990–1995 рр. у структурі зерно-
вих культур дещо збільшилися посіви жита й ячменю (в 1,4 раза) і кукурудзи 
(майже у 3,2 раза). Це зумовлено підвищенням продовольчого попиту на ці 
культури. Зростає також попит на ячмінь – продовольчу і водночас цінну 
фуражну культуру. 
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Рис. 1. Виробництво продукції сільського господарства у Київській області 

 

Багато господарств периферійних районів виробляють конкурентоспро-

можну зернову продукцію (урожайність не нижча, ніж 50 ц/га) завдяки 

застосуванню високопродуктивних сортів і гібридів у поєднанні з інтенсив-

ними технологіями їхнього вирощування, 87 % зерна виробляють у сільсько- 
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господарських підприємствах Миронівського, Білоцерковського, Таращансь-

кого, Рокитнянського та Сквирського районів. 

Реалізація зерна сільськогосподарськими підприємствами периферійних 

районів у середньому за 2003–2012 рр. становила 47 % його валового збору. 

Нині значно збільшується у периферійних районах виробництво соняш-

нику (з 20,7 тис. га у 2000 р. до 79,6 тис. га у 2012 р.) (або у 3,8 раза). Питома 

вага посівів соняшнику в загальній посівній площі району в 2012 р. у Пере-

яслав-Хмельницькому районі становила понад 32 %, в Яготинському – 34 %, 

Згурівському – 36 %. Порівняно з 1995 р. збільшили валовий збір соняшнику 

майже всі периферійні райони столичної області. Найбільше зростання про-

стежується в Згурівському районі – 2,2 раза, Переяслав-Хмельницькому – 

1,7 раза. Валовий збір, відповідно, зріс із 25,3 до 93,3 тис. т (у 3,7 раза) [1, с. 4; 

5, с. 9]. Збільшення виробництва соняшнику пов’язане з його високою рента-

бельністю і появою нових підприємств переробної та харчової промислово-

сті, які використовують цю сировину, – “Олком”, “Бест”, приватних олій-

ниць. 

Зростання виробництва соняшнику та соняшникової олії є важливим 

перспективним напрямом розвитку АПК, підвищує ефективність виробництва, 

його прибутковість. Однак надмірне збільшення посівів соняшнику згубно 

впливає на агротехнічний потенціал землі, його потрібно обмежувати з ураху-

ванням екологічного чинника. 

Розвиток тваринництва у периферійних районах Київської області заз-

нав значних змін щодо структури поголів’я, обсягів виробництва продукції, 

форм господарювання тощо. Нині переважає дрібнотоварне виробництво в 

господарствах населення, що унеможливлює застосування у цій галузі сучас-

ної техніки й обладнання, досягнень селекції. Більшість тваринницьких комп-

лексів зруйнована, що вплинуло на соціально-економічний розвиток і зайнятість 

населення периферійних районів. Для тваринницької галузі периферійних 

районів характерні такі зміни: зменшилося поголів’я худоби, натомість зросло 

поголів’я птиці. Зазначимо, що зменшення поголів’я худоби відбулося в усіх 

категоріях господарств. 

Основними галузями тваринництва периферійних районів Київської обла-

сті є молочно-м’ясне скотарство, свинарство і птахівництво. Найбільших змін 

зазнало скотарство. Поголів’я великої рогатої худоби протягом 1991–2012 рр. 

скоротилося в 5,2 раза (в Україні загалом – у 4,2 раза), в тому числі корів – у 

3,9 раза. Значний спад відбувся у сільськогосподарських підприємствах. Нині 

у периферійних районах зосереджено 129,2 тис. голів великої рогатої худоби 

(80,1 %) від загальної кількості в області. 

Найбільш розвиненою і високоокупною галуззю тваринництва є птахів-

ництво. Поголів’я птиці в Київській області становить майже 12 % в Україні 

і вона посідає за цим показником перше місце. У периферійних районах цей 

показник становить 15,8 млн голів (2012). 

Сільськогосподарську продукцію, вироблену в периферійних районах, 

зазвичай вивозять до столиці та інших регіонів. 
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Кожна з галузей спеціалізації господарської діяльності периферійних 

районів є частиною господарства столичної області, визначає її функції у 

системі територіального поділу праці, є підґрунтям соціального розвитку та 

підвищення рівня життя населення. 

Характерною рисою периферійних районів Київської області є те, що у 

виробництві продукції сільського господарства (і в рослинництві, і в тварин-

ництві) головна роль належить сільськогосподарським підприємствам різних 

видів (63 %), у той час, як на господарства населення припадає лише 37 % (в 

Україні загалом господарства населення виробляють 59,8 % валової продукції 

сільського господарства, а сільськогосподарські підприємства – 40,2 %).  

Подолання тенденції дрібнотоварного виробництва є важливим етапом у 

реформуванні сільського господарства периферійних районів. Це дає змогу 

зміцнювати фінансове положення та поступово переходити з дотаційних у 

самостійні адміністративні одиниці. Зазначимо, що в цих районах за період 

1996–2012 рр. у структурі виробленої продукції на ринковоорієнтовані види 

економічної діяльності припадало в середньому 13,9 % [7]. Це свідчить про 

низьку соціальну ефективність виробництва, недосконалу структуру госпо-

дарської діяльності. 

У сільському господарстві периферійних районів розвинулися фермер-

ські господарства, зросла частка продукції, яку вони виробляють, площа 

закріпленої землі. Якщо в 1991 р. в області нараховували 55 фермерських 

господарств, то у 2012 р. – 1 157. Збільшилась і питома вага сільськогоспо-

дарської продукції, виробленої фермерськими господарствами. Основна спе-

ціалізація фермерських господарств – рослинницького напрямку: вирощування 

сільськогосподарських культур, кукурудзи, соняшнику, ріпаку. Простежується 

диференціація обсягів сільськогосподарського виробництва на рівні районів 

(рис. 1). Найбільший обсяг продукції сільського господарства припадає на 

Баришівський район 361,7 млн грн (2012) найменший на Бородянський – 

13,2 млн грн, Іванківський – 6,8 млн грн, Поліський райони – 1,1 млн грн [7]. 

Відбувається зростання продукції тваринництва у сільськогосподарських 

підприємствах периферійних районів завдяки вітчизняним і прямим інозем-

ним інвестиціям у сільське господарство та харчову промисловість, які ста-

новлять 87,8 % від загального їхнього обсягу. Значна роль належить підпри-

ємствам з перероблення сільськогосподарської сировини: ЗАТ “Молпродукт” 

(Миронівський район), ВАТ “Переяславський експериментальний комбінат 

хлібопродуктів” (Переяслав-Хмельницький район), приватне підприємство 

“Діброва” (Згурівський район), приватно-орендне підприємство “Саланг-Агро” 

(Яготинський район). Обсяг виробництва продукції харчової промисловості 

(у порівняльних цінах) зріс порівняно з 2009 р. на 18,8 %. 

Унаслідок ринкових перетворень виникли нові явища, що позначилися 

на сільськогосподарському виробництві, відбулася реструктуризація колек-

тивних сільськогосподарських підприємств, створено господарські об’єкти з 

різними формами власності, посилився розвиток орендних відносин, сформу-

валася система маркетингу [6]. 
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Розвиток АПК периферійних районів є головною складовою розвитку 

сільської місцевості, поліпшення соціодемографічної ситуації на селі, збере-

ження і становлення системи поселень. Незважаючи на численні економічні й 

соціальні проблеми, значна частина сільських мешканців за умови створення 

повноцінного життєвого середовища і надалі надаватиме перевагу сільському 

способу життя, залишатиметься у сільській місцевості. Забезпечення зайнятості 

населення саме завдяки агропромисловій діяльності і споріднених з нею галу-

зей має велике значення для розвитку сільської місцевості, збереження екі-

стичної мережі. 

Зазначимо, що формування раціонального АПК периферійних районів, 

високоефективне використання його потенціалу дає змогу розвивати екс-

портоорієнтовані галузі, які відіграють значну роль у соціально-економіч-

ному розвитку сільських територій. 

Периферія є опорою для столичного міста. За сучасних умов столиця все 

більше впливає на периферію. Периферійні райони – це, по суті, ареал зо-

середження і реалізації столичних функцій лише у менших масштабах, ніж у 

прилеглій приміській зоні. У периферійних районах порівняно зі столицею 

особливий режим землекористування. Функціональна визначеність перифе-

рійних районів у контексті впливу столиці не так чітко виражена, як у при-

міській зоні. Тут є свої види господарської діяльності, які меншою мірою 

пов’язані зі столицею. 

Спеціалізація господарської діяльності периферійних районів сформува-

лася під впливом значного територіального зосередження земельних ресурсів. 

Наявність трудових ресурсів і традиційні навики населення до сільського-

сподарської праці зумовили розвиток сільського господарства. 

Одним з головних чинників, що впливає на спеціалізацію господарства і 

структуру економіки цих районів, є наявність столичного міста, де форму-

ється масовий попит на вироблену продукцію, особливо агропромислову. 

Збільшення іноземних інвестицій, нові технології, форми організації 

виробництва, глобалізація впливають на традиційну галузеву структуру вироб-

ництва, що формувалася впродовж тривалого часу на підставі використання 

первинних конкурентних переваг території. Виникають нові види господар-

ської діяльності, посилюються економічні взаємозв’язки. 

Агропромисловий комплекс є підґрунтям спеціалізації периферійних 

районів. Галузеву структуру АПК формує сільське господарство, промисловість 

з перероблення сільськогосподарської сировини (харчова, деякі галузі легкої), 

виробництво засобів виробництва, заготівля; транспортування продукції; тех-

нічне обслуговування виробництва. Рівень розвитку АПК порівняно високий. 

Тут формується значна частина продовольчої бази для забезпечення потреб 

столиці. 
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На сучасному етапі розвитку людства загострились відносини між лю-

диною та природою – людина змінює вигляд планети, втручається у природні 

процеси, порушує біогеоценози, перетворює природні ландшафти на техно-

генні й агрогенні. Це позначається, зокрема, на ґрунтах, та ґрунтовому покриві. 

Ґрунт як основний засіб сільськогосподарського виробництва, зазнає тривалого 

та різнопланового антропогенного впливу. Вплив людини на ґрунтовий покрив є 

нерівномірним у просторі й часі, часто супроводжується зміною процесів 

ґрунтотворення, деградацією ґрунтів, зниженням їхньої родючості та пору-

шенням природної рівноваги у екосистемі загалом. З огляду на це значне 

зацікавлення дослідників зумовлює вивчення антропогенного впливу на ґрунт, і 

найголовніше – тих його аспектів, які спричиняють розвиток ерозійних та 

деградаційних процесів. Дослідження причин та наслідків розвитку деграда-

ційних процесів у ґрунтах мають не лише теоретичне значення, а й тісно 

пов’язані з вирішенням практичних завдань, оскільки деградовані ґрунти мають 

нижчу продуктивність, а це впливає й на їхню бонітетну та грошову оцінку. 

Вивченню проблем деградації ґрунтів присвячено чимало наукових праць і 

публікацій у фахових виданнях. Деградація ґрунтів і земель – це сукупність 

природних й антропогенних процесів, що зумовлюють зміни функціонування 

ґрунтів, кількісне та якісне погіршення їхніх властивостей, зниження природно-

господарської ефективності земель [3, с. 35; 6, с. 10]. Розвиток деградаційних 

процесів у ґрунтах сприяє збільшенню затрат ресурсів (енергетичних, сиро-

винних, інформаційних) для досягнення раніше отримуваної кількості та якості 

продукції або накладає обмеження на подальшу діяльність людини. Усі види 

деградації ґрунтів умовно можна поділити на такі групи: механічна, біохіміч-

на, хімічна, радіологічна  [3, с. 52].  Інколи виділяють три групи деградацій: фі- 
________________________________________ 
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зичну, хімічну та біологічну [5, с. 35]. Фізична деградація полягає у погір-

шенні фізичних та водно-фізичних властивостей ґрунтів, порушенні будови 

ґрунтового профілю. Відповідно, відбувається зменшення потужності гумусово-

акумулятивних горизонтів ґрунтів, погіршуються фізичні властивості як повно-

профільних, так й еродованих ґрунтів. Низка дослідників розглядає деградацію 

ґрунтів у контексті деградації агроландшафтів загалом [6, с. 12]. 

Щорічне збільшення площі земель, охоплених деградаційними процеса-

ми, а також зростання інтенсивності деградації, зумовили значний інтерес 

вчених-ґрунтознавців до цієї проблеми. Значна кількість публікацій присвя-

чена змінам ґрунтів під впливом сільськогосподарського використання, при-

чинам та наслідкам негативних явищ у ґрунтах. На думку більшості дослід-

ників, антропогенний чинник є головним у розвитку та прискоренні ерозій-

них процесів, прояві згубних впливів як на ґрунти, так і на агроландшафти 

загалом [4, с. 42]. Його дія у багатьох випадках посилюється сприятливими 

природними умовами території. 

Важливе значення мають теоретичні праці та публікації, присвячені регіо-

нальним дослідженням деградації ґрунтів [3, 8]. Узагальнення чисельних даних 

дає змогу розробити критерії деградованості та виконати моніторингові спо-

стереження за станом ґрунтів та ґрунтового покриву [4, 5]. Такі спостере-

ження можуть стати науковим підґрунтям для розроблення і впровадження 

ефективних заходів боротьби з водною ерозією та відновлення властивостей 

деградованих ґрунтів. 

Для вивчення фізичних властивостей ґрунтів обрано територію Голого-

ро-Кременецького горбогір’я. Територія досліджень є північним уступом По-

дільської височини та має своєрідні природні умови. Рельєф Гологоро-Кре-

менецького горбогір’я здебільшого горбистий, значно розчленований. Територія 

характеризується помірно-континентальним кліматом, поєднанням лісової, сте-

пової та лучної рослинності. Ґрунтовий покрив є строкатим та сформований 

ясно-сірими, сірими лісовими ґрунтами, темно-сірими і чорноземами опідзо-

леними, дерново-карбонатними, дерновими, лучними, болотними та іншими 

підтипами ґрунтів. 

Мета досліджень – зʼясувати причини та ступінь деградації фізичних 

властивостей ґрунтів. Під час досліджень поставлено такі завдання: розкрити 

причини розвитку деградаційних процесів; вивчити морфогенетичні, фізичні 

властивості ґрунтів; визначити ступінь погіршення цих властивостей порівняно з 

еталоном. Методи досліджень – порівняльно-географічний, профільно-гене-

тичний, лабораторно-аналітичні, статистичні. Дослідження ґрунтів Гологоро-

Кременецького горбогір’я проведено у межах ключових ділянок, закладених 

у різних фізико-географічних районах горбогір’я (Гологірському, Вороняків-

ському та Кременецькому), що забезпечує репрезентативність отриманих даних. 

У ґрунтовому покриві Гологоро-Кременецького горбогір’я переважають 

темно-сірі опідзолені ґрунти (34,3 % від загальної площі), при цьому основна 

їхня частка припадає на Гологірський та Вороняківський райони [2, с. 25–26]. 

Поширені вони здебільшого на хвилястих вододільних поверхнях з абсолют-

ними висотами  300–380  м, а також на пологих і спадистих схилах невисоких 
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горбів і пасом. Друге місце за площею посідають сірі лісові ґрунти (17,7 %), 

поширені здебільшого у Вороняківському та Кременецькому фізико-геогра-

фічних районах. Ці ґрунти приурочені до добре дренованих горбистих територій 

та залягають на вищому гіпсометричному рівні, ніж темно-сірі опідзолені ґрунти 

(320–400 м). Дещо менші площі займають чорноземи опідзолені (11,4 %). 

Ареали поширення чорноземів приурочені до вододілів з абсолютними висо-

тами 260–360 м та до пологих схилів. Сумарна площа цих типів ґрунтів 

перевищує 60 % площі території досліджень. У кожному типі виділено слабо-, 

середньо- та сильноеродовані відміни. 

Деградаційні процеси на території досліджень зумовлені здебільшого 

природно-антропогенними чинниками. До природних чинників належать: 

рельєф – значне поширення схилів різної форми, крутизни та експозиції; 

ґрунтотворні породи – переважання пухких лесоподібних суглинків, які часто 

підстеляються елювієм щільних карбонатних порід; клімат – зокрема, значна 

кількість опадів. Серед антропогенних чинників виокремлюють ступінь сіль-

ськогосподарського освоєння території Гологоро-Кременецького горбогір’я, 

інтенсивний механічний обробіток ґрунтів, зменшення надходження органічних 

решток у ґрунт, нераціональну організацію території, недостатнє внесення 

органічних і мінеральних добрив. Про високий ступінь сільськогосподарського 

освоєння свідчать такі показники: частка сільськогосподарських угідь деяких 

сільських рад коливається від 40 % до 88 % від площі. Серед сільськогоспо-

дарських угідь переважає рілля – 52–75 % від їхньої площі. Поєднання заз-

начених чинників сприяє розвиткові процесів водної ерозії. Саме водна ерозія 

та антропогенні навантаження, зумовлені обробітком ґрунтів, є причиною 

їхньої деградації. 

Ґрунти досліджуваної території значною мірою піддаються фізичній де-

градації, зокрема, у них простежується зменшення потужності гумусованого 

шару. Цей показник визначають, порівнюючи конкретні ґрунти з еталоном. 

Для виявлення деградаційних процесів на сільськогосподарських землях за 

еталон прийнято нееродовані ґрунти кожного типу, зайняті під ріллею, при-

урочені до вирівняних вододільних поверхонь з ухилом 0–1. Як діагностич-

ний критерій не варто використовувати потужність верхнього гумусово-елю-

віального чи гумусового горизонту (НЕ – для сірих лісових ґрунтів та Не – 

для темно-сірих і чорноземів опідзолених), оскільки частина цього горизонту 

змивається внаслідок водної ерозії, а частина перемішується з горизонтами, 

що залягають нижче. Тому за показник еталону запропоновано брати глибину 

залягання горизонту Іе – для сірих лісових та темно-сірих опідзолених ґрун-

тів; для чорноземів опідзолених еталоном вважають нижню межу горизонту 

Рh [1, с. 325; 7, с. 142]. Нормативні параметри для різних ступенів деградації 

ґрунтів за потужністю змитої товщі наведено у таблиці 1. 

Відповідно до цих параметрів сірі лісові слабозмиті ґрунти знаходяться у 

передкризовому стані (змито до 30 см верхнього шару ґрунту), а середньо- і 

сильнозмиті – у катастрофічному (табл. 2). Темно-сірі опідзолені ґрунти, по-

рівняно з сірими лісовими, відзначаються  меншим  ступенем  деградованості 
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слабо- та середньозмитих відмін (відповідно, задовільний та передкризовий 

стан); сильнозмиті відміни також характеризуються катастрофічним рівнем 

деградованості. Ступінь деградованості чорноземів опідзолених оцінено як 

передкризовий (слабо- і середньозмиті) та катастрофічний (сильнозмиті відміни). 
 

Таблиця 1 

Показники ступенів розвитку ерозійної деградації 

Стан ґрунтового покриву 

Потужність змитої товщі (у см від еталону) 

Сірі лісові ґрунти 
Темно-сірі та 

чорноземи опідзолені 

I. Нормальний (сприятливий) 0–5 0–5 

II. Задовільний 5–10 5–15 

III. Передкризовий 10–20 15–30 

IV. Кризовий 20–35 30–50 

V. Катастрофічний >35 >50 

 

Таблиця 2 

Зменшення потужності генетичних горизонтів та рівні деградованості 

ґрунтів Гологоро-Кременецького горбогір’я 

Тип ґрунту 

Стан ґрунтового покриву 

Зменшення потужності шару ґрунту (у см) 

Еталон, 

см 
І ІІ ІІІ ІV V 

Сірі лісові 92   301  372–513 

Темно-сірі опідзолені 97  141  472 743 

Чорноземи опідзолені 109   261–292  583 

Примітка: І – нормальний (сприятливий) стан; ІІ – задовільний; ІІІ – перед-

кризовий; ІV – кризовий; V – катастрофічний. 
1 – слабозмиті; 2 – середньозмиті; 3 – сильнозмиті ґрунти. 

 

Механічні навантаження на ґрунт зумовлюють збільшення щільності 

будови та зменшення загальної шпаруватості. Значна вага ґрунтооброблю-

вальних агрегатів та багаторазове проходження техніки по полю за вегетацій-

ний період зумовлюють переущільнення верхнього шару ґрунту, руйнування 

ґрунтової структури. Найвищий рівень деградованості за щільністю будови 

характерний для сірих лісових ґрунтів: усі відміни цього типу відзначаються 

високим ступенем деградації (табл. 3). 

Для темно-сірих опідзолених незмитих ґрунтів властива слабка дегра-

дація (середній показник щільності будови орного шару – 1,21 г/см3), для 

слабозмитих – середня. Середньо- і сильнозмиті відміни характеризуються 

високим ступенем деградованості. В орному шарі чорноземів опідзолених 

незмитих деградацій, по суті, немає, для слабо- і середньозмитих відмін – 

середня, для сильнозмитих – висока. 
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Таблиця 3 

Деградованість ґрунтів Гологоро-Кременецького 

горбогір’я за щільністю будови 

Тип ґрунту 

Потуж-

ність 

шару, см 

Нормативи параметрів деградованості (г/см3) 

І ІІ ІІІ ІV V 

<1,2 1,2–1,3 1,3–1,4 1,4–1,5 >1,5 

Сірі лісові 0–30    

1,44н – 

1,461,2 – 

1,453 
 

Темно-сірі опідзолені 0–30  1,21н 1,381 1,442 – 

1,463  

Чорноземи опідзолені 0–30 1,19н  
1,341 – 

1,382 1,413  

Примітка: І – деградація практично відсутня; ІІ – деградація слабка; ІІІ – 

деградація середня; ІV – деградація висока; V – деградація надто висока (кризова). 
н – незмиті; 1 – слабозмиті; 2 – середньозмиті; 3 – сильнозмиті ґрунти. 

 

Низька загальна шпаруватість є одним з чинників, який зумовлює неза-

довільну водопроникність ґрунту, спричиняє інтенсивніший розвиток процесів 

площинного змиву. Зменшення величини загальної шпаруватості нижче від 

середнього рівня під час інтенсивних зливових дощів є однією з причин роз-

витку площинного змиву навіть на схилах із ухилом менше 3 [7, с. 147]. 

Рівень деградованості за загальною шпаруватістю для сірих лісових та 

темно-сірих опідзолених ґрунтів корелюється з деградованістю щільності 

будови. Деградованість за загальною шпаруватістю чорноземів опідзолених 

незмитих є слабкою, слабозмитих – середньою, а середньо- і сильнозмитих – 

високою (табл. 4). Середня шпаруватість орного шару для незмитих відмін 

становить 51,6 %, а в ґрунтах різного ступеня еродованості коливається у 

межах 45,6–43,8 %. 

Таблиця 4 

Деградованість ґрунтів Гологоро-Кременецького 

горбогір’я за загальною шпаруватістю 

Тип ґрунту 

Потуж-

ність 

шару, 

см 

Нормативи параметрів деградованості (%) 

І ІІ ІІІ ІV V 

>55 55–50 50–45 45–40 <40 

Сірі лісові 0–30    
44,2н – 43,41 –

44,02 – 43,93  

Темно-сірі опідзолені 0–30  52,3н 45,41 43,42 – 43,23  

Чорноземи опідзолені 0–30  51,6н 45,61 44,62 – 43,83  

Примітка: І – деградація практично відсутня; ІІ – деградація слабка; ІІІ – 

деградація середня; ІV – деградація висока; V – деградація надто висока (кризова). 
н – незмиті; 1 – слабозмиті; 2 – середньозмиті; 3 – сильнозмиті. 
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Ущільнення ґрунтів пов’язане з погіршенням їхнього структурно-агре-

гатного стану. Діагностичним критерієм оцінювання структурно-агрегатного 

стану є вміст у ґрунтах агрономічно цінних повітряно-сухих агрегатів [5, 

с. 52; 7, с. 150]. Як свідчать результати досліджень, за вмістом агрономічно 

цінних агрегатів сірі лісові ґрунти відзначаються високим та надто високим 

рівнем деградованості. Також високий ступінь деградації виявлено у чорно-

земів опідзолених (табл. 5). Темно-сірі опідзолені ґрунти характеризуються 

середнім ступенем деградації структурно-агрегатного стану. 

Таблиця 5 

Ступінь деградації структурно-агрегатного стану ґрунтів 

Гологоро-Кременецького горбогір’я 

Тип ґрунту 

Потуж-

ність 

шару, 

см 

Нормативи параметрів деградованості                        

(% агрономічно цінних агрегатів) 

І ІІ ІІІ ІV V 

>60 60–50 50–40 40–30 <30 

Сірі лісові 0–30    
31,6н–34,71–

30,63 29,12 

Темно-сірі опідзолені 0–30   
49,8н–46,31–

45,62–40,123   

Чорноземи опідзолені 0–30    
39,3н–36,51–

35,82–30,33  

Примітка: І – деградація практично відсутня; ІІ – деградація слабка; ІІІ – 

деградація середня; ІV – деградація висока; V – деградація надто висока (кризова). 
н – незмиті; 1 – слабозмиті; 2 – середньозмиті; 3 – сильнозмиті. 

 

Отже, в усіх досліджуваних ґрунтах за показниками структурно-агре-

гатного стану та загальних фізичних властивостей виявлено деградаційні про-

цеси різного ступеня інтенсивності. 

Незмиті відміни ґрунтів характеризуються зазвичай нижчим ступенем 

деградації, порівняно з еродованими відмінами. Винятком є сірі лісові ґрунти, 

у яких для незмитих та еродованих відмін простежується високий рівень де-

градації фізичних властивостей. Це зумовлено нижчою екологічною стійкістю 

сірих лісових ґрунтів. Ступінь деградованості еродованих ґрунтів за всіма по-

казниками фізичної деградації змінюється від середнього до надто високого 

та здебільшого зростає від слабо- до сильнозмитих відмін ґрунту. Погіршення 

фізичних властивостей сприяє посиленню площинного змиву ґрунтів, що 

посилюватиме їхню деградацію. Це свідчить про необхідність консервації 

ґрунтів, які перебувають у кризовому стані та є малопродуктивними. На інших 

площах треба дотримуватися принципів адаптивно-екологічного землеробства, 

запроваджувати контурно-меліоративну систему землеробства та застосовувати 

протиерозійні заходи. Відновлення родючості переущільнених ґрунтів потре-

бує значних затрат часу та  ресурсів.  Під  час  використання  переущільнених 
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ґрунтів у сільському господарстві ефективним є застосування органічних до-

брив, відмова від основного обробітку з перевертанням гумусово-акумулятив-

ного горизонту і його заміна на безполицевий та поверхневий обробіток. 

Проте головне завдання – полегшення ваги ґрунтооброблювальних машин, 

зменшення кількості проходів техніки по полю, травосіяння, використання 

органічних добрив. 
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The article investigates soil Holohory-Kremenets Hill Ridge. Attention is paid to the 

study of the physical properties of the main soil types of Holohory-Kremenets Hill Ridge. 

As the research area is a region of long agricultural use, soils undergo the intense of 

anthropogenic pressure. The article analyzes the level of degradation of physical properties 

of soils of studied area. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ ДЕГРАДАЦИЯ ПОЧВ ГОЛОГОРО- 

КРЕМЕНЕЦКОГО ХОЛМОГОРЬЯ 

 

О. Гаськевич 
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ул. В. Великого, 1, Дубляны, 80381, Украина 

Исследовано почвы Гологоро-Кременецкого холмогорья. Акцентировано внимание 

на изучение физических свойств основных типов почв. Проанализировано уровень 

деградации физических свойств почв исследуемого региона. 

Ключевые слова: почва, физические свойства, плотность, скважистость, струк-

тура, деградация. 
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УДК  911.373(477.8) 

 

ДЕТЕРМІНІЗАЦІЯ ВПЛИВУ ПОКАЗНИКІВ 

МІСЦЕВОСТІ ТА АБСОЛЮТНОЇ ВИСОТИ ПОХИЛУ 

НА СУМАРНУ ПОСЕЛЕНСЬКУ ЕНЕРГІЮ ТЕРИТОРІЇ 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р. Гищук 

 

Чернівецький торговельно-економічний інститут 

Київського національного торговельно-економічного університету, 

Центральна площа, 7, м. Чернівці, 58002, Україна 

 
Розглянуто питання залежності та черговості впливу абсолютної, відносної 

висоти, похилу місцевості, експозиції схилів на сумарну поселенську енергію тери-

торії (СПЕТ) Івано-Франківської області. Детально оцінено розподіл СПЕТ за інтер-

валами похилу місцевості й абсолютної висоти населених пунктів як найважливіших 

морфометричних чинників за умов Івано-Франківського Прикарпаття. 

Ключові слова: поселення, морфометричні чинники, похил місцевості, абсо-

лютна висота, ретроспективно-сучасна мережа поселень, сумарна поселенська енергія 

території. 

 

Процеси заселення будь-якої території історично залежали від кількості 

та компактності розташування первісних поселень у різноманітних системах 

розселення. Важливою природною складовою впливу на формування усіх сис-

тем і на утворення самих населених пунктів є їхні морфометричні показники: 

абсолютна (На), відносна (Нв) висота, похил місцевості (Пм), експозиція схилів 

(Ес). Їхня особливість полягає в тому, що вони є незмінними й постійними 

чинниками впродовж усього розвитку людства (від раннього палеоліту до сього-

дення), а це засвідчує їхню першорядну роль у формуванні ретроспективно-

сучасних мереж поселень (РСМП). 

Питання дослідження детермінізації впливу морфо-метричних показників 

на сумарну поселенську енергію території (СПЕТ) у формуванні мережі посе-

лень вивчали В. Круль [9] і Г. Круль [17]. Зазначимо, що В. Круль акцентував 

свою увагу лише на впливі На, саме давніх поселень на СПЕТ у межах Західної 

України (т. ч. Івано-Франківської області), а Г. Круль – на покомпонентному 

впливі всіх чотирьох агентів морфометричної складової на опосередковану 

СПЕТ, однак у рамках Північної Буковини. Крім того, питання дослідження 

детермінізації впливу показників абсолютної та відносної висоти на кількість 

поселень у межах Івано-Франківської області та її природних регіонів детально 

висвітлені у працях В. Круля та Р. Гищука [1–6, 10–16], а також Г. Григор’євої 

[7]. Отже, за умов Івано-Франківської області оцінку впливу похилу місцевості 
________________________________________ 

© Гищук Р., 2013 
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та експозиції схилів на формування ретроспективно-сучасних мереж поселень і 

СПЕТ виконано вперше. 

Завдання наукової праці – визначення для Прикарпаття черговості впливу 

зазначених морфометричних чинників на його поселенську мережу та оцінка 

найважливішого (-их) з-поміж них через призму бальної оцінки СПЕТ (про її 

сутність та методику розрахунку див. у [6]), оскільки вони акумулюють у собі 

всю ретроспективно-сучасну енергію населених пунктів. 

Наголосимо, що наші дослідження ґрунтуються на функційних регресійних 

залежностях СПЕТ=f(Ha), f(Hв), f(Пм), f(Ес), оскільки аналіз СПЕТо, який про-

понує у своїй праці Г. Круль, для Прикарпаття себе не виправдав [9, с. 185]. 

Крім того, 804 населених пунктів Івано-Франківської області були згруповані 

за інтервалами і розраховані їхні середньогеометричні показники, оскільки 

без цього такі залежності були теж малоймовірними. Отже, дослідження 

регресійних функцій між СПЕТ і морфометричними показниками набули 

вигляду: СПЕТ=f(Haсгеом.), СПЕТ=f(Hвсгеом.), СПЕТ=f(Пмсгеом.), СПЕТ=f(Ес сгеом.). 

Результати наукових пошуків показали, що найтісніші кореляційні зв’язки в 

регіоні простежуються між СПЕТ=f(Haсгеом.) і СПЕТ=f(Пмсгеом.), де їхній вплив 

і роль є зрівноваженими. Коефіцієнт кореляції (Кк), при цьому, за квадратним 

поліноміальним рівнянням є досить тісним і становить 0,84. Загалом за умов 

Івано-Франківської області вплив морфометричних чинників населених пунктів 

на СПЕТ має таку черговість і значимість: Пм – Кк=0,84, На – 0,84, Нв – 0,76, Ес  – 

0,40. В останньому випадку щільність цієї залежності розрахована за 16 румбами 

розміщення поселень. 

Залежність зміни показників між СПЕТ і Пм має прямо пропорційний 

характер до 4 інтервалу 3°01' – 4°00' (рис. 1), після чого залежність набирає обер-

нено пропорційного зв’язку. Переломною точкою є СПЕТ зі значенням 235 ба-

лів, хоча 6–7 інтервали мають ще вищі величини: відповідно, 301 і 340. Заз-

начимо, що інтервали Пм населених пунктів, за якими виконано аналіз зміни 

СПЕТ, є зазначеними в другій колонці таблиці 1. 

Отже, найміцнішу ретроспективну основу мають населені пункти, де Пм 

коливається в межах 1–7 інтервалів (0°01'–7°00'), а особливо – проміжку від 6 до 

7. В цих межах простежуються пересічні СПЕТ, значення яких відповідають 

формуючому чиннику ретроспективно-сучасних мереж поселень усіх рівнів, 

про які йшлося в праці Р. М. Гищука. Також тут є одна з найменших часток 

(52,6–54,6 %) “молодих” поселень, утворених після давньоруського періоду. 

В них СПЕТ перебуває від 0,1 до 35 балів, що наголошує на ретроспектив-

ному значенні даних інтервалів, які є основою ретроспективно-сучасних мереж 

поселень в області. 

Додатковим доказом ретроформувальної основи поселенських систем із 

найменшим Пм є частка наймолодших населених пунктів, які виникли за 

останні чотири століття, а їхнє СПЕТ коливається від 0,1 до 10 балів (див. 

табл. 1). 
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Рис. 1. Залежність зміни сумарної поселенської енергії 

території (СПЕТ) поселень Івано-Франківської області 

від інтервалів похилу місцевості (Пм) 
 

Таблиця 1 

Розподіл сумарної поселенської енергії території (СПЕТ) населених пунктів  

Івано-Франківської області за інтервалами похилів місцевості (Пм) 

Н
о
м

ер
 з

а 
п

о
р
. 

Інтервали 

похилу 

місцевості у 

град., мін. 

К-сть  

усіх 

поселень, 

одиниць 

СПЕТ 

геом., бали 

К-сть поселень 

 зі СПЕТ  

0,1–35 балів  

(після давньо-

руського часу) 

К-сть поселень  

зі СПЕТ 

0,1–10 балів 

(XVІI–XXI ст.) 

К-сть  

центрів  

І–VI порядку 

один. %* один. %* один. %* 

1. ≤1°00' 218 168,0 128 58,7 32 14,7 20 9,2 

2. 1°01'–2°00' 156 256,2 74 47,4 32 20,5 27 17,3 

3. 2°01'–3°00' 115 209,3 55 47,8 18 15,7 15 13,0 

4. 3°01'–4°00' 95 235,7 58 61,1 21 22,1 14 14,7 

5. 4°01'–5°00' 60 239,9 32 53,3 16 26,7 6 10,0 

6. 5°01'–6°00' 38 301,0 20 52,6 12 31,6 8 21,1 

7. 6°01'–7°00' 22 339,7 12 54,5 7 31,8 6 27,3 

8. 7°01'–8°00' 13 166,5 8 61,0 7 53,8 2 15,4 

9. 8°01'–9°00' 10 34,1 8 80,0 6 60,0 0 0,0 

10. 9°01'–10°00' 17 103,7 9 52,9 7 41,2 1 5,9 

11. 10°01'–12°00' 13 100,3 12 92,3 10 76,9 1 7,7 

12. 12°01'–14°00' 11 22,2 10 90,9 9 81,8 0 0,0 

13. 14°01'–16°00' 12 5,7 12 100 12 100 0 0,0 

14. 16°01'–18°00' 9 4,6 9 100 9 100 0 0,0 

15. ≥18°01' 15 9,5 14 93,3 11 73,3 0 0,0 

* відносну частку розраховували від загальної кількості поселень інтервалу 
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Загалом ця частка пересічно тільки зростає, досягаючи свого максимуму 

на 13 інтервалі (14°01'–16°00'), що свідчить про залучення ділянок з великою 

крутизною до поселенсько-господарського використання у значно пізніші 

етапи розвитку людства. Вони (стрімкі ділянки), крім цього, апріорі не могли 

впливати на формування ретроспективно-сучасних мереж поселень високої 

ієрархії. Через це не відзначено розміщення центрів ретроспективно-сучасних 

мереж поселень І(СПЕТ≥2000)–VI (601–900 балів) порядку на територіях із 

великим похилом. Виняток тут становлять землі із Пм від 9° до 12°. 

Наступним чинником, який вплинув на сумарний заселенський потенціал 

території, була абсолютна висота (На). Регресійна залежність квадратного рів-

няння показала обернено пропорційну залежність зміни СПЕТ від На насе-

лених пунктів на всіх інтервалах заселених висот Івано-Франківської області 

(Кк=0,84) (рис. 2). 

 

Рис. 2. Залежність зміни сумарної поселенської енергії 

території (СПЕТ) поселень Івано-Франківської області 

від інтервалів абсолютних висот (На) 

 

Аналіз відносної частки поселень зі незначною ретроспективною осно-

вою (СПЕТ перебуває в межах 0,1–35 балів) свідчить про їхню вагому роль, 

починаючи лише з висот 400 м н. р. м., де їхня питома вага становить 4/5 і надалі 

збільшується до останніх інтервалів, на яких немає давніх населених пунктів. 

Вагома роль “наймолодших поселень”, що утворилася за останніх чотири сто-

ліття, є значною, починаючи лише від 600 м н. р. м., а до цього вона, за певними 

винятками (400,1–420,0 м; 480,1–500,0 м; 550,1–600,0 м), не перевищує поло-

вини всіх населених пунктів інтервалу. Зазначимо, що їх зовсім немає на землях 

із На ≤190 м і на проміжку 210,1–220,0 м, а всі так звані “молоді” – від 180,1 до 

190,0 м. 

Найбільша ж їхня кількість припадає на 10-й інтервал (32 пос.). Збіль-

шення концентрації центроформуючих ядер ретроспективно-сучасних мереж 

поселень простежувалося до 260 м (тут максимально перебуває 14 осередків  
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Таблиця 2 

Розподіл СПЕТ населених пунктів Івано-Франківської області за інтервалами На 

Н
о

м
ер

 з
а 

п
о

р
. 

Інтервали 

абсолютних 

висот, м 

К-сть 

усіх 

поселень, 

одиниць 

СПЕТгеом.., 

бали 

К-сть пос.  

зі СПЕТ  

0,1–35 балів 

(після давньо-

руського часу) 

К-сть пос.  

зі СПЕТ 

0,1–10 балів 

(XVIІ–XXI ст.) 

К-сть  

центрів  

І–VI порядку 

один. %* один. %* один. %* 

1. ≤180 3 434,1 1 33,3 0 0,0 2 66,7 

2. 180,1–190 3 627,0 0 0,0 0 0,0 2 67,7 

3. 190,1–200 10 487,8 4 40,0 1 10,0 3 30,0 

4. 200,1–210 7 61,6 4 71,4 1 14,3 0 0,0 

5. 210,1–220 16 460,3 5 31,3 0 0,0 5 31,3 

6. 220,1–230 27 303,3 14 51,9 3 11,1 6 22,2 

7. 230,1–240 49 331,3 14 32,7 3 6,1 13 26,5 

8. 240,1–250 32 248,9 19 59,4 2 6,3 3 9,4 

9. 250,1–260 52 321,1 23 44,2 5 9,6 14 26,9 

10. 260,1–270 54 220,4 32 59,3 7 13,0 9 16,7 

11. 270,1–280 44 183,2 18 43,2 5 11,4 5 11,4 

12. 280,1–290 51 222,1 22 43,1 10 19,6 7 13,7 

13. 290,1–300 41 170,7 22 53,7 7 17,1 3 7,3 

14. 300,1–310 37 369,2 17 45,9 7 18,9 10 27,0 

15. 310,1–320 33 203,8 18 54,5 3 9,1 3 9,1 

16. 320,1–330 26 161,3 15 57,7 6 23,1 3 11,5 

17. 330,1–340 26 203,7 14 53,8 5 9,2 2 7,7 

18. 340,1–350 19 132,0 7 47,4 5 26,3 1 5,3 

19. 350,1–360 11 177,1 5 45,5 3 27,3 1 9,1 

20. 360,1–370 17 352,6 9 52,9 2 11,8 1 5,9 

21. 370,1–380 19 130,2 12 63,2 6 31,6 1 5,3 

22. 380,1–390 8 23,4 5 62,5 1 12,5 0 0,0 

23. 390,1–400 16 167,3 11 68,8 5 31,3 2 12,5 

24. 400,1–420 16 60,1 14 87,5 9 56,3 0 0,0 

25. 420,1–440 27 100,1 15 55,6 11 40,7 1 3,7 

26. 440,1–460 15 69,8 12 80,0 7 46,7 0 0,0 

27. 460,1–480 15 29,2 12 80,0 4 26,7 0 0,0 

28. 480,1–500 8 98,1 7 87,5 5 62,5 1 12,5 

29. 500,1–550 34 82,8 27 79,4 15 44,1 2 5,9 

30. 550,1–600 24 44,6 16 70,8 14 58,3 0 0,0 

31. 600,1–650 11 24,0 10 90,9 8 72,7 0 0,0 

32. 650,1–700 8 6,3 8 100,0 8 70,0 0 0,0 

33. 700,1–750 8 45,4 7 87,5 6 75,5 0 0,0 

34. 750,1–800 8 10,7 7 87,5 7 87,5 0 0,0 

35. 800,1–900 14 6,0 13 92,9 13 92,9 0 0,0 

36. 900,1–1000 8 4,2 8 100,0 8 100,0 0 0,0 

37. 1000,1–1100 5 2,6 5 100,0 5 100,0 0 0,0 

38. ≥1100,1  2 2,8 2 100,0 2 100,0 0 0,0 

* відносну частку розраховували від загальної кількості поселень інтервалу 
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І–VI порядку), після чого їхня кількість неухильно зменшується, тоді як їхня 

відносна вага має в середньому обернено пропорційну залежність від початку 

до кінця висотних інтервалів. Центри І–VI порядку не зафіксовані на висотах 

340,1–360,0 м, 400,1–420,0 м, 440,1–480,0 м, а від 550,1 м зникають зовсім 

(див. табл. 2). 

Для території Івано-Франківської області черговість і значимість впливу 

морфометричних чинників населених пунктів на СПЕТ найістотнішою є між 

СПЕТ та похилом місцевості й абсолютною висотою, а їхній вплив і роль є 

зрівноваженими. Відносна висота поселень й експозиція схилів є третім і 

четвертим чинниками, відповідно. Найміцнішу ретроспективну основу мають 

населені пункти, де Пм коливається в межах 0°01'–7°00'. У цих рамках 

простежуються пересічні СПЕТ, значення яких відповідають формувальному 

чиннику ретроспективно-сучасних мереж поселень. Тому залучення ділянок 

до поселенсько-господарського використання з великою стрімкістю схилів від-

бувалося вже після 1300 р. Вагома роль абсолютної висоти (На), як чергового 

морфометричного чинника ретроспективної поселенської основи, простежується 

до 400 м н. р. м. Після нього значно збільшується частка поселень без архео-

логічних культур (СПЕТ від 0,1 до 35 балів), хоча центри І–VI порядку зни-

кають зовсім, починаючи з висот 550 м н. р. м. 
________________________ 
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DETERMINIZATION OF INFLUENCE OF AREA SLOPE INDICES 

AND ALTITUDE AREAS AT TOTAL SETTLEMENT ENERGY 

IN IVANO-FRANKIVSK REGION 
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Dependence and priority issues of influence of absolute and relative altitude, area 

slope and hills exposition upon total energy of settlement area (TESA) are under the 

consideration in this article. The article is focused on the TESA distribution at the intervals 

of settlements sloped area as the main morphological-metric factor in Ivano-Frankivsk 

region. 
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ДЕТЕРМИНИЗАЦИЯ ВЛИЯНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

МЕСТНОСТИ И АБСОЛЮТНОЙ ВЫСОТЫ УКЛОНА НА 

СУММАРНУЮ ПОСЕЛЕНЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ ТЕРРИТОРИИ 

ИВАНО-ФРАНКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р. Гищук 

 

Черновицкий торгово-экономический институт 

Киевского национального торгово-экономического университета, 

Центральная площадь, 7, г. Черновцы, 58002, Украина 

 

Рассмотрены вопросы зависимости и очередности влияния абсолютной, отно-

сительной высоты, уклона местности, экспозиции склонов на суммарную поселен-

ческую энергию территории (СПЭТ) Ивано-Франковской области. Подробно оценено 

распределение СПЭТ по интервалах наклонных местностей и абсолютной высоты 

населенных пунктов как важнейших морфометрических факторов в условиях Ивано-

Франковского Прикарпатья. 

Ключевые слова: поселение, морфометрические факторы, уклон местности, 

абсолютная высота, ретроспективно-современная сеть поселений, суммарная посе-

ленческая энергия территории. 
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КОНСТРУКТИВНО-ГЕОГРАФІЧНІ ЗАСАДИ 

ОПТИМІЗАЦІЇ АКУСТИЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ 

В МЕЖАХ ВЕЛИКИХ УРБОЕКОСИСТЕМ 

 

Л. Гілета 

 

Львівський національний університет імені Івана Франка, 

вул. П. Дорошенка, 41, м. Львів, 79000, Україна 

 
Розглянуто оптимізацію акустичного навантаження як одного з негативних 

екологічних чинників великих урбоекосистем. За основними його характеристиками – 

потужністю, тривалістю та віддаллю поширення, виділено акустичні геосистеми як 

території з наближеними рівнями шуму. Запропоновано конструктивно-географічні 

засади оптимізації кожної акустичної геосистеми, що полягають у зменшенні їхніх 

характеристик. 

Ключові слова: акустичне навантаження, акустична геосистема, конструктивно-

географічні засади оптимізації. 

 

Акустичне навантаження, яке визначають за рівнем шуму, що значно 

перевищує природний фон (40–50 дБА), розглядають як негативний еколо-

гічний чинник. Згідно із Законом України “Про охорону навколишнього при-

родного середовища” (ст. 25), воно належить до складу інформації про це сере-

довище (екологічної інформації). Сьогодні в Україні значна кількість норма-

тивно-правових актів екологічного, санітарно-гігієнічного, транспортного, 

адміністративного та іншого законодавства, які регулюють питання, пов’язані 

із захистом населення від небезпечного акустичного навантаження. Проте ці 

акти спрямовані на зниження рівня шуму на компонентному рівні і не врахо-

вують географічних, а точніше, конструктивно-географічних засад, що перед-

бачають вивчення та оптимізацію акустичного навантаження на територіально-

системному рівні. 

Оптимізація – це складний, керований антропогенний процес, який спря-

мований на гармонізацію відносин між суспільством і природою, яку це сус-

пільство експлуатує [4]. Оскільки оптимізація спрямована на гармонізацію 

природи, її заходи доцільно планувати саме на підставі конструктивної географії 

як наукового напрямку, що вивчає конструктивне планування природно-госпо-

дарських територіальних систем на основі закономірностей їхньої просторо-

часової організації у спонтанному та антропогенно-модифікованому режимах 

функціонування [2]. 

Урбоекосистема репрезентована у вигляді моделі міста. З огляду на не-

зворотній розвиток у її межах транспортної та промислової  структур,  простежу- 
________________________________________ 

© Гілета Л., 2013 
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ється все більш інтенсивний вплив на них підвищених рівнів шуму, що ви-

кликає навантажене й водночас антропогенно-модифіковане функціонування 

цих структурних компонентів. Антропогенні шуми характеризуються: 

 потужністю, яка залежить від виду діяльності промислового підприємства 

(найпотужнішим рівнем шуму характеризуються підприємства будівельних 

матеріалів, що спеціалізуються на виробництві залізних конструкцій (понад 

100 дБА)) чи виду транспортного засобу (найшумнішим є авіаційний 

транспорт); 

 тривалістю, яка залежить від кількості транспортних засобів (чисельні 

автомобілі, що рухаються міськими дорогами і створюють постійне аку-

стичне навантаження, потяги чи літаки – короткоінтервальне акустичне 

навантаження) чи часу активної діяльності підприємства; 

 відстанню поширення, яка залежить як від джерела акустичного наван-

таження, так і від природної та антропогенної територіальної структури. 

Проведені в межах Львівської урбоекосистеми дослідження, які ґрунту-

ються на конструктивно-географічному підході, дають змогу виокремити аку-

стичні геосистеми як території з наближеними рівнями та характеристиками 

акустичного навантаження. У межах міста виділяємо п’ять типів акустичних 

геосистем (рис. 1): 

 

 

Рис. 1. Картосхема урбоекосистеми Львова з нанесеними 

акустичними геосистемами 
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І. Автотранспортні І, ІІ та ІІІ класу навантаження. Рівень шуму – 70–90 дБА, 

інтервали прояву – короткочасові (до 5 хв), шум за стабільністю звучання – пере-

ривчастий (рівень звуку періодично різко падає до рівня фонового шуму); 

ІІ. Автотранспортні IV, V, VI та VII класів, тобто характеризується підвищеним 

та критичним рівнем транспортного навантаження. Рівень шуму – 70–90 дБА, інтер-

вали прояву – довгочасові (до 8-ми годин), шум за стабільністю звучання – пере-

ривчастий (рівень звуку періодично різко падає до рівня фонового шуму); 

ІІІ. Залізничні з високим (80–100 дБА) рівнем і короткоінтервалістю шуму (до 

5–10 хв); 

IV. Промислові з шумовим навантаженням 70–110 дБА і порівняно тривалими 

інтервалами прояву (8–12 годин). Шум за стабільністю звучання – постійний (шум, 

рівень звуку якого змінюється в часі не більше як на 5 дБА); 

V. Авіаційні, які характеризуються, по суті, найвищими рівнями шуму (90–120 дБА) 

та короткоінтервальністю звучання (3–5 хв). 

Отже, конструктивно-географічні засади оптимізації акустичного наван-

таження в межах великих урбоекосистем передбачають зниження потужності, 

тривалості та відстані поширення акустичного навантаження для кожної виді-

леної акустичної геосистеми. 

Зниження потужності такого навантаження в межах міських доріг (авто-

транспортні геосистеми усіх класів навантаження) можна досягти вживши низку 

організаційних заходів, зокрема: 

 регулювання складу транспортного потоку (обмеження пересування в 

місті вантажних автомобілів, рівень шуму від яких перевищує рівень шуму 

від легкових приблизно на 10–20 дБА, сприятиме тому, що акустичне наван-

таження безпосередньо біля проїжджої частини не перевищуватиме 70–75 дБА); 

 регулювання швидкості транспортних засобів (або її зменшення до 

40–50 км/год сприятиме тому, що рівні шуму безпосередньо біля найзаван-

таженіших доріг не перевищуватимуть 75 дБА); 

 заміну шумного брукованого покриття доріг на менш шумне асфальт-

не, що зменшить акустичне навантаження в середньому на 5–7 дБА; 

 контроль за станом дорожнього покриття (проведені в межах міста 

дослідження підтвердили, що рівні транспортного шуму на вулицях, де необ-

хідний ремонт, на 5–10 дБА вищі, порівняно з відремонтованими вулицями); 

 обмеження пересування транспортних засобів дорогами із складним 

профілем дороги (з огляду на ускладнений рельєф міста та розташування його 

центру в западині, важливо зазначити, що частина доріг характеризується 

ускладненим профілем. До таких належать під’їзні до центральної частини 

Львова вулиці, а також вулиці східної частини міста, що ведуть до гори 

Високий замок. Як показали наші дослідження, дороги зі складним профілем 

є джерелом акустичного навантаження, що приблизно на 10 дБА перевищує 

акустичне навантаження від доріг з вирівняним профілем). 

Зниження потужності акустичного навантаження від залізничного транс-

порту можливо досягти: 

 регулюванням складу залізничного транспортного потоку (а саме обме-

ження проїзду в межах  урбоекосистеми  вантажних потягів зменшить потуж- 
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ність акустичного навантаження від залізничного транспорту в середньому на 10 дБА, 

адже за однакових умов функціонування рівень шуму під час проїзду пасажирського 

потяга становить близько 90 дБА на відстані 5 м від колії, тоді як вантажного – 100 дБА 

на тій самій відстані); 

 регулюванням швидкості потягів (різна швидкість вантажних чи паса-

жирських потягів змінює рівень акустичного навантаження на одній і тій же 

відстані від колії в середньому на 5–7 дБА); 

 прокладенням залізничних колій в ескарпах (ескарп від італ. scarpa – 

укіс) – внутрішня спадина зовнішнього рову укріплень; протитранспортна 

перешкода у вигляді крутої стінки зовнішнього рову укріплення [6]). Проїзд 

потяга в ескарпі зменшує потужність акустичного навантаження за однакових 

умов функціонування та за однакової швидкості на 5 дБА. 

Зниження потужності акустичного навантаження від авіаційного транс-

порту, яке виникає під час зльоту чи посадки літаків, можливе лише за умови 

регулювання транспортного потоку, що передбачає заборону використання в 

межах урбоекосистеми старих шумонебезпечних авіасуден, яким міжнародна 

організація цивільної авіації заборонила приземлятися в більшості країн Європи. 

Щодо зниження потужності акустичного навантаження від промислових 

підприємств, тут є значні проблеми, пов’язані з необхідністю використовувати 

шумонебезпечні станки та установки. 

Зменшення тривалості шумового забруднення від автотранспортних доріг 

урбоекосистеми можливе передусім під час їхнього поділу на електротранс-

портні та дороги з приватними чи маршрутними автомобілями. 

Отже, для того щоб зменшити інтенсивність і тривалість акустичного 

навантаження в межах міських доріг необхідною умовою є обмеження руху 

транспорту на ділянках доріг, які поєднали в собі усі зазначені чинники, що 

підсилюють потужність акустичного навантаження, створеного чисельними 

транспортними засобами, тобто брукованих доріг зі складним профілем, що 

потребують ремонтних робіт, якими курсує міський електротранспорт. 

Регулювання тривалості акустичного навантаження в межах геосистем 

інших типів (залізничних, авіаційних та промислових) має певні труднощі, 

оскільки такі дії сприятимуть зменшенню кількості потягів та авіасуден, що 

зупиняються в місті, та зменшенню тривалості роботи промислових підпри-

ємств, що негативно позначиться на економічних показниках. 

Зменшення відстані поширення акустичного навантаження від усіх типів 

акустичних геосистем, крім акустично-авіаційної, можливо досягти завдяки 

шумозахисним (шуморедукційним) екранам. Поняття “екран” прийнято вжи-

вати до будь-яких перешкод на шляху поширення шуму. Екранами можуть 

бути придорожні підпірні, спеціальні захисні стіни, штучні та природні рельєфи 

місцевості: земляні вали, насипи, відкоси, тераси і т. п. або їхні комбінації, а 

також спеціальні шумозахисні споруди, а також зелені насадження.  

На підставі проведених у межах Львівської урбоекосистеми досліджень 

пропонуємо оптимізувати (зменшити) відстань поширення акустичного наван-

таження так: 

 посадити зелені насадження вздовж міських доріг, де їх немає; 
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 ущільнити зелені насадження на ділянках, де ростуть дерева; 

 установити спеціальні шумозахисні екрани-стінки або бар’єри, які отри-

мали значне поширення у світовій практиці для боротьби з шумом. 

Отже, одним з важливих аспектів оптимізації акустичного навантаження 

в межах великих урбоекосистем в місті є озеленення. Згідно з нашими дослід-

женнями зелені насадження зменшують рівень транспортного шуму на відстані 

10 м від проїжджої частини близько на 10 дБА, залежно від їхнього типу (дерева 

чи кущі) та пори року. Крім того, вони відіграють значну роль в архітектурі 

міста, адже рослинність, зокрема деревна, є засобом збагачення, а нерідко і 

формування ландшафту. Завдяки великому архітектурно-планувальному і сані-

тарно-гігієнічному значенню зелені насадження є одним з основних додатків, 

що утворюють комплекс міста. Акустичний ефект зниження рівня звуку визна-

чають такі чинники, як ширина смуги, дендрологічний склад і конструкція 

насаджень. Проте тут важливо зазначити, що листя на деревах і кущах три-

мається недовго. Шумозахисні якості зелених насаджень є ефективнішими лише 

тоді, коли вони сформовані у вигляді спеціальних багаторядних посадок. Зі змен-

шенням ажурності крон дерев і збільшенням щільності їхнього листя підвищу-

ється ефект шумозахисту. Для здобуття більшого ефекту вже у фронтальній 

підзоні використовують густокронні дерева з обов’язковим заповненням під-

кронового простору підліском і чагарниками [7]. 

Акустична ефективність екрана залежить від його висоти, довжини та 

звукоізоляційних властивостей. Матеріали для виготовлення екранів-стінок 

треба підбирати, головно, з урахуванням конструктивних та економічних по-

глядів. Крім того, вони повинні бути довговічними, стійкими до атмосферних 

впливів, вихлопних газів автомобілів, моторних мастил, стійкими до дії меха-

нічних засобів очищення. До найпоширеніших матеріалів, які застосовують 

для будування екранів, належить бетон і залізобетон. Використовують також 

сталь, алюміній, різні пластикові матеріали, скло. Конструкції окремих елементів 

екранів повинні забезпечувати їхнє щільне приєднання один до одного для 

створення акустично непрозорого екрана. У місцях розташування зупинок транс-

порту для забезпечення проходу людей потрібно передбачати розриви в екранах. 

Під час розроблення проектів комбінованих екранів варто вибирати такі кон-

струкції, конструктивні елементи і форми екрана, щоб екран виглядав як при-

родний, випадково створений природою об’єкт [5]. 

На нашу думку, економічно доцільним для міста є створення екранів, на 

яких можливим буде розміщення реклами. Унаслідок цього акустичні екрани 

будуть не лише самоокупні, а й прибуткові. 

Однак зниження рівня шуму, яке забезпечують як зеленими насаджен-

нями, так й екранами на території і в приміщеннях забудови, залежить не 

лише від його акустичної ефективності, а й від їхнього розташування. Тому 

для досягнення вдалого шуморедукційного ефекту потрібно враховувати струк-

туру акустичних геосистем різних типів. 

Така структура характеризується наявністю центральної ділянки (локалі-

зованої зони) з найбільшими показниками шумового ефекту й декількох перифе- 
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рійних ділянок, які варто просторово диференціювати залежно від диферен-

ціації шкідливості рівня шумового забруднення. 

Локалізовані зони акустичного навантаження в межах урбоекосистеми 

диференціюють залежно від типу акустичної геосистеми. 

Центральною ділянкою автотранспортних геосистем різних класів транс-

портного навантаження, яка характеризується найбільшими показниками рівня 

акустичного навантаження (понад 75 дБА), є територія в межах 10 м від про-

їжджої частини дороги. 

Будова залізничних шумових геосистем охоплює значну центральну ді-

лянку (до 50 м), яку характеризують високі рівні акустичного навантаження. 

Шум промислових геосистем спадає, по суті, прямо пропорційно віддалі 

від джерела. Акустичне навантаження утворене діяльністю промислових під-

приємств, де в межах цехів формуються локалізовані зони, що характеризуються 

потужними рівнями. 

Зважаючи на те, що в межах акустичних геосистем виділяються локалі-

зовані (центральні) ділянки, що характеризуються найвищими показниками 

шуму, доцільним є розміщення зелених насаджень саме на їхніх межах. Для 

посилення шуморедукційного ефекту пропонуємо ущільнити деревні зелені 

насадження кущами та хвойними породами (типу туї), що створюватиме додат-

ковий бар’єр для звукових хвиль і в зимову пору року. 

Отже, оптимізація акустичного навантаження в межах урбоекосистем по-

винна ґрунтуватися на конструктивно-географічному підході, який передбачає 

виділення за шумовими характеристиками акустичних геосистем. Така дифе-

ренціація сприятиме підбору найкоректніших прикладних оптимізаційних 

аспектів щодо зменшення основних характеристик акустичних геосистем різ-

них типів. 
________________________ 
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Optimization of the acoustic loading as one of the major negative environmental 

factors in large urban ecosystems was considered. Based on its main characteristics – 

intensity, duration and distance propagation, certain acoustic geo systems as areas with an 

approximate noise level were selected. We proposed constructive-geographical principles 

of optimization of each acoustic geosystem, based on the reduction of their characteristics. 
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Рассмотрено оптимизацию акустической нагрузки как одного из негативных 

экологических факторов крупных урбоэкосистем. По основным его характеристикам – 

мощности, длительности и расстоянием распространения, выделено акустические 

геосистемы как территории с приближенными уровнями шума. Предложены 

конструктивно-географические основы оптимизации каждой акустической геосистемы, 

состоящие в уменьшении их характеристик. 

Ключевые слова: акустическая нагрузка, акустическая геосистема, конструктивно-

географические основы оптимизации. 
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ДІЯЛЬНОСТІ МІСЦЕВОГО НАСЕЛЕННЯ У МЕЖАХ 

ГІРСЬКОЇ ЧАСТИНИ БАСЕЙНУ ЧЕРЕМОШУ 
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вул. Шевченка, 57, м. Івано-Франківськ, 76018, Україна 

 
Проаналізовано взаємозв’язки, які склалися між геоморфологічними особиво-

стями гірської території басейну Черемошу в межах Верховинського та Путильського 

адміністративних районів та основними напрямками природокористування. 

Ключові слова: морфометричні характеристики рельєфу, ступінь антропогені-

зації ландшафтів, полонинські поверхні, лісозаготівля. 

 
Збереження довкілля з метою підтримки на необхідному рівні здорових 

умов існування людини спричинене зростаючим впливом негативних наслідків 

антропогенізації. Людина, маючи широкі можливості і велике бажання для 

зміни природного середовища, виконала їх повною мірою. Безлісі верхи і 

схили хребтів, забруднені і розбалансовані у водному режимі річки, інші 

стихійні фізико-географічні процеси здебільшого є наслідками невдалого 

вибору напрямів природокористування в Українських Карпатах. 

Для розробки стратегії гармонійного співіснування природи і людини 

варто переглянути не лише специфічні риси природного довкілля, способи 

господарювання та природокористування, а й позитивні та негативні наслідки 

їхнього впливу на окремі компоненти природи, природні комплекси загалом. 

Важливим є також розуміння особливостей існуючого способу життя і госпо-

дарювання горян, його пристосованості до природних особливостей довкілля, 

а передусім рельєфу, його мофологічних та морфометричних характеристик. 

Геоморфологічні та фізико-географічні дослідження Українських Карпат 

тривають уже понад півтора століття. Виконували їх під час експедиційних 

розвідок, стаціонарних спостережень, аналізу картографічних матеріалів та 

теоретичних узагальнень українські, російські, польські, австрійські науковці. 

Значний внесок у вивчення особливостей літогенної основи Українських Кар-

пат зробили Г. Тейсейр, Я. Чижевський, С. Рудницький, О. В’ялов, В. Боднар-

чук, П. Цись, І. Гофштейн, К. Геренчук, М. Койнов, Р. Сливка. Серед сучас-

ників важливе значення мають геоморфологічні праці Я. Кравчука, І. Коваль-

чука, Г. Рудька [4, 7, 8]. Найбільше уваги в цих працях приділено аналізу гео- 
 

________________________________________ 

© Гілецький Й., Тимофійчук Н., 2013 



Взаємозвʼязок рельєфу і господарської діяльності…                                                                    109 

ISSN 2078-6441. Вісник Львівського університету. Серія географічна. 2013. Випуск 46 
 

морфологічних особливостей та регіоналізації Скибових, Вододільно-Верхо-

винських та Полонинсько-Чорногірсь-ких Карпат. 

Розгляду питання особливостей прояву та наслідків антропогенного наван-

таження на ландшафти в усіх одиницях фізико-географічного районування 

Українських Карпат присвячена монографія А. Мельника [5]. Етапи антропо-

генізації гірських територій у межах Чернівецької області проаналізовано у 

публікації В. Коржика [3]. Низка публікацій присвячена аналізу взаємодії 

лісогосподарської діяльності з рельєфом території, але вони, зазвичай, не сто-

суються конкретних територій, а загальних підходів. 

У статті розглянуто взаємозв’язки, які склалися між геоморфологічними 

особливостями гірської території басейну Черемошу в межах Верховинського 

та Путильського адміністративних районів та основними напрямками природо-

користування. 

Гірська територія басейну Черемошу в межах Верховинського та Путиль-

ського адміністративних районів охоплює частини чотирьох геоморфологіч-

них чи природно-географічних областей. З області Зовнішньофлішевих Карпат 

у досліджувану територію входять частини двох підобластей: Скибових Ґорґан 

(район Запрутських Ґорґан) та Покутсько-Буковинських Карпат (райони По-

кутських та Буковинських Карпат) [1]. З області Вододільно-Верховинських 

Карпат сюди належить підобласть Бистрице-Селятинського низькогір’я, а 

саме район Ворохто-Путильського низькогір’я Полонинсько-Чорногірські Кар-

пати у межах окресленої території репрезентований частиною Чорногір-

ського масиву підобласті Свидовецько-Чорногірських Карпат, а також горами 

Гриняви та Яловичори підобласті Гринявсько-Яловичорських Карпат. Крайня 

південна частина басейну Черемошу охоплює всі хребти Чивчин у межах 

території України, які є частиною підобласті Чивчинсько-Кирлібабських 

Мармароських Карпат області Мармароського кристалічного масиву. 

Головною рисою будови земної кори частини Українських Карпат, яка 

перебуває у межах гірської частини басейну Черемошу, є поширення покрив-

но-лускуватих структур Флішевих Карпат з чіткою південно-східною протяж-

ністю складок, а на півдні кристалічного виступу герцинського за віком Мар-

мароського масиву. Морфоструктурні особливості рельєфу визначені будовою 

покривів, які залягають в основі, та характером горотворчих процесів, що 

відбувалися передусім у процесі альпійського орогенезу. Суттєвий відбиток 

на морфоскульптуру гірських пасм та хребтів наклали фази четвертинних 

зледенінь.  

Сучасний рельєф продовжує свій розвиток під впливом ерозійної (роз-

мивної) діяльності гірських річок та потоків. На більшості території гірської 

частини басейну Черемошу проявляються зсуви пластів гірських порід, на 

ґорґанських вершинах – кам’яні осипи тощо. Значний вплив на активізацію 

цих процесів чинить господарська діяльність населення. Природні умови те-

риторії, а передусім риси рельєфу, визначили напрями господарської діяль-

ності місцевих жителів (гуцулів), які почали активно заселяти та освоювати 

гірську територію тільки з ХV ст. [3].  Традиційними галузями господарювання 
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для жителів гірських просторів басейну Черемошу є тваринництво, лісове 

господарство і лісозаготівля, пов’язані з ними переробка тваринницької про-

дукції і деревини, збиральництво, художні промисли.  

Тваринництво краю мало від початків постійного заселення території 

відгінно-пасовищний характер, оскільки населені пункти в гірській місцевості 

розміщуються здебільшого на берегах річок чи в улоговинах (вплив рельєфу), 

а для розвитку тваринництва потрібні були великі площі пасовищ та сіно-

жатей. Тому літування худоби і заготівля сіна зосереджувались на виположених 

пригребеневих частинах схилів гірських хребтів. Тому сінокоси здебільшого 

розміщені на значній відстані від поселень (інколи десятки кілометрів) на 

гірських полонинах. Заготівля сіна займає значну частку часу у трудовій діяль-

ності гуцулів [6]. 

Рослинництво краю не набуло значного розвитку. Оскільки бідні, мало-

родючі ґрунти (значною мірою і через вплив рельєфу, який визначає інтен-

сивність площинного змиву та ерозійних процесів) малопридатні для госпо-

дарського використання. Крім того, гірські території мають невеликий веге-

таційний період. 

Господарська діяльність гуцулів тісно пов’язана з лісом, адже в недале-

кому минулому майже все, що оточувало гуцулів, було зроблене з дерева (від 

будинку до предметів побуту: стіл, посуд, ложки і т. п.). Нині ситуація змі-

нилася, оскільки лісогосподарська діяльність зазнала значного впливу НТП. 

Використовуючи спостереження у ході польових маршрутних дослід-

жень, а також вибудувавши і проаналізувавши цілу систему вертикальних 

профілів (124) у ком’пютерній програмі Google Earth, ми зʼясували певні взаємо-

зв’язки між морфометричними характеристиками рельєфу і панівним напрямом 

природокористування у межах природно-географічних підобластей та окремих 

їхніх частин. Зокрема, в області Полонинсько-Чорногірських Карпат чітко 

виражені відмінності у природокористуванні за гіпсометричними рівнями. 

Головний Чорногірський хребет, який має вершини абсолютною висотою 

понад 2 000 м, можна віднести умовно до високогірного рівня. Тут є полонини 

природного, а не антропогенного походження. Висоти цих полонин станов-

лять понад 1 500 м. Середній нахил їх близько 15°, оскільки від головного 

хребта відходять видовжені відроги (Шпиці, Кедруватий Погорілець, Розши-

беник, Смотрич, Шурин). Максимальний нахил поверхонь полонин на від-

рогах становить близько 34°, а на карових стінках Головного хребта – до 57°. 

Лісозаготівлю тут нині майже не ведуть через приналежність території до 

природо-заповідного фонду. Давніші вирубки відбувалися до висот 1 300 м, 

середній нахил – 25°, максимальний – 41°. 

У межах середньогірних хребтів Чорногори (Кострич, Маришевської та 

Скорушний, Стайки – Явірник, Вихід – Радуль, Стіг – Копілаш, Керничний –

Боршутин) висоти полонин очевидно під впливом антропогенного чинника 

опускаються до 1 400 м, а окремі відгалуження до 1 300 м. Середній нахил 

поверхонь полонин 27°, максимальний – 42°. Лісозаготівля охоплює значні 

площі схилів до ізогіпси 1 300 м. Середній нахил вирубок досить значний – 

близько 28°, максимальний – 47°. 

http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=google%20earth&source=web&cd=1&ved=0CDAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fearth.google.com%2F&ei=ppjyUKutLY_BtAaeoICQAQ&usg=AFQjCNFNGUypTN6Y-6CjVfEyUgU3LU22Fg&bvm=bv.1357700187,d.Yms
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Умовно низькогірний хребет (такими пропонуємо вважати ті, де тільки 

гребенева частина та окремі вершини перевищують ізогіпсу 1 000 м на 50–

150 м) Кошарище, який розмістився між відрогами Головного Чорногіського 

хребта та Костричем, має принципово відмінну особливість освоєності тери-

торії. Маючи середній нахил схилів 25°, а максимальний 41°, майже вся по-

верхня хребта зайнята у нижній частині садибами, які переходять у невеликі 

ділянки зайняті городиною, а ще вище – сіножатями і пасовищами.  

Гори Гриняви і Яловичори розділені Білим Черемошем на два природно-

географічні райони Гринявсько-Яловичорської підобласті Полонинсько-

Чорногірських Карпат [2]. Перші простяглись видовженим звивистим пасмом 

хребтів у межах Верховинського району, а другі – представлені чітко вира-

женими трьома пасмами хребтів Максимця – Випчини – Голого Груня, Черне-

лиці – Дворельця – Штевйори та Яровиці – Томнатика. Більшість гребеневої 

частини головних хребтів та відрогів природно-географічної підобласті репре-

зентована розлогими полонинами, які поступово стають, по суті, безлюдними 

через згортання впродовж останніх десятиріч тваринництва. За висотними 

характеристиками це середньогірні хребти. Висоти полонин тут піднімають-

ся, зазвичай, понад ізогіпсою 1 200 м, а в деяких місцях понад 1 100 м. 

Середній нахил полонинських поверхонь 22°, максимальний до 56°. Надто 

стрімкі (понад 36°) схили пасма хребтів Чернелиці – Дворельця – Штевйори 

очевидно були однією з важливих причин того, що у його межах майже не 

має полонин, а всі вершини заліснені. Лісозаготівля тут також сягає тільки 

висот до 1 200 з середнім нахилом схилів 22°, максимальним – до 49°. З іншої 

сторони у межах Гринявсько-Яловичорської підобласті є поселення, які мають 

висоти забудови до 1 100 м (села Сеньківське, Стовпні, Плай).  

Чивчини відрізняються від підобластей Полонинсько-Чорногірських Кар-

пат не тільки характером відкладів і рельєфу, а й природного рослинного 

покриву. Тут зарості гірської сосни (жерепу) займають великі площі у при-

гребеневій частині середньогірного хребта (абсолютні висоти 1 650–1 750 м і 

більше). Природні полонини тут займають дуже невелику площу, але у бага-

тьох місцях до них примикають антропогенні полонини на відрогах голов-

ного хребта Чивчин. Їхні висоти мають здебільшого понад 1 400 м, а окремі 

опускаються відгалуженнями до ізогіпси 1 300 м. Середні нахили чивчин-

ських полонин близько 27°, максимальні – до 43°. Оскільки до відрогів Чивчин 

в Україні примикають тільки два невеличкі поселення Путильського району 

(Нижній Яловець і Сарата), то полонини використовувало тільки населення 

віддалених поселень, де через густу заселеність не вистачало пасовищ. Сьо-

годні майже всі полонини Чивчин є закинутими, їх зовсім не використовують 

як пасовища. Лісозаготівля тут останнім часом дещо пожвавлюється, але тільки 

у верхів’ях Білого Черемошу. Висоти вирубок на схилах середнім нахилом 

28°, а максимальним – до 47° сягають 1 300 м. 

Незначні абсолютні висоти Ворохто-Путильського низькогір’я (середні 

близько 700 м, максимальні рідко перевищують 1 000 м) сприяли тому, що це 

один з найгустіше заселених і найповніше освоєних районів Українських Кар- 

пат  (рис. 1).  Лісистість території тут становить близько 22 %, а щільність сіль- 
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ських поселень у середньому 9 на 100 км2 (середня величина цього показника 

для Верховинського району в цілому 3,25 поселення на 100 км2). Сприяє осво-

єності простору незначна середня величина нахилу поверхні гірських пасм – 

11° (максимальна – до 30°). Уся поверхня гірських пасм і річкових долин, по 

суті, зайнята у нижній частині садибами, які переходять у невеликі ділянки 

зайняті городами, а ще вище сіножатями і пасовищами. 
 

 
Рис. 1. Профіль через Ворото-Путильське низькогір’я 

по лінії Верховина – с. Соколій (Путильський район) 

 

Зовнішньофлішеві Карпати репрезентовані у межах досліджуваної тери-

торії двома принципово відмінними за характером освоєння фрагментами 

природно-географічних підобластей. Запрутські Ґорґани характеризуються 

існуванням середньогірних пасм з кам’яними розсипами у верхній частині 

схилів найвищих вершин. Тому висоти полонин мають як нижню, так і 

верхню, межу, яка зумовлена поширенням кам’яних розсипів, які вкриті 

лісовою рослинністю. Полонини здебільшого мають висоти 1 100 м – 1 400 м. 

Оскільки території ці не далеко розміщені від прилеглих рівнин, а тому 

зазнали найранішого освоєння, а отже, значно густіше заселені ніж підобласті 

Полонинсько-Чорногірських Карпат, то тут подекуди селитебні ландшафти 

змикаються з полонинськими (села Віпчина, Бережниця, Буковець). Середній 

нахил полонинських поверхонь становить тут близько 22°, а максимальні 

сягають 56°. Лісозаготівля через кам’янистість верхніх частин схилів тут 

сягає висот 1 100 м, а нахил вирубок в середньому становить близько 26°, 

максимальна не перевищує рекомендованих науковцями 35°. 

Підобласть Покутсько-Буковинських Карпат характеризується значно 

вищим ступенем заселеності й освоєності, ніж Скибові Ґорґани. Це пов’язано 

не тільки з порівняною близькістю до рівнинних територій, а й тим, що 

середньогірний рельєф тут має абсолютні висоти, які рідко перевищують 

ізогіпсу 1 200 м. Відповідно, висоти полонин перебувають у межах висот 

800–1 200 м. У багатьох місцях вони змикаються із селитебними ландшаф-

тами, які у свою чергу інколи сягають висот 1 100 м (Верхній Ясенів, 

Білоберезка, Бісків, Петраші). Середній нахил поверхонь полонин сягає 24°, а 

максимальний – 35°. 

Лісозаготівля тут ведеться на схилах до ізогіпси 1 100 м, середній нахил 

вирубок становить 24°, а максимальний – 35°. 



Взаємозвʼязок рельєфу і господарської діяльності…                                                                    113 

ISSN 2078-6441. Вісник Львівського університету. Серія географічна. 2013. Випуск 46 
 

Отже, життя і природокористування у горах має свою специфіку, свої 

відмінні риси, які передусім визначаються морфометричними особливостями 

гірського рельєфу, а також певною мірою геоморфологічними процесами, 

особливостями географічного положення осередків заселення. Тому в межах 

гірської частини басейну Черемошу, яка охоплює природно-географічні області 

з різними типами рельєфу, існують значні відмінності як у ступені освоєності 

території, так і його характері. За цими критеріями можна виділити у межах 

досліджуваної території шість типів антропогенізованих ландшафтів: високо-

гірні, середньогірні чорногірські, середньогірні гринявсько-яловичорські, серед-

ньогірні чивчинські, середньогірні ґорґанські, середньогірні покутсько-буко-

винські, умовно низькогірні (рис. 2, 3). 
 

 
Рис. 2. Профіль через територію дослідження по лінії г. Малий 

Лостун (Чивчини) – г. Бозна (Буковинські Карпати) 

 

 
 

Рис. 3. Картосхема типів антропогенізованих ландшафтів 
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Гірські, екстримальні умови життя визначають своєрідний спосіб життя 

населення, тип господарювання, а також відмінне світосприйняття горян, яке 

суттєво відрізняє їх від жителів рівнинних територій, а особливо урбанізм-

ваних. Отже, рельєф є одним з найсуттєвіших чинників, який визначає харак-

тер облаштування гірського життєвого середовища. 

________________________ 
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Shevchenka St., 57, UA – 76018 Ivano-Frankivsk, Ukraine 

 

The paper explores the relationship that developed between geomorphological features 

of mountainous territory within the basin Cheremosh in Verkhovynsky and Putylskyi 

administrative districts and main areas of nature. 

Key words: morphometric characteristics of topography, degree anthropogenization of 

landscapes, Polonynska surface logging. 
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Проанализированы взаимосвязи, сложившиеся между геоморфологическими осо-

бенностями горной территории бассейна Черемоша в пределах Верховинского и Пу-

тильского административного районов и основными направлениями природопользо-

вания. 

Ключевые слова: морфометрические характеристики рельефа, степень антропо-

генезации ландшафтов, полонинские поверхности, лесозаготовка. 
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THE ASSESSMENT OF PHYTOCENOTICAL AND 

GEOBOTANICAL DIVERSITY OF THE SOUTHERN BUG 

VALLEY AT THE EXAMPLE OF THE SELECTED AREAS 

OF VINNYTSIA OBLAST (UKRAINE) 
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The article presents the results of pilot study of floristic and geobotanical diversity of 

the selected areas in the Southern Bug Valley in Vinnytsia Oblast. The study as well as the 

analysis of its results have been carried out based on the concept of sigmassociations – one 

of methods applied in the global phytosociology in accordance with Géhu’s [5] findings. 

The following are four sigmassociations (geobotanical landscape systems) forming the 

vegetation cover of the Southern Bug Valley in Vinnytsia Oblast: foreshore (mainly 

rushes), riparian (shrubs and arborescent vegetation and grasses of floodplains), xero-

thermophilous (thermophilous grasslands and steppe vegetation), forest (mainly leafy 

forest). 

Key words: the concept of sigmassociation, vegetation cover, the Southern Bug 

Valley, Vinnytsia Oblast. 

 
The Southern Bug Valley is a valuable natural area with a rich and diverse 

vegetation cover. The Southern Bug (Yuzhnyi Boh, Південний Буг, Hypanis in 

ancient history) flows through the central part of Podolia. For 2.5–3 months in a year 

it is covered with ice, and its navigable section reaches as far as 150 km from the 

river mouth. In its beginnings it flows southeastwards through a boggy plain valley 

and then through Volynian-Podolian Upland forming a serpentine ravine with steep 

banks and multiple longitudinal granite rapids (fig. 1) [6; 7; 8]. 

The topography of the valley has a dual character. There are deep and steep sec-

tions as well as shallow areas where the water spreads wide. This benefits geobo-

tanical, habitat and vegetation cover diversity. Larger towns located at the river are 

Khmelnytskyi, Khmilnyk, Vynnitsia and Mykolaiv [6]. 

The aim of this study is a pilot analysis of phytocenotical and geobotanical 

diversity of the selected areas in the Southern Bug Valley in Vinnytsia Oblast in 

Ukraine. 

The assessment of floristic and geobotanical diversity of the Southern Bug 

Valley (at the example of the selected areas of Vynnitsia Oblast) has been carried out 

based on the concept of sigmassociations – one of methods applied in the global phyto- 
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sociology in accordance with Géhu’s [5] findings. It is a landscape study-oriented 

concept taking into account the scale of at least a region. The basic ideas of the 

concept are: the assessment of the vegetation landscape, its classification and the 

evaluation of its ecological diversity in the landscape [12]. In Poland such pilot study 

applying the concept of sigmassociations has been carried out in the mezoregions 

of the Bug Valley [2] and the Nida Basin [4]. 
 

 

Fig. 1. Podolia on the map of Ukraine [6; 8] 
 

On the basis of materials acquired through phytosociological and floristic 

study complex sigmassociations have been distinguished as spatial, supra-ecosystem 

systems with similar habitat conditions and physiognomy. Within complex sigmas-

sociations (Σ) basic sigmassociations (σ) have been identified as intra-ecosystem 

systems resulting from differences in habitat, including anthropogenic systems. 

Groups of those plant communities have been identified using the method of classical 

phytosociology as regarded by Braun-Blanquet [1]. The results of the analyses 

have been put together in tables using a four-scale geobotanical hierarchy: an asso-

ciation or an alliance → associations or alliances forming basic sigmassociations 

(σ) → higher syntaxonomic units forming complex (Σ) sigmassociations (geobota-

nical systems) → ecological or phytocenotical landscape system. 

The study did not include synanthropic vegetation or degenerated vegetation 

communities. The focus of the study was exclusively on natural and semi-natural 

vegetation. 

Geobotanical study was carried out in the selected terraces of the Southern 

Bug Valley near the towns of Gnivan, Komorovo, Mogilovka, Tyrov, Urozhnoie, 

Voroshylovka belongind to Vynnytsia Oblast [6; 7; 8]. 
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Space types of the plant communities within the sigmassociations have been 

marked with the following symbols: “0” – continual “=” – linear, “+” – island, “·” – 

dispersed. In order to evaluate the degree of the vegetation cover Braun-Blanquet’s 

[1] scale has been adopted. The first symbol denotes the space type of the examined 

plant community and the second one, after the slash sign, denotes its cover, for 

instance =/2 stands for a community with a linear space type, covering 5–25 % of 

the examined area. 

Latin names of vascular plants were taken after Mirek et al. [11] and units of 

syntaxonomic groups after Matuszkiewicz [10]. 

The results of assessment of vegetation cover diversity in the Southern Bug 

are the effect of a pilot study carried out within the timeframe of one vegetative 

season on the turn of May and June 2010. They show the structure of randomly 

selected fragments of vegetation and have yet to be completed. Despite a limited 

scope of the study the concept of sigmassociations allowed to assess the structure 

of the valley’s landscape. 

Four geobotanical systems have been distinguished as complex sigmassocia-

tions (Σ) and 8 as basic sigmassociations (σ) as seen Géhu, and within them 35 plant 

communities in the rank of an association or an alliance as seen by Braun-Blanquet 

(tab. 1). 

Geobotanical system of foreshore landscapes – Σ1. In the landscape of the 

valley foreshore plant communities form ecological and geobotanical systems that 

create a barrier preserving anthropogenic pollutants from getting into the water [9]. 

Such systems often reinforce oxbow lakes as enclaves and reservoirs of landscape 

and biological diversity [3].  

In the Southern Bug Valley the foreshore area is dominated by rushes that 

create a widespread complex sigmassociation (Σ) along water currents. This system 

is formed by two basic sigmassociations (σ): typical rushes (Phragmition) and high-

sedge rushes (Magnocaricion).  

The vegetation of typical rushes (σ1) forms along water currents linear space 

types dominated by the community of Phragmitetum australis. Communities of 

typical rushes were dominated by the following plants species: Phragmites australis 

(2-4), Typha latifolia (+-2), Glyceria maxima (+-2), Acorus calamus (+-3), Schoeno-

plectus lacustris (1-2), Rorippa amphibia (1-2), Lysimachia vulgaris (+-2), Lythrum 

salicaria (+-2), Myosotis palustris (+-1) and others. Among high-sedge rushes (σ2) 

the following species had the biggest share: Carex elata (+-2), Carex gracilis (+-1), 

Poa pratensis (+-3), Carex acutiformis (+-2), Rumex acetosa (+-2), Deschampsia 

caespitosa (+-3), Comarum palustre (1-2), Caltha palustris (+-2), Equisetum palustre 

(+-2) and others. 

Geobotanical system of riparian landscapes (floodplains) – Σ2. In riparian 

floodplains of the Southern Bug shrub, arborescent and grasses vegetation has been 

identified. Two σ units have been determined. The first one consists of shrub and 

arborescent vegetation formed by five communities (σ1). The most populous here 

are the communities of osier beds, riverside wicker, poplar and alder carrs growing 

linearly.  Trees and shrubs with the biggest share are:  Salix alba (r-1),  S. purpurea (+), 
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S. viminalis (+), S. cinerea (+), Populus alba (+-1), P. nigra (+), Ulmus minor (+), 

Alnus glutinosa (+-1), Ribes nigrum (+-1). 

Table 1 

Phytocenotical diversity of the Southern Bug valley 

Type of sigma-association 
Spatial type of communities 

Gn Ko Mo Ty Ur Vo 
σ Σ 

Geobotanical system of foreshore landscapes – Σ1 

T
y
p

ic
al

 

R
u

sh
es

 –
 

σ
1
 

Phragmitetum australis Gams 1927 ./r =/3 ./1   =/1 

Typhetum latifoliae  Soó 1927 ./r +/2     

Glycerietum maximae Hueck 1931  +/1    ./+ 

Acoretum calami Kobendza 1948  ./+     

H
ig

h
-s

ed
g

e 

ru
sh

es
–

 σ
2
 

Phalaridetum arundinaceae Libb. 1931  +/2    +/1 

Caricetum elatae Koch 1926 ./r +/1     

Caricetum acutiformis   ./1     

Caricetum gracilis R. Tx. 1937   ./+    ./+ 

Geobotanical system of riparian landscapes (flood zone) – Σ2 

S
h

ru
b

b
y

 a
n
d
 

w
o

o
d

y
 

v
eg

et
at

io
n

 –
 

σ
1
  

Salicion albae R.Tx.1955 0/2 ./+    ./r 

Ribeso nigri-Alnetum Sol.-Górn. (1975) 1987 =/1      

Ficario-Ulmetum minoris Knapp 1942 +/+      

Fraximo-Alnetum W. Mat.1952 +/+      

Salicetum pentandro-cinereae Pass. 1961 +/+      

G
ra

ss
es

 v
eg

et
at

io
n

 –
 σ

2
 

 

Deschampsietum caespitosae Horvatić 1930 +/1 ./+ +/+    

Agropyro-Rumicion crispi Nordh. 1940   +/1   0/5 

Calthion palustris R. Tx 1936   +/+    +/4 

Agrostis stolonifera-Potentilla anserina  

Oberd. 1979/1980 
./+  +/1    

Filipendulo-Geranietum W. Koch 1926 +/+ +/+     

Lysimachio vulgaris-Filipenduletum Bal.-

Tul. 1978 
./+ +/+     

Arrhenatheretum elatioris Br.-Bl. ex 

Scherz. 1925 
./+ +/1 ./+    

Lolio-Cynosuretum cristatae R. Tx. 1937  ./+ +/+   ./r 

Alopecuretum pratensis Pass. 1964 ./+ +/1 ./+    

Geobotanical system of xerothermophilous landscapes – Σ3 

T
h
er

m
o
p
h
il

o
u

s 
g
ra

ss
la

n
d
s–

 

σ
1
 

Koeleria glauca community  +/+  +/1 ./1 +/1  

Corynephoro-Silenetum tataricae Libb. 1931 ./+   +/+ +/1  

Spergulo vernalis-Corynephoretum Libb. 1933 ./r  ./+ ./+ ./+  

Festuco psammophilae-Koelerietum 

glaucae Klika 1931 
  +/+ +/+ ./+  

S
te

p
p

e 

v
eg

et
at

io
n
 –

 

σ
2
 

Koelerio-Festucetum rupicolae Kornaś 1952 ./+  +/2 ./2 ./+  

Thalictro-Salvietum pratensis Medw.-

Korn. 1959 
  ./+ ./+ +/+  

Adonido-Brachypodietum pinnati Libb. 1933 ./+  ./1 +/2 ./+  

Sisymbrio-Stipetum capillatae Dziub. 1925 ./+  +/1 +/1 ./+  
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Ending of tab. 1 

Geobotanical system of forests landscapes – Σ4 

L
ea

fy
 

fo
re

st
 

–
 σ

1
 

Tilio cordatae-Carpinetum betuli Tracz. 1962 0/4  0/3    

Querco roboris-Pinetum Mat.1981 +/1  +/2    

C
o

n
if

er
o

s 

fo
re

st
 –

 σ
2
 

Cladonio-Pinetum Juraszek 1927   ./r    

Peucedano-Pinetum Mat. (1962)1973   ./r    

Molinio-Pinetum Mat. 1973   ./r    

Explanation of abbreviation:  

Σ – complexal sigma-associations, σ – basic sigma-associations.  

Research station: 

Gn – Gnivan – 49,094N/28,358E; 242 m.a.s.l. 

Ko – Komorovo – 49,144N/28,375E; 240 m.a.s.l. 

Mo – Mogilovka – 49,091N/28,313E; 244 m.a.s.l. 

Ty – Tyrov – 49,030N/28,494E; 240 m.a.s.l. 

Ur – Urozhnoie – 49,149N/28,334E; 240 m.a.s.l. 

Vo – Voroshylovka – 49,053N/28,329E; 233 m.a.s.l. 

Predominations of spatial communities type: 0/ – continuous;  =/ – linear; +/ – 

enclaved; ./ - diffused. 

Total assessment coverage of mesoregion marked by Braun-Blanquet scale: /r, /+, /1, 

/2, /3, /4, /5. 
 

The other unit are grasses of meadows and pastures (σ2). The habitats of this 

vegetation are located further from the river and differ in terms of humidity and 

area. Island and dispersed space types have been identified here rather than continual 

ones. The communities of fertile meadows on wet and humid as well as temporarily 

flooded habitats are dominant here and include: Agropyro-Rumicion crispi, Filipen-

dulion ulmariae, Alopecurion pratesis, Calthion palustris. Grasses dominating 

these phytocenoses were: Deschampsia caespitosa (1-3), Agrostis stolonifera (+-2), 

Poa palustris (1-2), Alopecurus pratensis (1-2), Arrhenatherum elatius (+-1), Festuca 

rubra (+-2). 

Geobotanical system of xerothermophilous landscapes – Σ3. Communities of 

thermophilous and steppe grasslands form a specific geobotanical system so charac-

teristic for the landscape of the valley. The heights with dry ground have turned out 

to be a perfect habitat for xerothermophilous vegetation. On dispersed habitats two 

different basic sigmassociations have been found: thermophilous grasslands (σ1) and 

steppe vegetation (σ2). 

The community of thermophilous grasslands consists of psammophilous vegeta-

tion with clearly thermophilous and xerophilous requirements. This vegetation 

included the following communities: Koeleria glauca, Corynephoro-Silenetum 

tataricae, Spergulo vernalis-Corynephoretum and Festuco psammophilae-Koelerietum 

glaucae. Despite a rich floristic diversity these communities were dominated by the 

following species: Koeleria glauca (+-1), Corynephorus canescens (+-2), Artemisia 

campestris (+-1), Thymus serpyllum (1-2), Galium verum (+-1). 

The second basic sigmassociation within xerothermophilous vegetation has 

manifested the features of steppe vegetation.  This vegetation belongs to thermophilous 
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steppe grasslands with a dry ground and neutral pH. In terms of phytosociology it 
falls under the class of Festuco-Brometea. Four island and dispersed communities 
on a dominant anthropogenic landscape, manifesting no characteristic species, have 
been identified. Single and small habitats of Koelerio-Festucetum rupicolae, Adonido-
Brachypodietum pinnati and Sisymbrio-Stipetum capillatae communites could be 
met most frequently. These communities were dominated by the following species: 
Brachypodium pinnatum (+-2), Koeleria glauca (+-1), Salvia pratensis (+), Festuca 
rupicola (+), Phleum phleoides (+), Thymus kosteleckyanus (1-2), Carex supina (+-1). 

Geobotanical system of forests landscapes – Σ4. Within this sigmassociation 
two basic sigmassociations have been distinguished: coniferous forest (σ1) and leafy 
forest (σ2).  

“Dispersed” or “island” were the most frequent space types for leafy forests 
(Querco roboris-Pinetum), but also vast continual patches of them have been found 
(Tilio cordatae-Carpinetum betuli). Dominant species were: Quercus robur (+-1), 
Carpinus betulus (+-2), Tilia cordata (+-1), Acer negundo (+-2), Robinia pseudo-
acacia (+-2), Crategus monogyna (+-1), Acer pseudoplatanus (+-1), Euonymus verru-
cosa (+), Urtica dioica (1-2), Impatiens noli-tangere (+), Geranium robertianum 
(+-1) and others.  

Coniferous forest is hardly found on the examined area. Only scarce and single 
habitats of fresh coniferous forest (Peucedano-Pinetum), rather than dry coniferous 
forest (Cladonio-Pinetum) or humid coniferous forest (Molinio-Pinetum) could be 
found. These communities had hardly any typical species. 

The pilot study has shown that the vegetation cover of the Southern Bug Valley 
in Vinnytsia Oblast is formed mostly by four sigmassociations (geobotanical 
landscape systems). They are: foreshore (mainly rushes), riparian (shrubs and 
arborescent vegetation and grasses of floodplains), xerothermophilous (thermo-
philous grasslands and steppe vegetation), forest (mainly leafy forest). 

The vegetation cover of the Southern Bug Valley has been under a strong 
anthropopression. In order to preserve its natural values and diversity new protected 
areas must be created and the existing ones must be extended. Ecological agri-
culture favoring biological diversity should be promoted. 

________________________ 
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ОЦІНКА ФІТОЦЕНОТИЧНОЇ І ГЕОБОТАНІЧНОЇ  

РІЗНОМАНІТНОСТІ ДОЛИНИ ПІВДЕННОГО БУГУ 

НА ПРИКЛАДІ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ (УКРАЇНА) 
 

К. Г. Диґусь 
 

Вища школа екології та управління, 

вул. Вавельска, 14, 02-061 Варшава, Польща 
 

Описано результати пілотних досліджень фітоценотичної і геоботанічної різно-

манітності вибраних ділянок долини Південного Бугу в Вінницькій області. Дослід-

ження і аналіз результатів проведено на основі концепції сігмасоціації, тобто одному 

з методів, який використовують у глобальній геоботаніці згідно теорії Ґегу. Рослин-

ність в долині Південного Бугу Вінницької області складається з чотирьох основних 

сігмасоціацій (геоботанічних ландшафтних систем). 

Ключові слова: концепція сігмасоціації, рослинність, долина Південного Бугу, 

Волинська область. 
 

ОЦЕНКА ФИТОЦЕНОТИЧЕСКОГО И ГЕОБОТАНИЧЕСКОГО 

РАЗНООБРАЗИЯ ДОЛИНЫ ЮЖНОГО БУГА НА ПРИМЕРЕ 

ВИННИЦКОЙ ОБЛАСТИ (УКРАИНА) 
 

К. Г. Дигусь 
 

Высшая школа экологии и управления, 

ул . Вавельская, 14, 02-061 Варшава, Польша 
 

Описаны результаты пилотных исследований фитоценотического и геоботани-

ческого разнообразия выбранных участков долины Южного Буга в Винницкой области. 

Исследования и анализ результатов проведен на основе концепции сигмассоциации – 

метода глобальной геоботаники согласно теории Гегу. Растительность в долине Юж-

ного Буга Винницкой области состоит из четырех основных сигмассоциаций (гео-

ботанических ландшафтных систем). 

Ключевые слова: концепция сигмассоциации, растительность, долина Южного 

Буга, Волынская область. 
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GEOBOTANICAL RESEARCH USING THE CONCEPT 

OF SIGMASSOCIATIONS. CASUS: NIDA BASIN 

(SOUTH POLAND) 

 

K. H. Dyguś 

 

University of Ecology and Management,  

14 Wawelska Str., 02-061 Warsaw, Poland 

 
This article contains the evaluation of the diversity of the vegetation cover in the 

agricultural landscape of the Nida Basin (southern Poland). The results of the research have 

been elaborated with the use of the global phytosociology method and the concept of 

sigmassociations. 

On the area of the Nida Basin 14 complex (big) sigmassociations have been identified 

and within their limits 30 basic (small) sigmassociations have been determined. Within 

those units three complex forest and scrub sigmassociations with six basic sigmassocia-

tions, two complex non-forest sigmassociations with five basic sigmassociations as well as 

nine complex synanthropic sigmassociations with 19 basic ones have been distinguished. 

Key words: the Nida Basin, vegetation cover, agricultural landscape, the concept of 

sigmassociations, the potential cultural vegetation. 

 

According to naturalists the region of the Nida Basin (fig. 1) is a valuable 

natural object; at the same time this part of Poland is dominated by agricultural 

areas. Therefore, it is an arena of the clash between economical-social interests and 

those related to the preservation of valuable natural resources and nature values. 

Does this region have a chance to become a model object of land utilization and the 

place of sustainable development? What is more, are the local farmers prepared to 

produce food in an ecological way? 

The aim of research and analyses described in this article was to show the 

diversity of the vegetation cover in the agricultural landscape as well as to 

highlight the motives of its protection in the context of the accession of Poland to 

the European Union. The results have been based on sozological research carried 

out in the agricultural landscape of the Nida Basin (southern Poland) as well as in 

agrophytocenoses belonging to the Ponidzie Landscape Parks Association. 

It has been proven many times that in agricultural landscapes spatial structure 

and ecological functions are generally simplified, which results in the degradation 

of the system. Moreover, those systems are particularly prone to energy and matter 

dispersion. It is often seen in landscapes “oversaturated” by the human activity as 

well as in the case of resource mining. Changes in the structure and functioning of 

the agricultural landscape, and the consequent decline in the flora and fauna 

diversity, are particularly influence by:  changes in the chemical and physical  structure 
________________________________________ 

© Dyguś K. H., 2013 
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of soil, pesticides, water eutrophication, elimination of field enclaves (woodlots, 

boundary strips, field ponds, swamps, grassland communities) as well as changes 

in the land exploitation and in the structure of crops, including the decline in their 

diversity. 

In recent years, a systemic approach to environmental protection, integrated 

with other sectors of social and economic life could have been remarked in Poland. 

Conservation of all endangered species and ecosystems, including those of anthro-

pogenic origin, may constitute the complement of the traditional, conservatory 

approach to ecology. Such extension of the scope and motives of environmental 

protection may be the key factor towards implementing the principles of the 

sustainable development and conservation or increase of the biodiversity. This new 

approach to environmental protection has been reflected by declarations and docu-

ments proposed by the European Union in recent years. They include the following 

EU programs: “Pan-European Strategy for the Conservation of Biological and Land-

scape Diversity” and NATURA 2000 currently underway. Those and other programs 

are supported by a couple of systems and networks and the most important ones 

within the EU countries are: PEEN (Pan-European Ecological Network), CORINE 

(Coordination of Information on the Environment), and ECONET-PL (Polish Eco-

logical Network) in Poland [3; 12]. 

We would like to emphasize that it has been very difficult to adjust Polish 

legal and organizational system to European standards so it should be noted that in 

recent years such terms as core areas, green corridors, nature refuges and habitats 

have started to be appear in the Polish legal system. 

The European environmental programs, and PEEN in particular, are based on 

the assumption that the vast implementation of environmental goals will take place 

in agricultural landscapes. Core areas will also include semi-natural and degenerated 

ecosystems to which extensively and intensively exploited agricultural areas can be 

included. For this reason it will be easier to restore the nature values of those areas 

within the implementation of environmentally friendly agricultural policy. 

The most important motive behind the implementation of the environmentally 

friendly agricultural policy in Poland is the necessity to go beyond – both in thin-

king and action – the traditional categories of environmental protection and hammer 

out a functional approach to the conservation of agricultural landscapes. In the EU 

countries such policy is being implemented through [12]: formation of the optimal 

ecological structure on agricultural areas, restoration of the proper water relations, 

reasonable exploitation of the biological diversity as well as promoting among the 

farmers the code of good practices limiting the consequences of environmental 

pollution. 

The evaluation of the vegetation cover in the landscape of the Nida Basin has 

been carried out using the concept of sigmassociations as regarded by Géhu [9] and 

on the basis of the concept by Vahle [19] concerning the potential cultural vegeta-

tion, adapted to the specific character of the Nida Basin. Both authors oriented their 

concepts on landscape research on a regional scale. Their major assumptions are 

narrowed the examination of the vegetation landscape, its classification and  evaluation 
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of its ecological diversity. They can be used for the implementation of the su-

stainable natural resource management as well as in spatial planning of rural areas. 

It seems that these concepts, when slightly modified and adapted to the conditions 

of the examined area, might find their application in the assessment and forecasting 

of changes in the vegetation cover, and help in modeling and simulating the 

ecological processes of the land-scape. 

The notion of sigmassociation defined as the sum of plant ecosystems in a 

given landscape, was used for the first time in mid-70s [1]. Later the term was used 

by Gehu [9] and Tüxen [17] to determine the existing units of the vegetation cover 

in vegetation community complexes put together by the method of phytosociology. 

Since then the sigmassociation has been construed as the fundamental unit within 

the so called simphytosociology, referred to also as the phytosociology of the natural 

landscape. At the same time it has been highlighted that the relation between the 

sigmassociation and simphytosociology is the same as between alliance and phyto-

sociology, or species and taxonomy. 
Tüxen worked further to improve the concept of the sigmassociation. He pointed 

to some of its specific features (a/o the average minimal area, a homogenous 

character of the selected scale) as well as to significant methodological differences 

between the vegetation community complexes as regarded by Braun-Blanquet [2] 

and the sigmassociation as regarded by Tüxen [17; 18]. He emphasized the utility 

and a precise character of the sigmassociation in the assessment of the vegetation 

cover, particularly in the geobotanical cartography and contrastive analyses of diffe-

rent vegetation landscapes. 

According to Wahle [19] potential cultural vegetation is the vegetation that 

develops on a particular area as consequence of the human activity while increasing 

its diversity. The concept of the potential cultural vegetation is here identified with 

the plant communities in a cultural vegetation landscape, transformed by the human 

activity. 
Vegetation landscapes of the rural areas, for instance agricultural fields, meadows 

and pastures, forests are the main areas of potential cultural vegetation. The intensity 

of exploitation and the historical aspect of examined landscapes are also taken into 

account. At the same time rural landscapes are characterized by a huge trophic 

polarisation. The most intensively exploited and tilled land is located in the country-

side and its nearest surroundings, and the intensity of exploitation decreases outwards 

from the countryside’s boundaries. Such type of the cultural gradient was referred 

to by the landscape ecologists as “the rings”. In economic terms, substances are 

collected from the external, oligotrophic ring, which enriches the internal rings. 

Vahle [19] suggested matching particular zones of the cultural gradient to phyto-

sociological units in the form of vicarious communities. Those communities changed 

in accordance with the presented cultural gradient. 

Thus, according to Wahle, the essence of the potential cultural vegetation, as 

opposed to the potential natural vegetation, where the human factor is not taken 

into account, are the dynamic opportunities of the development of vicarious com-

munities conditioned by the farming land in the agricultural landscape founded and 
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cultivated by man in the gradient of time and space. Moreover it manifests the 

plant potential in the agricultural landscape, the task that goes far beyond the reach 

of phytosociology. 

This concept can provide satisfactory answers to many questions related to 

future activity of man in the landscape, but above all, it can show how to prevent 

the decline in the biodiversity and to ensure the sustainable development in the 

landscape as well as how natural and semi-natural vegetation communities can coexist 

with agricultural exploitation. 

The macro-region of the Nida Basin according to Kondracki [10] is a kind of 

synclinorium located in the south-eastern part of the Małopolska Upland. It is 

litologically diversified. The southern and western part of the upland underwent 

marine transgression during the Miocene period, leaving calciferous sandstones, 

limestone, clay and gypsum as well as loess layers with fertile brown soils.  

The physical-geographical regionalization of the Nida Basin raised a lot of 

controversy for a couple of years. For the purpose of this study the notion of the 

physical-geographical regionalization of the Nida Basin shall be understood as 

regarded by Kondracki [10]. He proposed to divide the macro-region of the Nida 

Basin into the following eight mezoregions: Jędrzejów Plateau, Miechów Upland, 

Proszowice Plateau, Wodzisław Hump, Nida Valley, Solec Basin, Pińczów Hummock 

and Połaniec Basin. This macro-region occupies the land of 4,700 sqkm and is 

surrounded by four macro-regions: Kielce Upland from the north, Przedbórz Upland 

from the south-west, Kraków-Częstochowa from the west and Sandomierz Basin 

from the south-east. 

The landscape of the Nida basin is characterized by a huge diversity of: (A) 

the land relief (uplands, humps, cuestas, knickpoints, plateaus, basins, plains, dunes, 

karst landforms), (B) geological diversity (limestone, gypsum, bedrocks, marlstones, 

dolomites, sandstones, loess, clays, gravels), (C) the soils (rendzinas, podsolic soils, 

pseudo-podsolic soils, brown soils, chernozems, black soils, alluvial soils, hydrogenic 

soils, silts, mucks, bog soils) and (D) the biodiversity. In relation to agricultural 

activity the region has a big production area for the agriculture (farm land – 74 %, 

grasslands – 9 %). 

In order to protect the values of the Nida Basin from anthropogenic threats, 

several reserves have been established in this area and in 1986 the Ponidzie 

Landscape Parks Association was set up. It includes three landscape parks: Szaniec, 

Nida and Kozubów with the total area of 407 sqm [15]. The landscape of the Ponidzie 

Landscape Parks Association is dominated by chalk hills covered with a loess 

layer, which contain gullies, washes, and alluvial fans formed through rainfall erosion. 

A diversified morphology of the land as well as relatively dry and warm climate 

favors the xerothermic flora and vegetation that concentrates on the slopes of the 

hills, sides of the gullies and quite often on dry plain surfaces with a lot of karst forms. 

Field research in the region of the Nida Basin was carried out from 1978 to 

1979 and from 1998 to 2008. The following were the basis for the analysis: 
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Fig. 1. Location of Ponidzie Landscape Parks Association against the 

background of Poland (A) and the Nida Basin (B). 1 – Szaniec Landscape 

Park, 2 – Nida Landscape Park, 3 – Kozubów Landscape Park 
 

 A – available, published floristic and phytosociological materials, 

 B – on-site stocktaking and valuation of the plant communities, 

 C – 243 phytosociological records taken with the use of the Braun-Blanquet 

[2] method in the farmlands of the region, including 126 taken between 1998 and 

2001 [4], 

 D – the ZPG-K “GEOKART” type maps for mapping of plant communities 

with the scale of 1 : 100 000, 

 E – maps of the distribution of the complexes of the agricultural utility of soils. 

During the research as well as while preparing the materials the method of the 

global phytosociology, as regarded by Géhu [9] and Vahle [19] was applied. Using 

this method big complex (Σ) sigmassociations have been identified as spacious, 

supraecosystemic systems sharing similar habitation conditions and physiognomic 

features, grouped in several plant communities identified through the method of the 

classical phytosociology. Within the big complex (Σ) sigmassociations, small basic 

(σ) sigmassociations have been identified as the intraecosystemic systems resulting 

from the habitation diversity as the consequence of the human activity in local 

conditions. 

Space types of the plant communities within the sigmassociations have been 

marked with the following symbols: “0” – continual “=” – linear, “+” – island, “·” 

– dispersed. In order to evaluate the degree of the vegetation cover of the given 

mezoregion the Braun-Blanqueta [1] scale has been adopted. The first symbol 

denotes the space type of the examined plant community and the second one, after 

the slash sign, denotes its cover, for instance 0/2 stands for a community with a 

continual space type, covering 5–25 % of the area of the mezoregion. 
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Phytosociological records have also been taken in the contact zones between 

farmland and boundary strips and xerothermic communities. The research was 

carried out each single year in June and July in cereal crops and from July to on 

stubble fields and in the areas of root vegetables cultivation. The obtained floristic 

list has been put in alphabetical order, the species have been analyzed and all has 

been put together in tables. In the analyzes of the species  the following elements 

were taken into account: the category of threat in accordance with the IUCN/WCU 

nomenclature [20], the forms of protection and conservation of segetal species in 

the region were presented in the ten-level sozological scale proposed by the author 

of this paper [4], live forms according to Raunkiaer [7], geographical-historical 

analysis [11; 14], as well as the attachment of weed to cultivated land on the basis 

of agricultural and soil maps prepared by the Voivodeship Office of Land Survey-

ing and Agricultural Land in the city of Kielce. 

Botanical nomenclature was taken from Mirek et al. [14]. Phytosociological 

nomenclature as well as syntaxonomic construction was based on the concepts 

forged by Matuszkiewicz [13]. Syntaxa below the level of association were dis-

tinguished according to the ideas of Warcholińska [21; 22; 23]. 

Between 2006 and 2007 also a research concerning the production of xero-

thermic vegetation was carried out [6]. It was conducted on the slope of the Pińczów 

Hummock in the town of Szaniec as well in the Krzyżanowiec reserve (the Nida 

Valley). The production of plants was assessed using the method of Traczyk [16] 

based on the concentration and the average growth of species.  

The vegetation cover of the Nida Basin in charac-terized by high nature values 

and floristic, phytocenotic, habitation and landscape diversity. So far the 

assessment of this region with the use of the classical phytosociology has been 

insufficient. So the option of the systemic approach to this problem, with the use of 

the global phytosociology (see also: methodological assumption) may help to 

highlight the values of the vegetation landscapes of the region and what is more it 

can render its protection more efficient. 

One of all the aforementioned complex sigmassociations highly distinguishes 

itself in the contact zones between the phytocenoses of many vegetation commu-

nities. Such a specific combination of species with a highly distinguished physio-

gnomy which are the ecotones where one of the components is the agrophyto-

cenosis are the semi-sigmassociations and anthropogenic sigmassociations. 

In order to present the “xerothermic communities-farmland” ecotone systems – 

thus the zones of anthropogenic origin – it seems necessary to have a holistic approach 

to this issue. So the structures of the vegetation cover on higher levels would be 

presented as the consequence of processes on the lower levels, in other words the 

global phytosociology will present the synthetic results of research conducted with 

the use of the method of phytosociological records as regarded by Braun-Blanquet. 

Such an approach may appear more useful taking into account the potential use of 

the results in landscape research.  

On the area of the Nida Basin 14 big complex (Σ) sigmassociations, and 

within them 30 small basic (σ) sigmassociations have been identified.  They  include: 
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3 complex forest and scrub sigmassociations with 6 basic sigmassociations, 2 comp-

lex non-forest sigmassociations with 5 basic ones as well as 9 complex synan-

thropic sigmassociations with 19 basic ones. 

The composition of the forest and scrub landscapes in the majority of the 

mezoregions of the Nida Basin is strongly influenced by the sigmassociation with 

the oak-hornbeam communities - Tilio cordatae-Carpinetum betuli – as well as the 

sigmassociation with the pinewoods communities, mainly Leucobryo-Pinetum. But 

areas along the water streams, mainly in the Nida Valley, are dominated by the river-

side carrs and the alder carrs (tab. 1). 

Forests occupy about 15 % of the area of the Nida Basin. A strong anthropo-

pression and bad forest management has been the main threat to the forests for 

quite a while. Although forest complexes are now dispersed, a couple of protected 

forest areas, located in reserves and in three landscape parks, deserve attention. The 

biggest protected forest complexes are situated in the Kozubów Landscape Park, 

where 3,000 ha of forest space – almost the half of the area of the park – are 

actively protected [15]. For the past couple of centuries of the human activity 

approximately 80 % of forest and steppe areas in the Nida Basin have been con-

verted into areas of agricultural cultivation. Small forest, scrub and steppe enclaves 

remain only on the areas which do not represent any agricultural values (arid soils, 

steep slopes). 

Non-forest sigmassociations (excluding agricultural landscapes) in the agricultural 

landscape of the Nida Basin are represented by xerothermic grasslands and bush as 

well as bog plants and reed bed (tab. 2). The first group of plants contain calcicole 

and thermophilic grasslands (Inuletum ensifoliae, Sisymbrio-Stipetum capillatae, 
Koelerio-Festucetum rupicolae) and scrub (Peucedano cervariae-Coryletum, Pruno-
Ligustrietum i Prunion fruticosae). The development of those plants is the product 

of the geological forms of the late Jurassic and Cretaceous geological periods 

(limestone, sandstones, calciferous sandstones, limestone, gypsum, gaizes, etc.) as 

well as of the current character of the land relief in some mezoregions of the Nida 

Basin with hills divided by valleys, mainly on the area of the Pińczów Hummock, 

Wodzisław Hump and Miechów Upland. What is more the thermophilic and xero-

thermic vegetation is secondary with very few species and almost no new species 

to the domestic flora. The conservation of those plants is possible only if the human 

activity is modest, which should be taken into account in the strategy of protection 

of those rare communities in Poland. As to bog plants and reed bed, they are not 

very common in the Nida Basin. That is why these enclaves should be protected, 

for instance the small areas of raised bog of the Oxycocco-Sphagnetea class and 

transitional bog of the Scheuchzerio-Caricetea nigrae class in the Białe Ługi 

reserve. The protection of rivers and water streams with very rare reed bed commu-

nities should be the key priority. Let us mention here the communities of Caricetum 
elatae and Caricetum gracilis as well as the halophilic community of Puccinellio-

Spergularietum salinae in the Owczary reserve near the town of Busko Zdrój. 

Agricultural areas within the Nida Basin and within the Ponidzie Landscape Parks 

Association are highly diversified in terms of agricultural value and  the  culture  of 
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Table 1 

The forests and scrubs sigma-associations in agricultural landscape of the Nida Basin 

Explanation of abbreviation:  

Σ – complexal sigma-associations (frame surfaces), σ – basic sigma-associations (graded 

surfaces); DN – Nida Valley, NS – Solec Basin, NP – Połaniec Basin, PP – Proszowice Plateau, 

Σ 

 

σ 

No 1 2 3 4 5 6 7 8 

Mesoregion DN NS NP PP PJ WM GP GW 

Area in  km2 2 4 240 150 350 170 1 1 

Number of analises communities  11 12 12 13 16 12 5 6 

1 

Riparian and swampy scrub forests          

 

 

a 

Salicion albae R.Tx.1955 =/1 ./+  ./+ ./+ ./+   

Ficario-Ulmetum minoris Knapp 1942 

em. J. Mat. 1976 

./+ ./+ ./+ ./+ ./+    

Fraximo-Alnetum W. Mat.1952 =/+ ./+   ./+ ./+   

Salicetum pentandro-cinereae (Almq. 

1929) Pass. 1961  

=/2 ./+ +/+ ./+ =/+  ./r  

Degeneration of the meadow 

communities  

=/2 +/+ +/+ +/+ ./+ ./+  ./r 

 

b 

Sphagno squarrosi-Alnetum Sol.-Górn. 

(1975)1987 

+/+  ./+ ./+ =/+ ./+   

Ribeso nigri-Alnetum Sol.-Górn. (1975) 

1987 

+/+ ./+ ./+  +/+ ./+   

Salicetum triando-viminalis Lohm. 1952 +.+    ./+    

Degeneration of the alder carrs 

communities 

=/1 ./+   ./+  ./r  

Leafy forests         

2 

a Tilio cordatae-Carpinetum betuli Tracz. 

1962 

./+ ./+ 0/1 0/1 0/1 0/2 ./+ ./+ 

Degeneration of the oak-hornbeam 

communities   

./+ +/+ 0/1 =/1 0/1 0/1 ./1 ./1 

         

b Potentillo albae-Quercetum Libb.1933      0/+   

Degeneration of the oak forest 

communities 

     0/1   

Coniferous forests         

3 

a Querco roboris-Pinetum (W. Mat.1981) 

J. Mat. 1988  

 ./+ +/+ ./+ +/1    

Degeneration of the mixed coniferous 

forests communities   

 ./+ ./+ +/+ 0/1  ./+ ./+ 

 

 

b 

Cladonio-Pinetum Juraszek 1927   0/1 ./+ 0/1 ./+  ./+ 

Leucobryo-Pinetum W. Mat. 

(1962)1973 

 =/+ 0/2 =/1 0/2 =/+   

Molinio-Pinetum W. Mat. Et J. Mat. 1973 ./+   =/+ 0/1    

Vaccinio uliginosi-Pinetum Kleist 1929   +/+ ./+ =/1    

Degeneration of the coniferous forests  

communities   

./+ ./+ 0/1 ./+ 0/2 ./+ ./+ ./+ 
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PJ – Jędrzejów Plateau, WM – Miechów Upland, GP – Pińczów Hump, GW – Wodzisław 

Hump; Predominations of spatial communities type: 0/ – continuous; =/ – linear; +/ – 

enclaved; ./ – diffused; Total assessment coverage of mesoregion marked by Braun-

Blanquet scale: /r, /+, /1, /2, /3, /4, /5. 

 

Table 2 

The non-forests sigma-associations in agricultural landscape of the Nida Basin 

Explanation of abbreviation: see tab. 1. 

 

 

Σ 

 

 

 

σ 

No 1 2 3 4 5 6 7 8 

Mesoregion DN NS NP PP PJ WM GP GW 

Area in km2 380 90 30 10 8 15 70 12 

Number of analises communities 9 14 11 5 7 10 13 10 

 

 

 

 

 

 

1 

Xerothermic grasslands, herbage and 

shrubb thermophilous vegetation  
        

 

 

 

a 

Sisymbrio-Stipetum capillatae 

(Dziub. 1925) Medw.-Korn. 1959 
     =/1 =/+ =/+ 

Koelerio-Festucetum rupicolae 

Kornaś 1952 
 ./+    =/+ +/+ +/+ 

Inuletum ensifoliae Kozł.1925  ./+ ./+  ./+ +/1 =/1 +/1 

Thalictro-Salvietum pratensis  

Medw.-Korn. 1959 
   ./+  +/1 +/+ +/+ 

Adonido-Brachypodietum pinnati 

(Libb. 1933) Krausch 1960 
 ./+    ./+ =/+ +/+ 

Seslerio-Scorzoneretum purpurae 

Kozł.1927 em. Medw.-Korn. 1959 
./+  ./+   ./+ +/+ ./+ 

Carex glauca–Tetragonolobus 

maritimus ssp. siliquosus   Medw.-

Korn. 1959 

 ./+ ./+    ./+  

 Frangulo-Rubetum plicati Neum. in 

R.Tx.1952 Oberd. 
=/+ ./+       

 Rubo fruticisi-Prunetum spinosae 

Web.1974 n.inv. Wittig  
./+ ./+ ./+ ./+  ./+ ./+  

b Rhamno-Cornetum sanguinei (Kais. 

1930) Pass. (1957)1962 
./+ ./+ ./+ +/1 +/1 +/1 ./+ ./+ 

Peat swampy and rushes vegetation          

 

 

 

 

2 

a Oxycocco-Sphagnetea Br.-Bl.. et R. 

Tx. 1943 
 ./r ./r      

Scheuchzerio-Caricetea nigrae 

(Nordh. 1937)  R. Tx. 1937 
./r ./r ./r      

 

 

b 

Phragmition Koch 1926 =/1 +/+ ./+  ./+  ./+  

Magnocaricion Koch 1926 0/2 =/+ ./+ ./+     

Puccinellio-Spergularietum salinae 

(Feekes 1936) R. Tx. at Volk 1937 
      +/+ ./r 

Glycerietum maximae Hueck 1931 =/+ +/+ +/+   +/+   

Caricetum elatae Koch 1926 +/+ ./+       

Caricetum gracilis (Graebn. et 

Hueck 1931) R. Tx. 1937  
=/+ ./+   ./+    
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agricultural management. The presence of as much as 11 complexes of the agri-

cultural utility of soil is the evidence. The majority of them are the wheat 

complexes (very good, good, faulty) and the rye complexes (very good and good). 

The soils of those complexes are located above all on the slopes and peaks of hills 

characterized by a rapid run-off of the rainwater and are vulnerable to water 

erosion. The area of the Nida Basin is dominated by the brown soil created from 

loess, brown rendzina and chernozems formed form chalky limestone. Besides, 

brown acid leached soils created from clay and brown acid soils created from sands 

residing on clay or limestone, pseudo-podsolic soils created from clay sands with a 

clay bedrock are also found. 

Rural areas, rural settlements, and suburbs – the central ring of the cultural 

vegetation gradient – are clearly dominated by ruderal communities. The main 

object of sozological research in the agricultural landscape is the biodiversity. A 

significant decline in the diversity of segetal weed has been observed on the 

example of segetal communities in the crops of the Ponidzie Landscape Parks 

Association [4]. Thus, the following questions may arise: how to preserve this bio-

diversity in the conditions of human activity? How to integrate it in agricultural farms? 

From all of synanthropic sigmassociations (see also Table 1 and 4) the cultural 

vegetation related to agricultural areas (arable lands, anthropogenic and semi-

natural meadows and pastures) has the biggest influence on the physiognomy of the 

agricultural landscape of the Nida Basin. This is the kingdom of the sigmassocia-

tion formed by the segetal weed communities (Σ5) with four basic sigmassociations 

(σa-d) distinguished due to their habitation diversity and the forms of anthropogenic 

transformations. In this sigmassociation, consisting of 17 segetal weed communities 

(cereal crops, stubble fields and areas of root vegetables cultivation) the following 

communities have the biggest share in the vegetation cover of the region: Vicietum 

tetraspermae, Consolido-Brometum, Caucalido-Scandicetum, Echinochloo-Setarie-

tum, Digitarietum ischaemi, Lathyro-Melandrietum noctiflori. On deforested areas, 

along the roads, on fallows, fertilized or mown meadows, along the water streams 

and often in places where the flora has been devastated, grassland communities (Σ6 

i σa, b) – Filipendulo-Geranietum, Angelico-Cirsietum oleracei, Arrhenatheretum 

elatioris i Lolio-Cynosuretum cristatae – to list the most important, have deve-

loped. Also the sigmassociations of the ruderal communities (Σ7 i σa, b) mark their 

presence with the following communities: Artemisio-Tanacetetum vulgaris, Cardue-

tum acanthoidis, Sisymbrietum sophiae, Urtico-Malvetum neglectae, Chenopodie-

tum ruderale, Atriplicetum nitentis i Potentillo-Artemisietum absinthii. The rest of 

synanthropic sigmassociations have a diverse share in the mezoregions of the Nida 

Basin. A significant degradation of the forest communities is reflected by the 

development of the clearing vegetation and shrubs in the forest edge (Σ1 i σa-e) with 

the following communities: Senecioni sylvatici-Epilobietum angustifolii, Rubetum 

idaei and Sambucetum nigrae. Places that are most frequented by people and farm 

animals have been dominated by the so called “carpeting vegetation”, for instance 

the Prunello-Plantaginetum community (Σ2 i σa, b). In the synanthropic sigmassocia-

tions, shaping the agricultural landscape of the region also the vegetation of point  bars, 
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water basins, fringes, forests as well as ecotone vegetation, shrubs in the forest edge 

and internal vegetation of the forest should be included (Σ3,4). 

The state of diversity of the segetal weed in crops of the Nida Basin was 

evaluated on the basis of phytosociological records obtained from the research carried 

out on the cultivated land between 1998 and 2007 in the selected mezoregions of 

the Nida Basin and repeated between 1998 and 2008 [8 – with all the references]. 

During the first stage of the floristic research (1978–1979), 249 species of the 

segetal flora were recorded on the area of the Nida Basin. After nearly 30 years of 

agricultural cultivation of the examined land changes in the quality and quantity of 

the segetal weed flora were observed. At least 10 % of species became extinct, 

mainly archaeophytes and kenophytes. The decline in the coverage and site was 

observed in 20% of examined species. 

Ninety four species of the endangered segetal flora – 38 % of all recorded 

taxones of the analyzed flora, were put on the list. Sixteen species were charac-

terized as critically endangered (CR), 19 as endangered (EN), 37 as vulnerable 

(VU), 4 as under a lower risk (LR) and in case 18 species the data was insufficient. 

The main causes of extinction of the segetal flora on the area of the Nida 

Basin are: the abandon of the traditional agriculture, more accurate clearing of the 

seed material, the use of herbicides, intensive fertilization and other agricultural 

engineering treatments. 

Despite the decline in the population of many rare species there is still a 

possibility to bring them back to abandoned or degraded habitats. Their renaturiza-

tion and protection in situ should be carried out by establishing agroreserves or 

introducing ecological agriculture. The ex situ solution would be to cultivate them 

from the acquired diasporas on a specially established areas – herbaria (segetaria). 
The extinction of species was the reason of the floristic but also the phyto-

cenotical impoverishment, which resulted in the degradation, fragmentation and 

disappearance of the segetal communities in the Nida Basin. Yet their potential 

ranges still exist, due to habitation conditions. In the examined communities, changes 

in the quantity and quality of the floristic composition as well as the decline in the 

coverage of many diagnostic species were observed – this concerned mainly the 

segetal communities of the following groups: Caucalidion lappulae and Polygono-

Chenopodion. As a result, the segetal communities were deformed and their physio-

gnomy changed. The increase in the coverage of ubiquitous and nitrophile species 

which are resistant to herbicides and modern agricultural engineering was observed. 

In the 70’s, on the cultivated land of those parks, 20 segetal weed commu-

nities were identified, including 7 associations and 4 subassociations that formed in 

cereal crops, 4 stubble field communities and 4 associations and one subassociation 

that formed in  the areas of root vegetables cultivation. Currently some of the commu-

nities are present in the impoverished form,  this concerns particularly the commu-

nities that develop on limestone rendzina soils. 

Systematics of the selected units is as follows:  

Cl. Stellarietea mediae R. Tx., Lohm. et Prsg. 1950 

O. Centauretalia cyani R. Tx. 1950 

All. Aperion spicae-venti R. Tx. et J. Tx. 1960 
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Suball. Aphanenion arvensis R. Tx. et J. Tx. 1960  

1. Ass. Vicietum tetraspermae (Krusem. et Vlieg. 1939) Kornaś 1950 

a. Subass. V. t. typicum 

b. Subass. V. t.  consolidetosum 

c. Subass. V. t.  with Aphanes arvensis and Chamomilla recutita 

d. Subass. V. t. myosotidetosum 

e. Subass. V. t. sperguletosum 

2. Ass. Papaveretum argemones (Libb. 1932) Krusem. et Vlieg. 1939 

a. Subass. P. a. typicum 

b. Subass. P. a. consolidetosum 

3. impoverished form Ass. Herniario-Polycnemetum Fijałkowski 1967 

All. Caucalidion lappulae R. Tx. 1950 

4. Ass. Lathyro-Melandrietum noctiflori Oberd. 1957  

5. impoverished form Ass. Caucalido-Scandicetum (Libb.1930) R. 

Tx. 1937  

6. impoverished form Ass. Euphorbio-Nigelletum Wnuk 1976 

7. impoverished form Ass. Kickxietum spuriae Krusem. et Vlieg. 1939 

O. Polygono-Chenopodietalia (R. Tx. et Lohm. 1950) J. Tx. 1961 

All. Panico-Setarion Siss. 1946 

8. Ass. Echinochloo-Setarietum Krusem. et Vlieg. (1939) 1940 

All. Polygono-Chenopodion Siss. 1946 

9. Ass. Bilderdykio-Lamietum amplexicaule Warcholińska 1990 

a. Subass. B.-L. a. typicum 

b.   Subas. B.-L. a. veronicetosum 

10. Ass. Galinsogo-Setarietum (R. Tx. et Beck. 1942) R. Tx. 1950  

11. impoverished form Ass. Lamio-Veronicetum politae Kornaś 1950 

Cl. Isoëto-Nanojuncetea Br.-Bl. et R. Tx. 1943 

O. Cyperetalia fusci (Klika 1935) Müller-Stoll et Pietsch 1961 

All. Radiolion linoidis (Rivas Goday 1961) Pietsch 1965 

12. Ass. Spergulario-Illecebretum verticillati Sissingh 1957 

13. Ass. Ranunculo-Myosuretum minimi Diem., Siss. et Westh. 1940 

14. Centaurium pulchellum-Pottia truncata community Wójcik 1968 

 

After three years of floristic and phytosociological observations carried out in the 

contact zones between xerothermic communities and farmland it was concluded that 

at least six communities, according to the nomenclature proposed by Ma-

tuszkiewicz [13], were observed: Rubo fruticosi-Prunetum spinosae, Frangulo-

Rubetum plicati, Dauco-Picridetum hiera-cioidis, Falcario vulgaris-Agropyretum-

repentis, Adonido-Brachypodietum pinnati and Geranio-Peucedanetum cervariae 

(tab. 3). 

The flora and communities of the examined ecotones form together with the 

shrubs in the forest edge and the internal vegetation of the forest a characteristic 

composition in the spatial chain of synanthropic sigmassociations. 
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Table 3 

The ecotone vegetation sigma-associations in agricultural landscape of the Nida Basin 

Explanation of abbreviation: see tab. 1. 

 

The examined ecotones differed in width and sharpness: the boundary in the 

segetal communities was narrower and less natural than the boundary of the xero-

thermic grasslands environment. The average width of an ecotone in a farmland 

(excluding boundary strips) was 3.8 m, whereas in xerothermic grasslands – 2.3 m. 

The boundaries of the ecotones in xerothermic grasslands were changing constantly 

and were more natural than those of segetal community – the reason of such state is 

that cultivated farmland is subject to a constant interference by man. On the boundaries 

of the majority of two neighboring phytocenoses a contact effect could be re-

marked; within the ecotones, most often with cereal crops, a 1.5 m wide strip with 

a big concentration of thermophilic and heliophillic species from the Geranion 

sanguinei alliance (the Origanetalia order) could be observed. The research did not 

give any basis to distinguish any unusual syntaxonomic units in the examined 

ecotones. 

The research was carried out in 4 phytosociologically different patches of the 

xerothermic grassland communities: Adonido-Brachypodietum pinnati and Thalictro-

Salvietum pratensis in the Krzyżanowice reserve (the Nida Valley) as well as 

Koelerio-Festucetum rupicolae and Sisymbrio-Stipetum capillatae on the slope of 

the hill called Góra Kamnica (the Pińczów Hummock).  

Brachypodium pinnatum, Adonis vernalis, Elymus hispidus and Festuca rupicola 

were most frequent in the examined communities. Brachypodium pinnatum and Festuca 

 

 

Σ 

 

 

 

σ 

No 1 2 3 4 5 6 7 8 

Mesoregion DN NS NP PP PJ WM GP GW 

Area in km2 
10 2 3 2 2 3 5 3 

Number of analises communities 9 14 11 5 7 10 13 10 

1 

Ecotone between of xerothermic 
vegetation surface and fields 
cultivation  

        

 

 

 

a 

Dauco-Picridetum hieracioidis 

(Fab. 1933) Görs 1966 
=/1 =/+ =/+ +/+ =/+ =/1 =/+ =/+ 

Onopordetum acanthii Br.-Bl. 

ex Br.-Bl. et all. 1936 
 ./+    =/+ +/+ +/+ 

Falcario vulgaris-Agropyretum-

repentis Müller et Görs 1969 
 ./+ ./+  ./+ +/1 =/1 +/1 

Adonido-Brachypodietum pinnati 

(Libb. 1933) Krausch 1960 
   ./+  +/1 +/+ +/+ 

 

b 

Peucedano cervariae-Coryletum 

Kozł.1925 em. Medw.-Korn. 1952 
  ./+ ./+ ./+ +/1 +/1 +/1 

Pruno-Ligustrietum R. Tx. 1952 

nom. inv. Oberd. 1970  
 ./+ ./+ ./+ ./+ +/1 +/1 +/+ 

Prunion fruticosae  R. Tx. 1952  ./+    ./+ ./+ ./+ 
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rupicola dominated in terms of concentration, but the highest total concentration of 

species was recorded in the patches of Adonido-Brachypodietum pinnati (4614 shoots 

per 10 m2 for 33 species). Anthericum ramosum, Centaurea scabiosa, Daucus 

carota, Ononis spinosa and Thalictrum minus were characterized by the biggest 

ontogenic mass. Brachypodium pinnatum, Festuca rupicola, Elymus hispidus and 

Galium verum had the biggest share in the production. 

On the examined areas 42 taxones were recorded in the sward of the grass-

lands. The biggest diversity of species was found in Thalictro-Salvietum pratensis 

(38), and their number in the rest of the communities was slightly smaller. But in 

terms of species concentration and total production the phytocenosis of Adonido-

Brachypodietum pinnati (4618 plants/ 10 m2 and 4 760 g dry wt 10 m-2 corres-

pondingly). The rest of the communities were characterized by a significantly smaller 

number of plants or production. The value of the estimated primary production in 

the examined xerothermic communities closed between 1647 and 4761 g dry wt  

10 m-2. 

The examined areas of xerothermic grasslands showed a high diversity of species 

(30–38 species per 10 sqm). The selected communities are characterized by a large 

share of not only typical species in an association, but also a very large share of 

diagnostic species with the participation of high-level syntaxones (Cirsio-Brachy-

podion pinnati, Festuco-Stipion, Festucetalia valesiacae, Festuco-Brometea). The 

number of diagnostic species, ranging from association to class, is about 55 % in 

the Adonido-Brachypodietum pinnati community and about 40 % in the three re-

maining communities. 

A significant diversity of species may be reflected by a high value of the 

primary production in the examined grasslands (1647–4760 g dry wt  10 m-2). 

The natural vegetation of the Nida Basin consists of 14 big sigmassociations and 

within their limits – 30 small sigmassociations. They are mainly forest areas, scrubs, 

meadows and xerothermic grasslands.  

From all of the synanthropic sigmassociations the synanthropic communities 

(segetal and ruderal communities) related to agricultural areas have the biggest 

influence on the physiognomy of the agricultural landscape of the Nida Basin. The 

results of the research based on the concept of sigmassociations, as regarded by 

Géhu [9] and Vahle [19], may help in the implementation of the sustainable natural 

resource management on the regional scale at least, as well as in spatial planning of 

rural areas and may find their application in the assessment of the changes in the 

vegetation cover in the agricultural landscape.  

After nearly 30 years of agricultural cultivation in the Nida Basin at least 10 % 

of species of the segetal flora became extinct and another 10 % is threatened with 

extinction. 

The most intense impoverishment of the segetal flora diversity in the Nida 

Basin has been observed among anthropophytes, typically in rendzina soils in the 

alliance community of Caucalidion lappulae (on the cereal crops and stubble fields) 

and the association community of Lamio-Veronicetum politae (the areas of root 

vegetables cultivation). 
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In the segetal flora of the Nida Basin 94 species from 249 taxones have been 

included in one of the listed threat categories – almost 38 % of all recorded 

species. 

Species with the frequency of 1–2o should be protected in agroreserves or 

agricultural ecological sites, and the habitats with the frequency of 3–4o might be 

protected in sites of a smaller regime within the ecological agricultural production. 

For the past 30 years the structure of segetal communities on cultivated areas 

of the Nida Basin has been significantly changed. These changes have been brought 

about by agricultural chemistry and engineering (fertilization, herbicides, meliora-

tion, modern technical devices). 

The protection of agricultural ecosystems should be the key priority when 

implementing the sustainable development in the agricultural landscape of the Nida 

Basin. This would boost the floristic diversity. Thanks to the proposed protective 

measures the ecological processes aimed at the revitalization of the flora and 

segetal vegetation could be initiated. 

The examined xerothermic communities were dominated by the species of the 

Festuco-Brometea class, and the farmland – by the species of the Stellarietea 

mediae class. 

In order to maintain the stability of the presented “xerothermic grasslands-

farmlands” ecotones they should be protected in ecological sites. 

The following grasses: Brachypodium pinnatum, Elymus hispidus and Festuca 

rupicola dominated in the examined xerothermic grassland communities in terms of 

frequency, concentration and production. The highest value of total production was 

recorded in the sward of Adonido-Brachypodietum pinnati and Koelerio-Festu-

cetum rupicolae. 

A high productivity of xerothermic grasslands of the Nida Bassin, with the 

dominant share of grasses and perennial plants, should be modestly exploited to 

acquire biomass through cutting (one cutting a year with shallow ploughing) or 

subjected to extensive grazing in order to decrease the amount of plant debris and felt. 

The adopted methodology of assessing the primary production of xerothermic 

grasslands is simple and easily applicable. When extended by the dynamics of 

vegetative productivity, it may prove to contribute to a better understanding of the 

ecology and the functioning of the ecosystems of grasslands and improve their 

protection. 

________________________ 
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ГЕОБОТАНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ КОНЦЕПЦІЇ СІГМАСОЦІАЦІЇ. 

CASUS: НЄЦКА НІДЗЯНЬСКА (ПІВДЕННА ПОЛЬЩА) 

 

К. Г. Диґусь 

 

Вища школа екології і управління, 

вул. Вавельска, 14, 02-061 Варшава, Польща 

 

Оцінено різноманітність рослинності сільськогосподарського ландшафту Нєцки 

Нідзяньскої (Південна Польща). Використано метод глобальної геоботаніки із засто-

суванням концепції сігмасоціації за теорією Гегу (1977) і Вахле (2001). В межах 

Нєцки Нідзяньскої виділено 14 комплексних великих сігмасоціацій, а в їхніх межах 

30 основних малих сігмасоціацій. У цих об’єктах виділено три лісові, дві нелісові та 

дев’ять синантропних сігмасоціацій. 

Ключові слова: рослинність, сільськогосподарський ландшафт, потенційна сільсь-

когосподарська рослинність, концепція сігмасоціації. 

 
ГЕОБОТАНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

С ПРИМЕНЕНИЕМ КОНЦЕПЦИИ СИГМАССОЦИАЦИИ. 

CASUS: НЕЦКА НИДЗЯНЬСКА (ЮЖНАЯ ПОЛЬША) 

 

К. Г. Дигусь 

 

Высшая школа экологии и управления, 

ул. Вавельская, 14, 02-061 Варшава, Польша 

 

Оценено разнообразие растительности сельскохозяйственного ландшафта Нецки 

Нидзяньской (Южная Польша). Использован метод глобальной геоботаники с при-

менением концепции сигмассоциации по теории Гегу (1977) и Вахль (2001). В рамках 

Нецки Нидзяньской выделено 14 комплексных крупных сигмасоциаций, а в их пределах 

30 основных малых сигмассоциаций. В этих объектах выделено три лесных, две 

нелесных и девять синантропных сигмассоциаций. 

Ключевые слова: растительность, сельскохозяйственный ландшафт, потенциальная 

сельскохозяйственная растительность, концепция сигмассоциации. 
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СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНЕ МАКРОРАЙОНУВАННЯ 

УКРАЇНИ: НОВІ МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ І ПРОПОЗИЦІЇ 
 

М. Дністрянський 
 

Львівський національний університет імені Івана Франка, 

вул. П. Дорошенка, 41, м. Львів, 79000, Україна 
 

Обґрунтовано закономірний характер процесів районоформування та схарак-

теризовано чинники суб’єктивності районування. Зроблено критичний аналіз минулих 

та сучасних методологічних підходів до суспільно-географічного макрорайонування 

України. Визначено чинники, які зумовлюють основні сучасні макрорайонні суспільно-

географічні відмінності (історико-географічні та етногеографічні передумови, еконо-

мічна самобутність окремих регіонів, регіональна самоідентифікація). На підставі 

обґрунтованих методологічних підходів виділено дванадцять суспільно-географічних 

макрорайонів. 

Ключові слова: суспільно-географічне районування, суспільно-географічний 

район, принципи районування території України, моделі районування. 
 

Формування регіональних відмінностей кожної країни – загальновідома 

географічна закономірність, результат усебічної взаємодії природно-геогра-

фічних, історично-географічних та низки суспільно-географічних чинників (гео-

етнокультурних, геоекономічних, геодемографічних тощо). Через різноманіт-

ність природних й історичних передумов кожен компонент суспільно-гео-

графічного простору (розселення та етнокультурний склад населення, мережа 

комунікацій, економічних центрів тощо) об’єктивно відзначається характерною 

для нього територіальною диференціацією, спираючись на яку науковці мають 

змогу виділяти ареали чи райони за однорідністю певних ознак (етнічних, 

демографічних, промислових, сільськогосподарських, транспортних та ін.). 

Водночас конфігурація та різна інтенсивність усіх територіальних зв’язків у 

процесі життєдіяльності людського суспільства, наявність в суспільно-геогра-

фічному просторі центрів різного рівня ієрархії, які інтегрують, фокусують ці 

зв’язки, а також і суб’єктивне формування регіональних соціальних ідентично-

стей під впливом етнокультурного чи історичного чинників – усе це зумовлює 

утворення цілісних, внутрішньо взаємопов’язаних осередків суспільно-геогра-

фічного життя, які й проявляються як інтегральні суспільно-географічні райони 

різного рівня. Межі таких районів, поширення яких значною мірою визначено 

структурою розселення населення та адміністративно-територіальним поділом, у 

більшості країн мають здебільшого континуальний характер, а самі райони 

проявляються як окремі ядра чи осередки впливу і тяжіння. Рівень їхньої 

сформованості й цілісності також є суттєво диференційованими. 
________________________________________ 

© Дністрянський М., 2013 
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Отже, в структурі суспільно-географічного простору кожної країни 

об’єктивно формуються як райони з однорідністю певних ознак, наприклад, 

сільськогосподарські смуги, так і райони з різним ступенем суспільно-гео-

графічної поєднаності, зокрема, столичні регіони в більшості держав світу, 

хінтерланди дуже великих міст та мегалополісів тощо. З огляду на чинники й 

характер формування в суспільно-географічній літературі перші суспільно-

географічні райони здебільшого називають однорідними, а другі – вузловими. 

На наявності таких двох типів районів наголошували різні науковці, у тім 

числі й В. Кубійович, який вважав: “Районом … називаємо ту частину цілого 

краю, яка має питомі собі прикмети, що відрізняють її від інших сусідніх 

територій. …Можна сполучати в одне ціле місцевини з різними господарсь-

кими прикметами, такі що змагають до одного осередку і творять гармонійне 

ціле…” [4, с. 27]. 

Попри онтологічно об’єктивний і закономірний характер суспільно-

географічного районоформування, процес самого районування є суб’єктивним, 

адже його виконують науковці за визначеними ними завданнями, принципів 

та критеріями. Хоча виділені ними варіанти районування мали б відображати 

об’єктивні відмінності, все ж чинник суб’єктивної інтерпретації реалій дифе-

ренціації та інтеграції суспільно-географічного простору в більшості випадків 

зумовлює поширення різних схем суспільно-географічного районування. Це 

відбувається особливо тоді, коли ядра вузлових районів перебувають у стадії 

формування. У процесі диференціації помітними є широкі перехідні смуги. 

Зазначимо, що в середовищі науковців немає узгоджених принципів і підходів 

до районування. Суб’єктивність районування проявляється й у різних підходах 

до виділення ієрархії районів, в абстрагуванні від перехідного характеру 

районних меж, а часто залежить від рівня сформованості районів. Окремим 

випадком районування є суб’єктивне конструювання районів для досягнення 

певної мети. Це, зокрема, відображено у планах створення економічних районів 

у часи СРСР. У цьому контексті особливо деструктивний характер мали проекти 

російського Держплану щодо поділу території УРСР на два райони (південно-

східний промисловий та південно-західний – здебільшого сільськогосподарсь-

кий) [5], що суперечило потребам всебічного і збалансовано розвитку еконо-

міки різних частин України. Незважаючи на те, що ці проекти зазнали критики 

тогочасних українських науковців [6, с. 222] і навіть урядовців, все ж в реальній 

регіональній економічній політиці їх використовували, чим сприяли диспро-

порції регіонального промислового розвитку. 

Попри суб’єктивний характер визначення різних рівнів районування, 

характерним для кожної країни є формування значних регіональних відмінно-

стей вищого рівня, тобто утворення в межах усієї території країни порівняно 

великих за розмірами районів (макрорайонів), по-різному виділяються само-

бутніми рисами і певною взаємопов’язаністю. Макрорайони країни, будучи 

окремими фрагментами її суспільно-географічного простору, проявляються, 

особливо на тлі особливостей природно-географічного середовища, як своєрідні 

суспільно-географічні ландшафти, кожен з яких відзначається  характерною 
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комбінацією таких компонентів, як поселення і житло, економіка і тради-

ційне господарство, комунікації, традиційна матеріальна культура. Іноді, але не 

завжди, населення таких районів самоусвідомлює свою районну унікальність, 

що в культурно-ментальному аспекті приводить до формування різних рівнів 

загальнонаціональної та регіональної ідентичностей. Очевидно, що і для 

усього середовища науковців актуальним є проведення суспільно-географіч-

ного макрорайонування, тобто виділення таких районів, які відзначаються 

набором сутнісних суспільно-географічних якісних характеристик. Таке району-

вання, будучи своєрідним різновидом просторової типізації, має важливе пізна-

вальне значення, а в прикладному аспекті підстави бути інформаційним орієн-

тиром у виконанні різних напрямів регіональної політики та у вивченні 

районної частини суспільної географії країн в школах різного рівня. 

Складність суспільно-географічного макрорайонування України сьогодні 

визначають кількома обставинами. Це, по-перше, інтеграційний характер самої 

державної території України, яка хоча й об’єднана українським етногеографіч-

ним чинником в єдине ціле, але охоплює регіони, які в попередні історичні 

періоди розвивалися в складі різних держав. Тому багато тогочасних науковців, 

які проводили районування, не розглядали Україну як цілісність, включаючи 

її в схеми районного поділу інших країн, зокрема, величезної за розмірами 

Російської імперії, що визначало неадекватність масштабів виділених районів 

розмірам України. По-друге, у підходах до районування України і сьогодні 

актуальною є методологічна вузькість, зумовлена інерцією радянських еконо-

мічно-детерміністичних підходів, що проявляється у прагненнях будь-що від-

шукати зони економічної спеціалізації чи територіально-виробничі комплекси 

або їхні аналоги як основу макрорайонних відмінностей. У разі відсутності 

таких – проголосити їхнє утворення в межах суб’єктивно виділеного ареалу. 

По-третє, недостатньо досліджень у розрізі усієї України щодо визначення 

тенденцій перебігу процесів диференціації й інтеграції як окремих компонен-

тів, насамперед, соціокультурної сфери та суспільно-географічного простору 

загалом. 

Для обґрунтування принципів, на основі яких потрібно виконувати 

сучасне суспільно-географічне макрорайонування, варто зробити критичний 

огляд історичних підходів до вивчення цієї проблеми. Наголосимо, що варіанти 

районування території України, які пропонували географи в кінці ХІХ–на 

поч. ХХ ст. у контексті районування усієї Росії (К. Арсеньєв, П. Семенов-

Тян-Шанський, Д. Менделєєв, В. Семенов-Тян-Шанський) не могли не мати 

здебільшого схематичного характеру з огляду на велику територію Російської 

імперії, що визначали і великі розміри виділених районів. Обмеженим було і 

їхнє пізнавальне значення, оскільки ці схеми відображали лише деякі відмін-

ності центрально-правобережних і центрально-лівобережих частин України 

та Причорномор’я, яке справді вирізнялося значно пізнішим масовим заселен-

ням та економічним освоєнням. Незважаючи на методологічну обмеженість, 

тяглість таких загальноросійських підходів кінця ХІХ–на поч. ХХ ст. була 

значною і в СРСР, зокрема, у варіантах районування, запропонованих Комісією з 
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вивчення природничих продуктивних сил (1920) та Держпланом Росії (1922) 

[5]. Ці варіанти районування мали не стільки пізнавальне значення, як були 

орієнтовані на цілеспрямоване формування економічних районів заданої конфі-

гурації, а їхня практична реалізація, як уже було зазначено, лише поглиблю-

вала диспропорції регіонального економічного розвитку. 

Серед схем суспільно-географічного районування УРСР першої половини 

ХХ ст. вирізнялися спроби поєднати природно-географічні ознаки (поширення 

природних зон) з розміщенням промисловості, що, зокрема, проявилося у по-

глядах на цю проблему К. Воблого [1]. Такі поділи УРСР на природно-еконо-

мічні райони мали значно більше наукове значення, оскільки розкривали деякі 

суттєві суспільно-географічні особливості різних частин України, адже природ-

но-географічна диференціація так чи інакше визначала агрогеографічні відмін-

ності, а також опосередковано впливала на процеси заселення та розселення.  

У повоєнний період панівним стало прагнення сформувати планові 

економічні райони на основі груп компактно розміщених областей. Згідно з 

теоретичними засадами тодішньої економічної географії ці суб’єктивно об’єд-

нані в райони групи областей мали б стати в перспективі територіально-вироб-

ничими комплексами. Проте як промислово пов’язані економічні райони з 

подібною структурою господарства областей виділялися лише Донеччина (Доне-

цька та Луганська області) і Придніпров’я (Дніпропетровська і Запорізька обла-

сті). Тому об’єднання інших областей в економічні райони здебільшого мало 

механічний характер і зазнавало різних модифікацій. Наприклад, Держплан 

УРСР у 1962 р. виділив в Україні сім економічних районів: 1) Донецький 

(Донецька й Луганська області); 2) Придніпровський (Дніпропетровська, Запо-

різька і Кіровоградська області); 3) Харківський (Харківська, Придніпровська, 

Сумська області); 4) Київський (Житомирська, Київська, Черкаська, Чернігівська 

області); 5) Львівський (Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, 

Рівненська області); 6) Подільський (Вінницька, Тернопільська, Хмельницька, 

Чернівецька області); 7) Чорноморський (Кримська, Миколаївська, Одеська, 

Херсонська області). Логічнішим, на нашу думку, є групування областей у шість 

основних економічних районів, яке запропонував О. Діброва в підручнику “Гео-

графія Української РСР” (1958), об’єднуючи в один район сфери приблизного 

впливу найбільших міст Києва, Харкова, Донецька, Дніпропетровська (разом 

із Запоріжжям), Одеси і Львова. Отже, виділено такі райони: Донбас (сучасні 

Донецька і Луганська області), Промислове Придніпров’я (Дніпропетровська і 

Запорізька області), Північно-Східний (Полтавська, Сумська, Харківська обла-

сті), Центральний (Вінницька, Житомирська, Київська, Кіровоградська, Хмель-

ницька, Чернігівська і Черкаська області), Західний (Волинська, Дрогобицька, 

Закарпатська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Чернівецька області), При-

чорномор’я (Одеська, Миколаївська, Херсонська, тодішня Кримська області) [2]. 

Формування планових економічних районів в УРСР все ж мало друго-

рядне значення порівняно з районуванням усього СРСР, оскільки на початку 

1961 р. союзний центр вирішив генералізувати і централізувати усі підходи 

до районування й офіційно виділити в  межах  Радянського  Союзу  18  економіч- 
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них районів. У контексті економічного районування СРСР за участю деяких 

українських науковців (Л. Корецького, І. Кугукала) в УРСР було визначено 

лише три райони (подібно до ще загальноросійських поглядів початку ХХ ст.): 

Донецько-Придніпровський, Південно-Західний (назву вибрано також з погляду 

союзного центру) і Південний. Унаслідок таких підходів можна було ставити 

питання лише про виділення в межах цих трьох районів окремих підрайонів. 

У 1972 р. Держплан УРСР такими підрайонами визначив: у Донецько-При-

дніпровському районі – Донецький (Донецька і Луганська області), При-

дніпровський (Дніпропетровська, Запорізька і Кіровоградська області), Північно-

Східний (Харківська, Полтавська, Сумська області); у т. зв. Південно-Захід-

ному районі – Київський (Київська, Черкаська, Чернігівська області), Поділь-

ський (Вінницька, Тернопільська, Хмельницька області), Західно-Поліський 

(Волинська, Житомирська, Рівненська області), Карпатський (Закарпатська, 

Івано-Франківська, Львівська, Чернівецька області); у Південному – лише один 

Південний підрайон (Миколаївська, Одеська, Херсонська і Кримська області) 

[5]. Ці виділені підрайони стали підґрунтям і наступних схем районування, 

які вже не мали прикладного планового характеру, а були опубліковані в по-

сібниках і монографіях (за ред. М. Пістуна і Є. Шиповича (1982), за ред. А. Гри-

гор’єва (1984), Ф. Заставного (1988), В. Поповкіна (1993)). Також з деякими 

доповненнями враховано у сучасному поділі України дев’ять районів [5]. Цей 

поділ вважають тимчасово узгодженим в середовищі науковців-географів та 

він є офіційною робочою схемою вивчення економічної та соціальної географії 

в середній школі. Принципово не відрізняючись підходами, ці варіанти містили 

незначні відмінності від схеми Держплану 1972 р., передусім щодо вклю-

чення окремих областей в суміжні райони. Лише А. Григор’єв додатково 

поділив Південний район на підрайони за зональними природно-географіч-

ними відмінностями. 

Отже, сьогодні в Україні офіційно узгоджено поділ на дев’ять еконо-

мічних районів, які тепер уже розглядають як суспільно-географічні (Сто-

личний (м. Київ, Житомирська, Київська, Чернігівська області), Центральний 

(Кіровоградська і Черкаська області), Донецький (Донецька і Луганська області), 

Придніпровський (Дніпропетровська і Запорізька області), Північно-Східний 

(Полтавська, Сумська і Харківська області), Причорноморський (Миколаївська, 

Одеська, Херсонська області, АР Крим), Північно-Західний (Волинська і Рів-

ненська області), Подільський (Вінницька, Тернопільська і Хмельницька обла-

сті), Карпатський (Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Чернівецька обла-

сті). Попри значне поширення, ця схема за багатьма ознаками не розкриває 

об’єктивних районних відмінностей суспільно-географічного простору держави. 

Це найбільше проявляється в тому, що: а) деякі райони, наприклад, Карпатський, 

Подільський, Причорноморський, охоплюють адміністративні регіони, які ма-

ють різне культурно-географічне та й загалом суспільно-географічне значення і 

виступають як цілісні райони або частини інших районів; б) в окремих районах, 

зокрема, Центральному, Подільському, Причорноморському, немає районофор-

мувального центру,  низькою  є  їхня  комунікаційна  пов’язаність,  тому  загалом 
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такі райони є штучно скомпонованими. Простежуються і диспропорції в роз-

мірах районів. Самі райони названо за різними ознаками: одні – за сторо-

нами горизонту, інші – за природно-географічними чи позиційними особли-

востями. 

У контексті обґрунтування моделей районування, які інтегрально відо-

бражали б об’єктивні відмінності за усіма суспільно-географічними характе-

ристиками, тобто унікальність суспільно-географічних ландшафтів окремих 

частин державної території та їхнє особливе місце в суспільно-географічному 

устрої країни потрібно виділити кілька принципових моментів. По-перше, 

економіко-географічний чинник сьогодні не може мати вирішального значення у 

формуванні всіх районів, що пояснюють як економічною однорідністю більшої 

частини країни, так і сучасними негативними економічними тенденціями. 

Лише для Донбасу та до певної міри Харківської області і Придніпров’я про-

мисловий розвиток є визначальним у формуванні цілісного суспільно-геогра-

фічного обличчя. По-друге, у виділенні і районів і районних меж недостатньо 

спиратися лише на зони впливу великих міст (Києва, Харкова, Дніпропетровська 

(разом із Запоріжжям), Одеси, Донецька, Львова), оскільки їхній вплив, з одного 

боку, не покриває всієї території України, а з іншого – вплив столиці, міста 

Києва, поширюється на кілька різних районів. По-третє, характерний сус-

пільно-географічний ландшафт більшості районів так чи інакше визначають 

історико-культурними чинниками: відмінностями заселення і політичного 

розвитку, етнічного і релігійного складу населення. Зазначимо, що всі ці 

чинники є взаємопов’язаними, що часто зумовлює усвідомлення населенням 

окремих регіонів своєї регіональної ідентичності, яка здебільшого є нижчим 

рівнем загальнонаціональної самосвідомості, хоча в окремих випадках деякі 

політичні сили можуть спекулювати на протиставленні регіональної та загально-

національної ідентичностей. У будь-якому випадку нехтувати чинником 

регіональної самоідентифікації під час проведення районування не можна. 

З урахуванням принципів в основу виділення макрорайонів повинні ле-

жати такі ознаки, які б розкривали сутнісні відмінності суспільно географіч-

ного простору різних частин країни. Такими особливостями, які мають сьогодні 

найбільше районоформуюче значення, є: а) історико-географічний чинник; 

б) етнонаціональна структура населення; в) особливі економічні умови; г) 

поширення регіональної самоідентифікації. Як було зазначено, ці чинники є 

не лише взаємопов’язаними, а й впливають на інші складові суспільно-гео-

графічного простору (розселення населення, демографічна та релігійна сфери 

суспільства, транспорт тощо), зумовлюючи навіть і характерні особливості 

політичної активності населення цих районів. Зокрема, історико-географічні 

особливості визначили і поширення регіональної самоідентифікації, і відмін-

ності розвитку економіки, етнонаціонального та релігійного складу населення, а 

отже, і районну самобутність Криму, Закарпатської, Чернівецької, волинських, 

галицьких і подільських областей, меншою мірою – центрально-лівобережних і 

центрально-правобережних регіонів. Наголосимо, що межі історико-географіч-

них областей не завжди збігаються з адміністративними межами.  Проте  чинник 
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адміністративної пов’язаності регіонів вищого рівня (областей, автономії) є 

суттєвим для єдності районів, і під час проведення районування зачислювати 

частини областей до різних районів недоцільно. Етногеографічні особливості 

(частка етнічних українців й етнічних меншин, етнічна мозаїчність регіонів, 

структура населення за рідною мовою, ступінь асиміляції етнонаціональних 

груп) також визначають історією заселення і політичного розвитку. Вони 

суттєві не лише для окремих західних, а й для деяких південних регіонів, у 

тім числі й Одеської області, південно-західна частина якої (Південна Бесса-

рабія) є найбільш поліетнічною частиною держави. Особливі економічні умови, 

визначаючи районну самобутність Донеччини, меншою мірою для Придніпро-

в’я та Харківщини, також вплинули на етнонаціональний та соціальний склад 

населення цих районів. 

Отже, з урахуванням усіх окреслених ознак як окремі макрорайони з 

характерними особливостями суспільно-географічного ландшафту виділяють: 

1) Закарпатський район (Закарпатська область); 2) Галицький район (Івано-

Франківська, Львівська і Тернопільська області); 3) Волинсько-Поліський район 

(Волинська, Рівненська, Житомирська області); 4) Буковинсько-Північно-Бесса-

рабський район (Чернівецька область); 5) Подільський район (Вінницька, Хмель-

ницька області); 6) Центрально-Правобережний район (Київська, Кіровоград-

ська, Черкаська області); 7) Центрально-Лівобережний район (Полтавська, Сум-

ська, Чернігівська області); 8) Дніпровсько-Харківський район (Дніпропетров-

ська, Запорізька, Харківська області); 9) Донецький район (Донецька і Луган-

ська області); 10) Одеський район (Одеська область); 11) Центрально-Причорно-

морський район (Миколаївська і Херсонська області); 12) Кримський район 

(АР Крим) (рис. 1). 

У цій моделі враховано цілісність адміністративних регіонів вищого 

рівня, хоча такий підхід з огляду на помітні внутрішньообласні відмінності є 

надто великим узагальненням, не зовсім відповідає потребам середньомас-

штабного суспільно-географічного районування. Однак з урахуванням того, 

що області є певною мірою цілісними регіонами з єдиною системою взаємин 

у фінансово-економічній, інформаційній, освітній, культурній та інших сферах 

(це пов’язано з культурно-організаційною роллю обласного центру), усю тери-

торію кожної області було включено до одного суспільно-географічного району. 

Отже, наведена схема районування, як і попередні, також є частково суб’єк-

тивною, оскільки відзначається досить високим ступенем узагальнення, уник-

нути якого неможливо, не порушуючи цілісність областей. Окрім того, значною 

є абстрагованість від деяких суспільно-географічних реалій, зокрема, історично-

географічних меж. Не всі райони є моноцентричними і достатньо цілісними, 

що особливо стосується Харківсько-Придніпровського та Волинсько-Полісь-

кого. Деякі з них (Волинсько-Поліський, Дніпровсько-Харківський і Черніве-

цько-Північно-Бессарабський) поєднують частини двох історичних областей, 

які можна розглядати як окремі підрайони. Чотири суспільно-географічні 

макрорайони (Закарпатський, Буковинсько-Північно-Бессарабський, Одеський і 

Кримський) охоплюють лише один  адміністративний  регіон  вищого  рівня,  що 
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зумовлює районні диспропорції. Однак, попри неминучі суб’єктивні моменти, 
такий поділ все ж достатньо повно відображає основні районні відмінності 
суспільно-географічного простору України, адже межі районів позначають 

суттєві зміни всіх його складових. Зокрема, під час переходу від одного району 

до іншого не лише відбувається суттєвий стрибок за такими показниками, як 

частка етнічних українців й етнічних меншин, частка населення з рідною 

українською мовою, рівень і напрям асиміляції етнонаціональних спільнот і 

груп, а й значні зміни соціальної, а у деяких випадках й релігійної структури 

населення. Загалом позначаються на цій схемі й особливості рівня урбанізації, 

структури розселення, демогеографічної та економіко-географічної ситуації в 

Україні. Також важливо, що всі райони виділяються характерними рисами 

політичної активності населення, яка проявилася під час усіх останніх вибор-

чих кампаній [3, с. 255]. До того ж для деяких з виділених суспільно-географіч-

них районів, як уже було зазначено, характерний порівняно високий рівень 

регіонально-соціальної самоідентифікації. Тому, синтезуючи низку характерних 

історико-культурних, демографічних та соціально-економічних рис, кожен з 
означених районів формує і своєрідний суспільно-географічний ландшафт. 

Окреслений макрорайонний поділ, розкриваючи диференціацію сус-

пільно-географічного простору України, має передусім пізнавальне значення. 

Прикладні аспекти є обмеженими: з огляду на консолідованість українського 

суспільства ця модель може виступати лише своєрідним інформаційним орієн-

тиром у політичній діяльності щодо формування цілісної української політичної 

нації та загальнодержавної ідентичності, які поєднували б загальнонаціональну 

єдність та регіональну самобутність. Наголосимо, що виділені райони аж ніяк 

не можуть бути суб’єктами територіально-політичних взаємин. Так само озна-

чений районний поділ не повинне впливати на потреби організації адміні-

стративно-територіального устрою. 

______________________________ 
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SOCIAL AND GEOGRAPHICAL REGIONALIZATION OF UKRAINE: 

METHODOLOGICAL APPROACHES AND NEW DEALS 
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Ivan Franko National University of Lviv 

P. Doroshenko Str., 41, UA–79000 Lviv, Ukraine 

 

The natural character of formation processes of regions are grounded and factors 

subjectivity regionalization are considered. A critical analysis of previous and contemporary 

methodological approaches to social-geographical regionalization of Ukraine are made. 

Factors determining major modern regional social-geographical differences (geographical-

historical and ethnogeographical background, economic originality identity of certain regions, 

regional identity) are identified. Twelve social-geographical regions are allocated based on 

reasonable methodological approaches. 

Key words: social and geographical regionalization, social-geographical region, the 

principles of regionalization of Ukraine, model regionalization. 

 
ОБЩЕСТВЕННО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ МАКРОРАЙОНИРОВАНИЕ 

УКРАИНЫ: НОВЫЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ И 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
 

М. Днистрянский 

 

Львовский национальный университет имени Ивана Франко, 

ул. П. Дорошенко, 41, г. Львов, 79000, Украина 

 

Обосновано закономерный характер процессов районоформирования и оха-

рактеризованы факторы субъективности районирования. Сделан критический анализ 

прошлых и современных методологических подходов к общественно-географическому 

макрорайонированию Украины. Определены факторы, которые предопределяют основ-

ные современные макрорайонные общественно-географические различия (историко-

географические и этногеографических предпосылки, экономическая самобытность 

отдельных регионов, региональная самоидентификация). На основе обоснованных 

методологических подходов выделено двенадцать общественно-географических макро-

районов. 

Ключевые слова: общественно-географическое районирование, общественно-

географический район, принципы районирования территории Украины, модели райони-

рования. 



ISSN 2078-6441. Вісник Львівського університету. Серія географічна. 2013. Випуск 46. С. 150–155 

Visnyk of the Lviv University. Series Geography. 2013. Issue 46. Р. 150–155 

 

УДК  911.2:591.9 

 

BIODIVERSITY OF XYLOFAGOUS AND 

PREDATORY BEETLES (COLEOPTERA) OF THE VALLEY 

OF THE SOUTHERN BUG (UKRAINE) 

 

W. B. Jędryczkowski 

 

University of Ecology and Management, 

Wawelska Str.? 14, 02-061 Warszawa, Poland 

 

Results of preliminary research on beetle’s biodiversity, which had been done 

in the vicinity of Winnica Region (Ukraine), are here presented. The following families 

represented by 55 species were recorded: Cerambycidae, Cantharidae, Cleridae, 

Coccinellidae, Elateridae and Malachiidae. 

Key words: biodiversity, Southern Bug, Coleoptera, Cantharidae, Cerambycidae, 

Cleridae, Coccinellidae, Elateridae, Malachiidae. 
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During a field expedition, in year 2010, to the valley of Southern Bug in 

Ukraine, several samples of beetles (Coleoptera) have been collected. They are 

represented by six families of different ecological and biological character. On the 

base of this small collection, a preliminary report on beetles biodiversity is here 

presented. Since additional field expeditions are planed in near future, only some 

general remarks about collected families have been done. 

This paper is based on the bigest project executing by the author and con-

cerning biodiversity of river valleys in Poland and Ukraine. 

Beetles were collected by entomological net. On each plots, about two 

hundred strokes have been executed. Insects were stored dry for laboratory study 

and are deposited partly in privet collection of the author and partly in the Museum 

and Institute of Zoology PAS in Warsaw. 

The basic field research were located on six plots (tab. 1) in the Winnica 

region, the middle of Southern Bug Valley. More detail characteristics has been 

done by Dyguś and Jędryczkowski (in print). 

About three hundred specimens of insects have been collected during field 

expedition. They were consisted, mostly by zoophagous and xylophagous species. 
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Table 1 

Characteristics of the studied plots 

Locality Symbols Latitude Longitude Biotopes 

Gnivan Gn 49,094 28,358 1, 2 

Komorovo Ko 49,144 28,375 3 

Mogilovka Mo 49,091 28,313 2 

Tyrov Ty 49,030 28,494 5 

Urozhnoie Ur 49,149 28,334 5 

Voroshylovka Vo 49,053 28,329 4 

 

Xylophagous species were represented by Cerambycidae family to which 

belong 13 species (tab. 2). They mostly species of wide range of distribution but 

some of them, like Agapanthia cardui and Theophilea subcylindricollis, develop in 

grasslands and meadows. It is necessary to underline, that mention above T. 

subcylindricollis was a dominate specie of this family. 

Table 2 

Species composition the Cerambycidae of the studied areas 

Species Count Locality Biotope 

Agapanthia cardui (L.) 38 
Gn, Ko, Ty, 

Ur, Vo 
2, 3, 4, 5 

Agapanthia villosoviridescens (De Geer) 1 Gn 2 

Alosterna tabacicolor (De Geer) 6 Gn, Mo 2 

Anastrangalia dubia (Scopoli) 1 Ur 5 

Anoplodera sexguttata (Fabricius) 1 Gn 2 

Dinoptera collaris (L.) 6 Gn, Mo 2 

Leiopus nebulosus (L.) 1 Gn 1 

Mesosa nebulosa (Fabricius) 1 Mo 2 

Paracorymbia maculicornis (De Geer) 1 Gn 1 

Phymatodes testaceus (L.) 2 Gn 1 

Phytoecia cylindrica (L.) 1 Gn 2 

Rhagium mordax (De Geer) 1 Gn 2 

Theophilea subcylindricollis Hladil 15 Ko, Ty, Ur, Vo 3, 4, 5 

Abbreviations: 1 – Ecotones, 2 – Broadleaf forest, 3 – Moisture meadows, 4 – 

Riverside meadows, 5 – Xerothermic grass. 
 

Predatory beetles were represented by five families. Cantharidae were re-

presented by seven species (tab. 3) of wide geographical distribution and very 

frequent in many biotopes. Cantharis livida and Cantharis rufa were dominants in 

the family. 

Family of Coccinellidae were represented by 15 species (tab. 4). They are 

feeding on small phytophagous insects, mainly aphids and young stadiums  of  Chryso- 
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melidae. All collected species are distributed all over Europe and, in some case, in 

all Palaearctic (Coccinella septempunctata). Two dominant species, Psyllobora 

vigintiduopunctata and  Tytthaspis sedecimpunctata, represent typical element of 

moisture biotope (Burakowski at all 1986) and were collected mainly on meadows. 

Table 3 

Species composition the Cantharidae of the studied areas 

Species Count Locality Biotope 

Cantharis fusca L. 3 Mo, Ur 2, 5 

Cantharis lateralis L. 5 Vo 4 

Cantharis livida L. 15 Gn, Ko, Mo 1, 2, 3, 5 

Cantharis nigricans Müller 7 Gn, Mo, Ur 1, 5 

Cantharis rufa L. 11 Ko, Vo 3, 4 

Cantharis rustica Fallén 7 Ko, Ur, Vo 3, 4, 5 

Rhagonycha lignosa (Müller) 3 Gn, Mo 2 

 

Table 4 

Species composition the Coccinellidae of the studied areas 

Species Count Locality Biotope 

Adalia bipunctata (L.) 9 Gn 1, 2 

Adalia decempunctata (L.) 1 Gn 1 

Coccinella quinquepunctata L. 1 Gn 2 

Coccinella septempunctata L. 3 Gn 1, 2 

Hippodamia variegata (Goeze) 1 Mo 2 

Hyperaspis reppensis (Herbst) 1 Ty 5 

Nephus bipunctatus (Kugelann) 4 Ty, Vo 4, 5 

Oenopia conglobata (L.) 1 Gn 1 

Platynaspis luteorubra (Goeze) 1 Ur 5 

Propylea quatuordecimpunctata (L.) 3 Gn, Ko 1, 3 

Psyllobora vigintiduopunctata (L.) 14 Gn, Mo, Ur, Vo 1, 2, 4, 5 

Scymnus frontalis (Fabricius) 1 Vo 4 

Scymnus interruptus (Goeze) 1 Gn 1 

Scymnus rubromaculatus (Goeze) 4 Gn, Mo, Vo 1, 2, 4 

Tytthaspis sedecimpunctata (L.) 10 Ko, Ty, Vo 3, 4, 5 

Abbreviations: 1 – Ecotones, 2 – Broadleaf forest, 3 – Moisture meadows, 4 – 

Riverside meadows, 5 – Xerothermic grass. 
 

To family Elateridae belong species partly predatory and partly phytophagous. In 

general larval stadium of developing are mostly predatory or polyphagous animals. 

Since larvae of this family develop for several years in soil or decaying wood, they 

are very sensitive for even small changes in environment conditions. As  such,  this 
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family is considered a good indicator of environment changes [12, 13]. This family 

was represented by 12 species (tab. 5) with Agriotes sputator and Cidnopus pilosus 

as dominant species, which are typical in meadows and grasslands. 

Table 5 

Species composition the Elateridae of the studied areas 

Species Count Locality Biotope 

Actenicerus siaelandicus (Müller) 2 Vo 4 

Agriotes lineatus (L.) 1 Vo 4 

Agriotes sputator (L.) 14 Gn, Ko, Ur, Vo 2, 3, 4, 5 

Agrypnus murinus (L.) 9 Gn, Mo, Ur 1, 2, 5 

Athous haemorrhoidalis (Fabricius) 3 Gn, Ko, Mo 2, 3 

Athous jejunus Kiesenwetter 1 Gn 2 

Athous vittatus (Gmelin) 4 Mo 2 

Cidnopus pilosus (Leske) 13 Ur 5 

Hemicrepidius niger (L.) 1 Gn 1 

Pheletes aeneoniger (De Geer) 3 Mo 2 

Prosternon tessellatum (L.) 1 Ur 5 

Synaptus filiformis (Fabricius) 3 Gn 1 

Abbreviations: 1 – Ecotones, 2 – Broadleaf forest, 3 – Moisture meadows, 4 – 

Riverside meadows, 5 – Xerothermic grass. 

 

Family Cleridae was represented there only by three species (tab. 6) which are 

common all over Europe. Their larvae pray on wood drilling insects or parasite 

bees nests but adults feed on pollen and occasionally on small insects [4]. 

Table 6 

Species composition the Cleroidea of the studied areas.  

Species Count Locality Biotope 

Cleridae 

Korynetes caeruleus (De Geer) 4 Gn 1 

Tillus elongatus (L.) 2 Gn 1 

Trichodes apiarius (L.) 2 Gn 1 

Malachiidae 

Anthocomus equestris (Fabricius) 4 Gn 1 

Axinotarsus pulicarius (Fabricius) 2 Gn 2 

Clanoptilus geniculatus (Germar) 21 Gn, Ko, Ty, Vo 1, 3, 4, 5 

Malachius aeneus (L.) 1 Ko 3 

Malachius bipustulatus (L.) 20 Gn, Ko, Ur 2, 3, 5 

Abbreviations: 1 – Ecotones, 2 – Broadleaf forest, 3 – Moisture meadows, 4 – 

Riverside meadows, 5 – Xerothermic grass. 
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Family Malachiidae is represented by five species (tab. 6). The interesting 

one is Clanoptilus geniculatus, a rare species occurring in open landscapes such as 

steppes and meadows. Larvae of Malachiidae are predacious feeding mainly on 

xylophages. Adults specimens, usually feeds on pollen, fungi and small insects 

which visit flowers [10]. 

The material presented here, is far to be representative for this region. Some 

species such as Theophilea subcylindricollis (Cerambycidae), Hippodamia variegata 

(Coccinellidae) or Actenicerus siaelandicus and Synaptus filiformis (Elateridae) 

indicate, that studied area preserve moisture character typical for natural fresh 

meadows. 

________________________ 
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Нової дубенської фортеці. Відображено стан ландшафтних систем постмілітарних 
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Протягом століть Західний регіон України мав стратегічне мілітарне зна-

чення та отримав розвинуту військову інфраструктуру. У регіоні сформувалися 

військові обʼєкти різного призначення: лінії оборони, обʼєкти протиповітряної 

оборони, РВСН, військові частини тощо. З часом вони втратили стратегічне 

значення, були ліквідовані або закинуті. Деякі постмілігарні обʼєкти станов-

лять особливу цінність у ландшафтному, історико-культурному та архітектур-

ному планах. Класичним прикладом таких об’єктів є Тараканівський форт. 

Цей комплекс фортифікаційних споруд виступає однією з ключових ділянок 

у нашому конструктивно-географічному дослідженні. Тараканівський форт – 

це типовий фортечний комплекс [8]. Вивчення ландшафтних систем цієї фортеці 

та приурочених до неї територій сприяє комплексній оцінці геоекологічного 

стану постмілітарних об’єктів, визначенню ступеня антропогенної перетворе-

ності складових природного середовища під впливом військової діяльності. 

Тараканівський форт (Дубенський форт-застава, Дубенський форт, Нова 

дубенська фортеця) – памʼятка військової архітектури другої половини ХІХ ст., 

розміщена за 1,5 км на південь від с. Тараканів Дубенського району Рівнен-

ської області. За класифікацією є фортом-заставою – типовим видом укріплень 

цього часу із гарнізоном до 1 тис. військових, який призначений для при-

криття важливих залізничних шляхів. 

Передісторія будівництва форту починається з моменту третього розділу 

Польщі в 1795 р., коли м. Дубно з околицями потрапило до складу Російської 

імперії в 1797 р. і стало прикордонним повітовим містом Волинської губернії. 

Згодом укладення Потрійного (Троїстого) союзу 1879–1882 рр. показало, що 

головна небезпека Росії загрожує з боку Німеччини й Австро-Угорщини [8]. 

Військове відомство вжило термінових заходів щодо інженерної оборони кордо- 
________________________________________ 
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нів, які полягали у мобілізаційному плані, який передбачав перетворення і 

переозброєння фортець із застосуванням далекобійної артилерії. 

Підсумки Франко-Пруської війни 1870–1871 рр. засвідчили необхідність 

повного перегляду всієї системи інженерної оборони кордонів. Головною при-

чиною змін була поява залізниць і могутньої артилерії. Еволюція артилерій-

ської зброї зумовлювала необхідність нових підходів до спорудження укріплень 

такого характеру. До середини XIX ст. на озброєнні в артилерії були модерні-

зовані гармати 1838–1856 рр. Великим якісним переворотом у розвитку арти-

лерії був перехід до нарізних гармат і довгастих снарядів. Революційні зміни 

в озброєнні та технічних прогрес загалом спричинили перегляд стратегії і так-

тики, поставили нові вимоги щодо будівництва фортифікаційних споруд [10]. 

На початку 70-х років ХІХ ст. інженерний департамент військового міні-

стерства, яким керував талановитий інженер-генерал Тотлебен, з огляду на 

стратегічні завдання країни, намітив і подав на розгляд ідею малих прикордон-

них фортець з метою прикриття, зосередження і розгортання армій, які затри-

муються під час мобілізації. Особливу увагу було приділено важливості ство-

рення фортець поблизу Дубна та Проскурова, де у випадку війни з Австрією, 

користуючись залізничними шляхами і Варшавсько-Київським шосе, можна 

буде зосереджувати під прикриттями цих фортець війська в Луцьку, Острозі, 

Межибожі. Проте ця ідея одержала втілення лише через 14 років у видозмі-

неному варіанті призначення цих фортець [6]. 

Відповідно, проведене інспектування фортець, яке підтвердило необхід-

ність зміцнити форт Дубно на західному театрі військових дій. У директивних 

рішеннях цього часу зазначається: “Побудувати укріплення перед Дубно, з 

метою перепинити ворогові доступ через Дубенське дефіле залізницею з 

Бродів у Рівне”. Роботи з нарощування пагорба Дубенського форту почалися 

в 60-х роках ХІХ ст. Форт-застава побудована у 1885–1890 рр. Форт оглядали 

члени царської родини, що свідчило про готовність обʼєкта [5]. 

Зі становленням форту розширилася інфраструктура: залізнична станція 

в м. Дубно, саме місто, телефонний зв’язок, будували дороги, мости, пожва-

вилася торгівля. Водночас була і негативна сторона – пересування людей 

контролювали, селянам дозволяли будувати лише дерев’яні будівлі. Зокрема, 

територія довкола форту (так звана “еспланада”) була поділена на три зони 

(райони). У межах перших двох найближчих до форту зон заборонено будь-

яку зміну поверхні землі без дозволу коменданта. Особливо заборона стосу-

валася розроблення кар’єрів, каменоломень, облаштування складів різних 

громіздких матеріалів, влаштування дамб, будівництва меліоративних каналів, 

зміни русел рік, осушення території. Також діяла заборона на розведення 

садів і парків, будівництво висотних будівель, промислових димарів з висотою 

більшою, ніж дозволена, з яких противник міг вести огляд місцевості, облаш-

тування цвинтарів, встановлення пам’ятників, будівництво кам’яних будівель, 

огорож, підвалів, які ворог міг би використати як укриття. За дотриманням 

всіх правил еспланаду постійно стежила спеціальна комісія з форту. У разі 

виявлення порушень – їх негайно усували [5]. Від таких заходів передусім по- 
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терпало місцеве населення: житла руйнували чи змушували перебудовувати, 

створювали не завжди задовільні умови для ведення господарства, була ви-
сока пожежна небезпека. 

До 1900 р. форт використовували як фортецю-склад. Через велику кон-
центрацію військ на південно-західному кордоні, неподалік від Дубна, царський 

уряд дотримувався помилкової думки, що південно-західний напрямок менш 
небезпечний, аніж північно-західний і центральний напрямки театру воєнних 

дій. Очевидно, форт перепрофілювали: він перестав діяти як фортифікаційна 
споруда, але не був зруйнований, а перетворений у військову вʼязницю [6]. 

Цей факт нехтуванням стратегічним розміщенням фортеці мав негативні на-
слідки. Форт був залишений під час відступу російськими військами у 1915 р., 

але його зайняли і використали австрійські. Улітку 1916 р., під час Брусилов-
ського прориву на південно-західному фронті, російські війська були змушені 

відвоювати фортецю [4]. Саме тоді форт зазнав найбільших руйнувань. Також 
фортецю та її терени пошкоджено під час бойових дій Кінної армії РРФСР 

під командуванням Будьонного проти поляків [1]. 
У період після Першої світової війни форти закритого типу втратили 

своє колишнє значення, їх розглядали лише як ключову позицію від тієї або 
іншої ділянки фронту [9]. Проте територія довкола форту не втратила свого 

стратегічного значення. Зокрема, вже напередодні Другої світової війни 
неподалік були створені великі військові аеродроми: один на східній околиці 

Дубна, інший – ближче до форту між селами Дитиничі та Плоска. 
З 1965 р. форт функціонує як склад консервованої продукції Міністерства 

торгівлі УРСР та автотранспортних запчастин Прикарпатського військового 
округу. З цих міркувань було відновлено електропостачання, форту, викону-

вались роботи з розчистки казематів. Однак через високу вологість в казе-
матах, особливо в літній період, не було змоги надовго здійснювати експлуа-

тацію об’єкта [3]. Згодом штаб Прикарпатського військового округу також 
зробив спробу обладнати склад автотракторних запчастин. Були проведені 

трудомісткі підготовчі роботи, але ця ідея так і не була втілена в життя, проте 
з того часу форт і досі залишається у власності військових. 

Розміщення Дубенського форту випливало з його стратегічного призна-
чення – обороняти залізничний та шосейний шлях з міст Кременець і Радзивилів, 

затримуючи супротивника до збору військ із прикордонної смуги, і забез-
печувати базу відступаючим військам [3]. Форту надавали особливого оборон-

ного значення в системі прикордонних укріплень Російської імперії разом з 
мережею фортів довкола Луцька і Рівного. 

Форт розміщений за 3 км на південний захід від м. Дубно, лежить на 
надзаплавній терасі річки Іква, на крайній частині Повчанської височини. 

Виступу височини, на якому розміщена фортеця було надано більш різких 
форм з оборонною метою, та частково врізано для прокладання залізничної 

колії (рис. 1). Абсолютні висоти в межах фортечного комплексу становлять 
від 195 м на болотистій заплаві річки Іква біля допоміжного земляного укріп-

лення до 242 в штучно створеній найвищій частині фортеці, та 240 м на 
пагорбі за 1 500 м в північно-західному напрямку від форту. 
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Рис. 1. Цифрова модель рельєфу Тараканівського форту 

 

У південно-західному напрямку від фортеці на підвищеній ділянці, роз-

міщені села, хутори, колонії. Село Тараканів разом з однойменною колонією 

розміщено за 500 м на північ від форту. Село Малі Загірці розмістилося на 

відстані 800 м у західному напрямку від терену форту, село Підлужжя, роз-

різане шосейною дорогою Київ–Львів, села Турковичі та Микитичі в лощині 

за 6 км на південний захід, між селами було дві переправи через болотисту 

річечку [11]. На західному схилі височини ‒ за 5 км була колонія Олішанка, а 

на відстані 6 км ‒ колонія Мизачів, за 2,5 км, у найближчій від форту лощині, 

розкинулися Великі Загорці. 

Кліматичні умови досліджуваної території характеризуються помірною 

континентальністю, порівняно вологі і теплі. Зима м’яка з частими відлигами, 

літо тепле, з достатньою кількістю опадів. Середня температура січня, най-

холоднішого місяця -5,3 °С, найтеплішого липня +18,4 °С. Найнижчі темпе-

ратури простежуються і в січні–лютому -30–35 °С, найвищі в липні–серпні 

+35–37 °С. Різкі зміни в температурах бувають зрідка. Середня річна кількість 

опадів 606 мм, найвологіший період – з червня по серпень (близько 75 мм/міс.), 

найвологіший місяць – липень (86 мм/міс.), найменше опадів простежується в 

січні (34 мм). Переважають на досліджуваній території західні й південно-

західні вітри із середньою швидкістю 3–5 м/с влітку та 3–5 м/с взимку. Зага-

лом кліматичним умовам фортечних теренів (поєднання великої кількості опадів 

із сильнорозчленованим рельєфом) сприяють процеси водної ерозії на підви-

щеннях і схилах, та оглеєення ґрунтів у долинах та понижених ділянках. 
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У геологічній будові території беруть участь різні за віком, походженням 

і літологічним складом породи. Геологічні породи репрезентовані неогеновими 

відкладами, зазвичай сарматськими зеленувато-сірими і ясно-сірими пісками, 

черепашниковими й еолітовими вапняками з прошарками пісків і глин. Міс-

цями неогенові відклади розмиті, і під лесовидними породами безпосередньо 

залягають крейдяні мертелі, які на схилах ярів та балок виходять на поверх-

ню. Геоморфологія території господарства – широкохвилясте підвищене плато зі 

схилами різної крутизни та різних експозицій і пониженням заплави р. Іква. 

Геоморфологічна характеристика досліджуваної території визначається 

передусім розташуванням Дубнівської структурно-горбистої височини в межах 

Волинської височини. Рельєф території поділяють на три основні частини: 

перша – широкохвилясте підвищене плато із схилами різної крутизни, друга –

тераса р. Іква, третя – заплава р. Іква. Центральна відносно вирівняна ділянка 

еспланади форту характеризується невеликим перепадом висот, що колива-

ються в межах 228–231 м. Яри та балки характерні лише для південно-західної 

частини досліджуваної території. У цій ділянці є чотири невеликих балки, одна 

перетворена на стрільбище, а згодом на карʼєр для цегельної фабрики. Таль-

веги всіх балок плавно переходять в більш глибоку балку глибиною до 10 м, 

яка закінчується в долині потічка, що є притокою р. Іква. У другій половині 

XX ст. по цій балці проклали дорогу. Виступу височини, на якому розміщена 

фортеця, надано більш різких форм з оборонною метою, та частково врізано 

для прокладання залізничної колії. 

Основну частину досліджуваної території еспланади Тараканівського 

форту становлять нахилені рівнинні (крутизною 1–5°) та пологі схили (3–5°) 

в центральній та північній частині (рис. 2). Плоскі території оточують плато 

форту з трьох сторін, вони переважають на заплавах р. Іква та її приток у 

південній, східній, північно-східній та частково північній частинах еспланади 

форту. Слабопохилі (5–7°) та похилі (7–10°) схили характерні для допоміж-

ного форту, та оточують сам форт з північно-східного і південного боку, далі 

вони простягаються субмеридіонально на захід вдовж притоки р. Іква до 

пагорба на захід від форту. Сильно похилі схили прилягають до північно-

східного боку форту та зустрічаються в західній частині еспланади над запла-

вою притоки р. Ікви в с. Малі Загірні, а також у колишньому стрільбищі і 

балці східніше с. Малі Загірні. Саме форт характеризується крутими (15–20°) 

та дуже крутими (20–40°) схилами на фортечних валах довкола ядра фортеці. 

Значною крутизною характеризується також врізаний схил над залізничною 

колією. 

Основною ґрунтоутворювальною породою на досліджуваній території є 

лесовидні суглинки. Товщина суглинків коливається залежно від елементів 

рельєфу в межах 3–20 м. У деяких місцях товща суглинків сильно розмита 

(наприклад, колишнє стрільбище), і на поверхню виходять крейдяні мергелі. 

Ґрунти фортечного терену формувалися за участі лісової і трав’янистої 

рослинності під впливом різних умов рельєфу, різної глибини залягання ґрун-

тових вод, ґрунтоутворювальних порід і господарської діяльності людини. Унаслі- 
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док одночасного впливу всіх чинників на досліджуваній території виникло 

десять ґрунтових відмін чорноземів типових, лучно-чорноземних, дернових, 

болотних ґрунтів, виходів лесовидних порід на поверхню, а також урбоземів 

на фортифікаційних формах. Основну частину території фортечного комплексу 

вкривають чорноземи типові глибокі малогумусні слабо- та середньо-змиті, 

вони оточують форт, по суті, з усіх сторін. З північно-західної сторони заля-

гають лучно-чорноземні ґрунти, південніше від них, під с. Малі Загірні та 

цегельною фабрикою – виходи лесовидних порід. У південній частині еспла-

нади на терасі притоки Ікви залягають лучно-болотні ґрунти, та дернові глибокі 

глейові карбонатні ґрунти, а на річковій заплаві – торфовища низинні, середньо-

глибокі карбонатні мілкопоховані, що межують з фортом з південної та 

східної сторін. Урбоземи залягають на штучних насипних формах фортеці та 

допоміжного редуту, для них характерні різний гранулометричний склад, 

глибина залягання, чергування з частими виходами корінних порід та штучно 

насаджена рослинність. 

 

 
 

Рис. 2. Модель крутизни схилів Тараканівського форту 

 

Нова дубенська фортеця має форму ромба зі сторонами до 240 м. Ззовні 

вона оточена глибоким ровом шириною до 14 м, і глибиною до 6 м із 

земляними ескарпованими валами, укріпленими потужними підпірними сті-

нами висотою 4 м [2]. На верхній частині земляного насипу розміщений вал-

ганг та майданчики для артилерії і кулеметів [6]. Облаштовані підземні 

проходи (патерни, галереї) на бойові позиції та траверси з брустверами для 

гармат і стрільців. У центральній частині  форту  зведена  двоповерхова  казарма, 
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до якої ведуть чотири підземні ходи, прокладені під другим земляним валом. 

Тут були розміщені житлові, складські та господарські приміщення для арти-

лерійської роти та штаб коменданта форту. По периметру форту міститься 

105 так званих безпечних казематів і, щоб до них потрапити, треба було 

подолати подвійну лінію оборонних рубежів. Територія довкола двоповерхової 

трапецієвидної казарми з житловими, навчальними приміщеннями та церк-

вою, утворює так звану військову вулицю [7]. 

Для додаткового захисту фортеці за 200 м на захід від форту при заліз-

ничній колії зведене додаткове земляне укріплення. Висота цього допоміж-

ного земляного редуту над поверхнею заболоченої заплави Ікви становила 

майже 7 м, але, з огляду на тривалу занедбаність обʼєкта, його оборонні форми 

зазнали руйнування, понизилися та набули більш плавних форм. 

На час створення форту його околиці на 2‒3 км були вкриті лісами. 

Згодом під час спорудження укріплень лісові масиви були вирубані для забез-

печення будівництва [1]. На фортечному терені створена розгалужена мережа 

окопів, траншей, а для кращого контролю залізниці земляний редут у пів-

денно-західній частині. Після завершення будівництва форт потребував звіль-

нення секторів обстрілу за збільшення оглядовості еспланади форту в радіусі 

понад 7 км, відповідно в цих межах вирубано лісові насадження, які против-

ник міг використати як прикриття. Проте для маскування самого форту його 

терени обведено смугами деревних насаджень, також створені насадження на 

стрімких фортечних валах. Загалом форт замаскований так, що не вирізнявся 

на фоні ландшафту, не зважаючи на свої розміри та значні обсяги транс-

формацій пагорба та прилеглих територій. 

У 1983 р. фахівці Львівської комплексної архітектурно-реставраційної 

майстерні інституту “Укрпроектреставрація” склали акт технічного стану форту. 

У 2008 р. у рамках державної програми паспортизації пам’яток Рівненської 

області складено паспорт та іншу документацію на форт, які підтвердили 

аварійний стан окремих його споруд та наголосили на важливості негайної їх 

реставрації чи консервації, особливо це стосується казарми у центральній 

частині форту [5]. 

Нажаль у дослідників фортеці нині, по суті, немає комплексного сприй-

няття форту як поєднання його архітектурної складової з природною, тобто 

тих компонентів ландшафту, які були змінені для розміщення на них фортеці. 

Недостатньо уваги приділяють  насипним фортифікаційним спорудам, і фор-

мам, які становлять основну частину фортечного комплексу. 

Зокрема на фортовому терені зникає мережа окопів і валів, унаслідок 

розбудови меліоративної системи частково зруйнований допоміжний форт 

при залізничній колії. Отже, Тараканівський форт потребує прийняття заходів 

щодо збереження та оптимізації всіх його складових та їхнього негайного 

впровадження. 
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Определены историко-географические предпосылки возникновения и функцио-

нирования Новой Дубенской крепости. Отображено состояние ландшафтных систем 

постмилитарних объектов, приведена серия геоинформационных моделей Тараканов-

ского форта. Проанализировано современное состояние ландшафтных систем крепости, 

выделены основные проблемы сохранения этого памятника истории и культуры. 

Ключевые слова: постмилитарний объект, крепость, эспланада. 
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ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНО- 

ІННОВАЦІЙНИХ СИСТЕМ В УКРАЇНІ 

ТА ЇХНЄ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Ю. Іщенко 

 

Інститут географії Національної академії наук України, 

вул. Володимирська, 44, м. Київ, 01034, Україна 

 
Досліджено проблему територіальної організації інноваційної діяльності в Україні. 

Обґрунтовано доцільність локального рівня суспільно-географічного аналізу та підхід 

до дослідження процесу формування територіально-інноваційних систем.  

Ключові слова: інновація, інноваційна діяльність, територіально-інноваційна 

система, патентна активність. 

 

Розвиток цивілізації у сукупності усіх її компонентів, зокрема, культур-

ному, суспільно-господарському, науково-технічному триває близько 10 тис. 

років. Цей процес характеризується значною тривалістю та географічною 

неоднорідністю, еволюційним характером перетворень, які відбувалися в 

історичній динаміці під впливом низки чинників. На початкових етапах про-

відну роль відігравав природно-ресурсний чинник, але згодом все більшого 

значення почав набувати суспільно-культурний. Рушійною силою перетво-

рень, які уособлюють сам процес еволюції цивілізації, завжди виступали ново-

введення. 

Людство порівняно нещодавно почало усвідомлювати генетичний взаємо-

зв’язок між новаторством та розвитком. Розробляючи цю проблематику, в 

1911 р. Й. Шумпетер у праці “Теорія економічного розвитку” вжив термін 

“інновація”, який раніше використовували культурологи для визначення вве-

дення деяких елементів однієї культури до іншої, запозичення досвіду, тради-

цій [4]. Завдяки подальшому формуванню та розгалуженню теорії інновацій, 

із середини ХХ ст. інноваційну діяльність починають розглядати як реальний 

інструмент суспільно-господарського розвитку, як цілеспрямований акт, що 

об’єднує процеси створення, освоєння, поширення та використання найрізно-

манітніших нововведень в усіх сферах людської діяльності. З останньої чверті 

ХХ ст. продовжується формування національних інноваційних стратегій, ви-

знання інновацій провідним чинником економічного зростання, створення нових 

організаційних структур, використання нових механізмів прогнозування і визна-

чення пріоритетів, переходу до нової стратегії стимулювання інновацій, роз-

ширення горизонтальної та вертикальної координації інноваційної політики, 

посилення її регіонального рівня тощо. Невід’ємними компонентами теорії інно- 
________________________________________ 
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вацій стали системний, еволюційний та інституційний підходи [2]. Відтак 

інноваційну систему можна визначити як сукупність усіх суб’єктів, об’єктів, 

інститутів, які забезпечують інноваційну діяльність. 

Зазначимо, що, крім інноваційної природи, процес має характерні особ-

ливості територіальної організації. В абсолютній більшості випадків простежу-

ється відцентрове поширення імпульсів розвитку [1]. Такі імпульси виника-

ють у місцях концентрації оптимальних умов та необхідних ресурсів. Іноді 

складається враження про “доцентровість” імпульсів, коли різко зростає роль 

периферії у її взаємодії з центром, наприклад, під час революційних пере-

творень існуючої консервативної системи. Це свідчить про здатність центру 

розвитку зміщуватися у просторі відповідно до актуальних умов і тенденцій. 

Щодо зазначеного прикладу, революційні ідеї не виникають на всій периферії 

одночасно і вона не є однорідним середовищем. Отже, на найсприятливішій 

ділянці периферії формується новий осередок – центр зародження і поширення 

нових ідей. 

У вимірі інноваційної діяльності існує аналогічна закономірність. Кращими 

передумовами для розгортання новаторського процесу володіють міські посе-

лення. Це зумовлено низкою об’єктивних чинників: порівняно вищим рівнем 

освіти і кваліфікації робочої сили, якості інфраструктури, більш диверсифіко-

ваним господарством, що у сукупності своїх галузей зумовлює попит на широке 

різномаїття нововведень, концентрація капіталу та науково-дослідницьких інсти-

тутів, наявність потужного комплексу обслуговуючих підприємств тощо. Інно-

ваційний процес виникає в конкретних сприятливих осередках. Можна стверд-

жувати: інноваційна функція таких центрів значною мірою зумовлює форму-

вання каркасу суспільно-господарського розвитку території. Це актуально 

для України, оскільки може стати вирішенням питання ефективного регіо-

нального розвитку. Відтак дослідження процесу територіальної організації 

інноваційної діяльності та утворення відповідних осередків набуває особливого 

значення. 

З урахуванням того, що всі суспільні системи, зокрема інноваційні, 

функціонують у географічному просторі, відбувається стрімкий розвиток 

концептуальних підходів до дослідження територіальної організації іннова-

ційної діяльності. Нині активізувалися пошуки оптимального рівня просто-

рового аналізу, що полягає у певному протистоянні представників спорід-

нених теорій НІС – Національної інноваційної системи [3] (К. Фрімен, Б. Лунд-

валл, Р. Нельсон [9] та ін.) та РІС – Регіональної інноваційної системи 

(Ф. Кук та ін.) [8], а також – у зростанні критики обох зазначених концепцій 

низкою вчених (Е. Лоренцен [3], Х. Бательт, А. Малмберг, П. Маскелл та ін.) 

[6]. Також теоретичний бік цієї проблеми малодосліджений. Зокрема, незначна 

кількість праць, присвячених дослідженню інноваційної діяльності в її гео-

графічному аспекті на території України. 

У статті сформульовано та обґрунтовано підхід до дослідження тери-

торіальної організації інноваційної діяльності в Україні. 

Виклад основного матеріалу виступає “ареною” розгортання іннова-

ційного процесу та “полігоном” дослідження його проявів і результатів. Тому 
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найперша проблема дослідника – визначення рівня просторової прив’язки. 

Інноваційні осередки різного рівня – цілком реальні утворення, комплексне 

вивчення яких не можливе без урахування специфіки їхньої локалізації. 

Можна запропонувати поняття територіально-інноваційної системи (ТІС) 

як загальний термін, під яким розуміють просторові осередки інноваційної 

діяльності різного масштабного рівня із притаманними їм рисами як об’єкти 

суспільно-географічного дослідження. ТІС – сукупність усіх суб’єктів і об’єктів 

певної території, що вступають у взаємовідносини з метою інноваційної 

діяльності; вона відрізняється цілісністю та певною автономністю стосовно 

інших подібних утворень. 

У різних країнах та регіонах світу формуються характерні неоднорідні 

інституційні умови. Механізми організації інноваційної діяльності відбуваються 

на державному, регіональному та локальному рівнях. Відповідно, державний 

рівень передбачає формування національної інноваційної стратегії, створення 

сприятливого інноваційного клімату для економіки загалом, реалізацію націо-

нальних інноваційних програм. На регіональному рівні аналогічні завдання 

прив’язані до особливостей окремих регіонів. Зазначені рівні створюють умови 

для інтенсивного розвитку інноваційних процесів на локальному рівні – вони 

повинні спрямувати підприємницьку ініціативу відповідно до інноваційних 

пріоритетів держави і регіону. Отже, виникає ієрархія територіально-інновацій-

них систем, яка може простежитись в певних випадках. Наприклад, у Німеч-

чині можна одночасно виокремити НІС і РІС, що пов’язано з розширеними 

повноваженнями урядів земель у сфері вибору напрямів фінансування інно-

ваційної діяльності та її організації. 

Розглянемо ієрархію територіально-інноваційних систем залежно від 

їхніх масштабів та рівня організації у вигляді таблиці з прикладами, що 

наведена нижче (табл. 1). 

 
Таблиця 1 

Ієрархія територіально-інноваційних систем 

Рівень Територіально-інноваційна система, приклад 

Локальний 

 

Інноваційний центр (Берлінський, Ахенський, 

Дортмундський…) 

 

Науковий парк (Дослідницький Трикутник, Шерідан-парк, 

Лувен-ла-Нев, Зерніке, Кембриджський, Берчвудський…) 

 

Технопарк (Страсбург-Ількірш, Метц 2000, Софія-Антиполіс, 

Івер-Брюссель, Боннський, Ідеон…) 

 

Місто; Технополіс (Кремнієва Долина, Цукуба…) 
 

Регіональний 
Регіон як складова частина певної країни, одиниця АТУ або їх 

сукупність, рівень РІС 

Національний Країна, рівень НІС 
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З урахуванням актуальної ситуації в Україні, НІС- та РІС-підходи мають 

певні недоліки. Що стосується НІС-підходу, то Україна залишається однією з 

достатньо розвинутих країн світу, в якій немає послідовної стратегії іннова-

ційного розвитку та не визначено концептуальні підходи до формування націо-

нальної інноваційної системи, що наразі є фрагментарною. Отже, неповним 

буде й об’єкт дослідження, а “перспективи” та “рекомендації” головно будуть 

стосуватися гіпотетичної ситуації “якщо… – то…”, а не реальної динаміки 

проблеми. Наприклад, якщо буде прийнято курс формування НІС, якщо НІС 

буде сформована, то яких рис вона набуде або має набути? Подібне слабке 

місце має і РІС-підхід, але воно більшою мірою пов’язане з несформованістю 

регіонального інституційного середовища, по суті, з відсутністю дієвих важелів 

та компетенцій забезпечення належної інноваційної активності на регіональ-

ному рівні. Проте навіть за таких складних умов інноваційна діяльність може 

розгортатися на локальному рівні за місцевої ініціативи та зовнішніх ресурсів. 

З урахуванням зазначеного, в контексті дослідження проблематики просто-

рового розгортання інноваційної діяльності та мережі відповідних осередків 

суспільно-економічного зростання в Україні найоптимальнішим сьогодні є 

локальний рівень територіально-інноваційної системи, за якого об’єктом дослід-

ження стають міста як центри поширення імпульсів розвитку. 

Після визначення рівня просторової прив’язки, виникає інша проблема. 

Функціональної мережі локальних ТІС в Україні немає, а самі вони пере-

бувають на етапі зародження. 

Як засвідчує світовий досвід, ТІС формуються у сукупності компонентів – 

творчого ядра, виробничих потужностей, допоміжних агентів та географіч-

ного середовища. Кожен компонент відіграє свою роль на певній стадії інно-

ваційного процесу. ТІС, зазвичай, починається саме з ядра. Виняток становить 

утворення систем від групи “допоміжних агентів”, як девелоперських орга-

нізацій. Прикладом цього може слугувати Берчвудський науковий парк у 

Великобританії, що розвивався спочатку як простий бізнес-інкубатор без 

взаємодії з науково-дослідними центрами. Подібний варіант передбачає 

першочергову розбудову інфраструктури об’єкта із подальшим заповненням 

компаніями, які сформують його творче ядро. Зазначимо, що саме творча, но-

ваторська діяльність, що генерується в ядрі, є головною функцією ТІС. Будь-

яка інновація починається з творчості. Виникає ідея, що згодом розвивається 

в планах, дослідженнях, проектах, прототипах, апробаціях, а згодом комерціа-

лізується. Так само і ТІС бере свій початок від новаторства. Питання про вияв-

лення потенційних локальних ТІС серед усієї сукупності населених пунктів 

потрібно конкретизувати, зʼясувати в чому полягає творчий компонент інно-

ваційної діяльності (по суті, зародок ядра) в конкретних центрах. З урахуванням 

хиткого, нестійкого етапу зародження систем. Проте він має має бути реально 

осяжним, доступним для аналізу, якомога ширше розкривати основні аспекти 

об’єкта дослідження. Завдяки цьому показнику, на первинному етапі аналізу 

можливо виявити певний ступінь інтенсивності локальної новаторської ініціа-

тиви, та її якісні характеристики. 
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Інноваційна діяльність завжди пов’язана з проблемою захисту інтелек-

туальної власності. Продуктивне новаторство обов’язково має бути забезпе-

чене патентуванням розробок та винаходів, адже інновації уособлюються в 

патентах. Тому можна стверджувати, що саме патентна активність (кількість 

зареєстрованих винаходів за певний період) різних населених пунктів є пер-

винним показником розвитку в них інноваційної діяльності. 

Зазначимо, що відкритої зведеної статистичної бази, яка б характеризу-

вала патентну активність у населених пунктах України, немає, тому її форму-

вання – завдання дослідження. Вирішення цієї проблеми можливе завдяки 

обробці баз даних “Винаходи (корисні моделі) в Україні” Українського інсти-

туту промислової власності (УІПВ) [11]. Ці бази даних видають у двох бюле-

тенях кожен місяць, також вони доступні в електронному вигляді на сайті 

інституту [10]. Один бюлетень нараховує в середньому 500 заявок на патенти. 

Заявка містить необхідну спеціалізовану нумерацію, індекс Міжнародної па-

тентної класифікації та основні дані, в тім числі, адресу винахідника, власника 

патенту чи представника – патентного повіреного. Індекс дає змогу просте-

жити належність до тієї чи іншої галузі господарства, адреси – територіаль-

ний аналіз процесу. 

Державне підприємство УІПВ – головна структура в Україні, яка прово-

дить облік та реєстрацію патентних заявок. Недолік полягає в тому, що інсти-

тут не виконує розрахунки з прив’язкою заявок до міст їхнього походження, 

втрачаючи поле для просторового аналізу процесу патентування та новатор-

ства. Унаслідок цього виникає потреба зведення цієї бази з окремих заявок за 

певний період самостійно. Наприклад, для створення бази патентної активності в 

населених пунктах України за 2012 р. потрібно було обробити 12 878 патент-

них заявок. 

Формування статистичної бази патентної активності за населеними пунк-

тами виконують у декілька етапів. 

На першому аналізують кожну патентну заявку та виокремлюють потрібну 

інформацію, а саме: 

1. Номер заявки у бюлетені. Важливо зберігати порядок заявок у ви-

падку корекції чи уточнення даних шляхом зіставлення з вихідною базою 

даних бюлетеня. 

2. Місто (або інший населений пункт) походження патенту. Визначають 

за адресою винахідника, власника патенту чи патентного повіреного. 

3. Індекс Міжнародної патентної класифікації. Цей кодований індекс 

визначає належність винаходів до певних галузей господарства. Зазначимо, 

що галузевий розподіл за Міжнародною патентною класифікацію є детальний 

і відрізняється від прийнятого в суспільній географії. Наприклад, виокремлю-

ють підрозділи H01, H02, H05 – “Електрика (електричне обладнання)”, H03, 

H04 – “Електрика (електронні схеми, техніка зв’язку)”, компонентну належ-

ність винаходу, що теж міститься в індексі. Тому потрібно проводити подальше 

декодування індексів патентів та узагальнювати їхню галузеву класифікацію. 

Цю інформацію послідовно заносять до нової бази згідно з порядком 

розміщення заявок у бюлетені. 
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На другому етапі підраховують кількості заявок за кожним центром – 

населеним пунктом. Окрім абсолютних показників, доцільно вводити і відносні, 

наприклад, кількість патентів на душу населення. Це вже створює суттєве 

підґрунтя для аналізу та зіставлення. 

На третьому етапі виконують облік патентів за певними індексами для 

кожного центру. Це дає змогу усвідомити структуру галузевого розподілу 

винаходів. Як уже було зазначено вище, цей етап потребує зведення разом 

деяких близьких підрозділів Міжнародної патентної класифікації та розкоду-

вання буквено-цифрових індексів. Унаслідок цього отримаємо співвідношення 

галузей новаторства за окремими населеними пунктами. 

Після зведення статистичної бази патентної активності за населеними 

пунктами можна переносити дані на карту, зображуючи всю сукупність абсо-

лютних та відносних показників за допомогою спеціалізованих картографічних 

програмних продуктів (MapInfo, ArcGIS). 

Проблематика інноваційного розвитку та територіальної організації 

інноваційної діяльності в Україні характеризується специфічністю, проте за-

слуговує на увагу. Суспільно-географічне дослідження має охопити реальні 

та потенційні просторові утворення, локальні територіально-інноваційні сис-

теми, виявити сукупність чинників та характеристик, прояви ефектів таких 

систем у суспільно-територіальному та суспільно-господарському вимірах. На 

початковій стадії дослідження можна застосувати аналіз патентної активності 

за населеними пунктами. Залучення цього підходу має на меті виявити центри 

підвищеної новаторської активності через зареєстровані винаходи. Оформлення 

такої групи населених пунктів дає змогу перейти до детальнішого дослідження 

передумов, які сприяли інноваційній активності в них, галузевої структури та 

оцінки подальших перспектив розвитку інноваційного процесу. 
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Схарактеризовано передумови розвитку львівської географії у кінці ХХ–початку 

ХХI ст. і структуру географічних досліджень львівських учених цього періоду. Показано, 

що траєкторія розвитку визначалася певними чинниками. У структурі географічних 

досліджень виділено три блоки напрямів. Проаналізовано здобутки і перспективи роз-

витку чотирьох наукових шкіл. Виокремлено проблемні питання та окреслено пер-

спективні напрями розвитку географічних досліджень у рамках львівської універ-

ситетської географії. 

Ключові слова: львівська географія, наукові школи, структура географічних 

досліджень, проблеми львівської географії. 
 

Досліджено історію розвитку географії від 1991 р. (проголошення неза-

лежності України) до середини 2012 р. Увага до розвитку української гео-

графії львівськими вченими в цей період зумовлена створенням в Україні 

Інституту географії НАН України (м. Київ); відкриттям у класичних і педа-

гогічних університетах географічних факультетів та кафедр; активізацією різно-

векторних географічних досліджень України та її регіонів після здобуття нею 

незалежності; відродженням досліджень у раніше заборонених галузях – 

антропогеографії, політичній географії і геополітиці, географії культури і ре-

лігії, суспільній та електоральній географії тощо; проникненням екологічних 

ідей в усі напрями географічної науки, формування еколого-географічних 

галузей знань; зміцненням існуючих наукових шкіл і центрів географічної 

науки України (Київ, Львів, Одеса, Харків, Сімферополь, Чернівці); появою і 

пришвидшеним розвитком нових географічних осередків (Дніпропетровськ, 

Вінниця, Тернопіль, Луцьк, Суми, Луганськ, Івано-Франківськ, Кіровоград, 

Умань, Рівне, Ужгород та ін.); збільшенням набору студентів на географічні, 

геолого-географічні та природничо-географічні факультети і відповідним зро-

станням чисельності та якісного складу викладачів, працівників науково-

дослідної сфери, активізацією їхньої науково-дослідної роботи; створенням 

мережі спеціалізованих Вчених рад із захисту кандидатських і докторських 

дисертацій та активною їхньою роботою в галузі підготовки кадрів найвищої 

кваліфікації; розвитком поліграфічної сфери, збільшенням можливостей швид-

кого опублікування монографій, навчальних посібників, збірників праць, журна- 
________________________________________ 
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лів, статей; поєднанням досвіду вчених старшої генерації, енергії та ініціати-

ви молодих науковців; збільшенням запитів практики на географічні, геоеко-

логічні, геодемографічні, геосоціальні, рекреаційно-туристські знання, пропо-

зиції і рекомендації, на фахівців географічного і геоекологічного профілю; 

посиленням уваги до історії розвитку географічної науки взагалі й україн-

ської географії зокрема (публікація низки розвідок з історії української гео-

графії такими вченими, як й проф. О. Краснопольський, проф. О. Шаблій, 

проф. М. Пістун, проф. І. Ковальчук, проф. В. Пащенко, проф. А. Оліферов, 

проф. С. Позняк, проф. І. Черваньов, проф. Я. Кравчук, проф. О. Заставецька, 

проф. С. Бортник, проф. Я. Олійник, проф. В. Стецюк, проф. Ж. Матвіїшина, 

проф. В. Палієнко, проф. М. Костриця, доц. П. Штойко, доц. Б. Муха, доц. 

П. Чорномаз та ін. 

Розглянемо детальніше передумови і чинники, які спричинили суттєвий 

прогрес у розвитку географічної науки у Львові наприкінці ХХ–на початку 

ХХІ ст., проаналізуємо структуру географічних досліджень та найважливіші 

їхні результати і проблеми. Через те, що основним (але не єдиним!) осеред-

ком географічної науки у Львові є географічний факультет, акцент нашого 

дослідження зроблений на аналізі здобутків, перспектив і проблем розвитку 

саме цього інституційного утворення. У наступній публікації плануємо оці-

нити роль в її розвитку й інших львівських осередків географії. 

Історію розвитку географічної науки у Львові і, зокрема, у Львівському 

державному (тепер національному) університеті імені Івана Франка широко 

висвітлено у низці публікацій С. Рудницького [21], А. Ващенка, К. Геренчука, 

Г. Зільбера, П. Цися [2], А. Ващенка, К. Геренчука, Я. Кравчука, Г. Міллера 

[3], О. Шаблія [22–25], І. Ковальчука [5–8], І. Ковальчука, Я. Кравчука [9], 

Я. Кравчука [10–11], Я. Кравчука, Б. Хомина [14], М. Мальської, М. Рутинсь-

кого [12], А. Мельника, Б. Мухи, О. Федірка [16], Б. Мухи [17], К. Гарасімюк 

[26], А. Яна [27], Я. Кравчука, С. Позняка, П. Климовича, М. Кіта [13], С. Поз-

няка, О. Бонішко [19], В. Біланюка, Є. Іванова [1], М. Влах, Т. Коропецької 

[4] та ін. [18, 20]. 

Історію розвитку географії також відображено у монографії, присвяченій 

350-річчю Львівського національного університету імені Івана Франка. 

Передумови і чинники розвитку львівської географії наприкінці ХХ–початку 

ХХІ ст. 

Головними передумовами, які спричинили активізацію географічних 

досліджень у кінці ХХ ст. та появу нових напрямів, наукових шкіл і постатей 

є: 

 наявність у Львові відомих учених (продовжувачів справи засновни-

ків Львівської географії – А. Ремана, Е. Ромера, Г. Величка, С. Рудницького, 

Ю. Полянського та ін.), а також фундаторів нових наукових шкіл, які багато 

зробили у 50–70-х роках ХХ ст. для української географії взагалі і львівської 

у 80–90-х роках ХХ ст. До цієї категорії належать, зокрема, П. Ващенко, К. Ге-

чук, П. Цись, Ф. Заставний, О. Шаблій, Г. Міллер, Я. Кравчук, П. Климович, 

Л. Скварчевська, С. Трохимчук, Г. Проць та ін.; 
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 суспільні зміни в Україні після здобуття нею незалежності, які зумо-

вили підвищення попиту на географічні, екологічні, геополітичні, етногеогра-

фічні, геокультурні знання і спричинили виникнення нових напрямів дослід-

жень і нових галузей землезнавчої науки; 

 інтенсивний розвиток географічного факультету у кінці 80–90-х років 

ХХ ст. і першому десятилітті ХХI ст. під керівництвом канд. геогр. наук, 

проф. Я. Кравчука, суттєві зміни у його структурі (замість трьох кафедр сфор-

мовано вісім, утворено 10 навчальних і дві науково-дослідні лабораторії, чо-

тири постійно діючі стаціонари – Дністерський, Розтоцький, Чорногірський і 

Шацький, а також науково-дослідні стаціонари з вивчення сучасних геомор-

фологічних процесів (Передкарпатський у с. Медвежа, Опільський у с. Білка, 

Закарпатський у с. Довге, Південно-Розтоцький у с. Дубровиця, Лозина); 

 розширення напрямів і спеціальностей з підготовки фахівців на гео-

графічному факультеті Львівського національного університету імені Івана 

Франка (від одного до чотирьох). У реалізації цих завдань велика заслуга 

проф. Я. Кравчука, який зумів активізувати роботу наявного наукового потен-

ціалу, запросив на роботу відомих учених з інших наукових центрів України 

(докторів геогр. наук Ф. Заставного, С. Позняка); 

 створення двох спеціалізованих вчених рад з захисту докторських 

(голова проф. Ф. Заставний, тепер – проф. О. Шаблій) і кандидатських (голова 

проф. І. Ковальчук, пізніше – проф. А. Мельник) дисертацій та розширення 

набору фахівців в аспірантуру і докторантуру (щорічно від 16 до 25 осіб); 

 кількісне та якісне зростання викладацького (від 24 до 107 осіб, з них 

від трьох до 10–15 докторів і професорів) і науково-дослідницького потенціалу 

факультету, захист докторських і кандидатських дисертацій географами, які 

працюють в інших навчальних закладах, науково-дослідних інститутах (Інсти-

тут регіональних досліджень НАН України, інститут екології Карпат, інститут 

“Геопрогноз”, ДП “Державний інститут проектування міст “Містопроект”); 

 розвиток та посилення існуючих (суспільної географії, ландшафто-

знавства, геоморфології), поява нових (географічного українознавства, біогео-

графії і географії ґрунтів, палеогеографії антропогену, екологічної та інже-

нерної геоморфології, конструктивної географії, геоекології і гідроекології та 

ін.) наукових шкіл і напрямів географічних досліджень; налагодження творчих 

контактів між львівськими географами та географами інших країн (Польщі, 

Німеччини, Австрії, Франції, США, Словаччини, Угорщини, Росії, Румунії, 

Швеції); 

 інші чинники, зокрема, процеси глобалізації наукового та освітнього 

простору, участь у виконанні міжнародних дослідницьких проектів, налагод-

ження контактів із зарубіжними університетами тощо. 

Структура географічних досліджень львівських учених. 

Вона визначається кількома чинниками: 1) традиціями львівської гео-

графії, в якій основними напрямами досліджень були природничо-географічні, 
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суспільно-географічні і картографічні; 2) впливом інновацій світової географії 
на розвиток львівської географічної науки; 3) існуючим науковим потенціалом 
та зростанням; 4) змінами в житті суспільства, його запитами до географічної 
науки; 4) змінами дослідницького апарату і технологій вивчення навколишнього 
світу тощо. Структуру географічних досліджень львівських географів у кінці 
ХХ–на початку ХХІ ст. подано у вигляді схем (рис. 1, 2, 3). 

Стислий аналіз напрямів творчого пошуку львівських географів дає 
змогу об’єднати їх у декілька блоків: 1) загально-географічних і суспільно-
географічних досліджень; 2) природничо-географічних досліджень; 3) тури-
стично-рекреаційних і природоохоронних досліджень. У кожному з цих блоків 
виділено від чотирьох до восьми груп дослідницького пошуку, які далі дифе-
ренціюємо на 8–15 галузей. Найбільшим різноманіттям характеризуються блоки 
природничо-географічних (83 галузі) та загально-географічних і суспільно-
географічних досліджень (68 галузей), дещо меншим – блок туристично-рекреа-
ційних і природоохоронних досліджень (36 галузей). Вважаємо це пов’язано з 
порівняно недавнім виникненням цих двох напрямів досліджень, які мають 
великий потенціал росту і розвитку. 

Оскільки до 350-річного ювілею Львівського університету підготовлена 
“Енциклопедія Львівського університету”, а до 130-річного ювілею львівської 
географії опублікований ювілейний, 40-й Вісник Львівського університету, 
серія географічна (у двох частинах), у яких подано характеристику наукової 
діяльності кафедр географічного факультету, окремих науковців, випускників 
факультету, які працюють в інших установах України, то немає потреби 
стисло аналізувати цей бік функціонування львівської географії у статті. З 
огляду на ці обставини, схарактеризуємо наукові школи – їхній склад і творчу 
діяльність. 

Наукові школи і провідні вчені. 
Наукова школа генетичного ґрунтознавства заснована у 1993 р. на базі 

Львівського національного університету імені Івана Франка. Засновник – доктор 
геогр. наук, проф., завідувач кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів С. П. По-
зняк. Представниками наукової школи є доктори наук, проф. В. І. Михайлюк, 
проф. А. І. Кривульченко, проф. З. Г. Гамкало, проф. В. Г. Гаськевич, проф. 
М. Г. Кіт, доценти О. І. Єргіна, Б. П. Свидницький, З. П. Паньків, І. Я. Папіш, 
А. А. Кирильчук, О. Г. Телегуз, Т. С. Ямелинець, Г. С. Підвальна та ін. Серед 
членів наукової школи 45 кандидатів наук. Представники школи опубліку-
вали серію посібників і підручників з географії ґрунтів і ґрунтознавства 
(понад десять), монографічну серію “Ґрунти України” (16 монографій), серію 
фундаментальних статей у галузі генетичного ґрунтознавства, географії ґрунтів, 
їхнього картографування, біосферних функцій ґрунтів, режимів ґрунтових 
процесів, ґрунтово-екологічних проблем, оптимізації використання й охорони 
земель, землеустрою, агробізнесової діяльності та ін.  

До перспективних напрямів досліджень цієї школи належать: інстру-
ментальні, лабораторні та прогностичні дослідження екологічних функцій ґрун-
тів у біосфері і природно-господарських системах; оцінювання стійкості ґрун-
тів, їхнього очищувального і відтворювального потенціалу; вивчення режимів 
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Рис. 1. Структура загально- і суспільно-географічних  

досліджень львівських учених 
 

функціонування різних типів ґрунтів в умовах диференційованого багатога-

лузевого їхнього використання та глобальних змін клімату; польове і гео-

інформаційне картографування стану ґрунтів та ефективності використання 

земельних ресурсів, моделювання і прогнозування його змін, розвитку дегра-

даційних процесів; обґрунтування ресурсозберігаючих технологій використання 
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 географія населення Західного 

регіону і Львівської області; 
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населення і поселень. 

Рис. 1.  Структура суспільно-географічних досліджень львівських географів 
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Рис. 2. Структура природничо-географічних досліджень львівських географів 
 

земель, нових підходів до збереження і відтворення їхньої родючості, вирішення 

питань оптимізації землекористування в умовах трансформування суспільних 

відносин та ін. 

геоморфологічний 

 теоретико-методологічні про-

блеми геоморфології, вивчення 

генези і будови рельєфу; 

 вивчення екзогенних та 

ендогенних процесів; 

 вивчення морфоструктури і 

морфоскульптури; 

 дослідження регіональних 

геоморфологічних проблем; 

 вивчення будови річкових долин 

і річкових систем; 

 вивчення будови і рис 

плейстоценових відкладів; 

 палеогеографія плейстоцену; 

  інженерно-геоморфологічні 

дослідження міст; 

 геоморфологічне дешифрування 

даних ДЗЗ; 

 еколого-геоморфологічні 

дослідження регіонів; 

 стаціонарні та експериментальні 

дослідження сучасного 

морфогенезу; 

 природоохоронно-геоморфо-

логічний аналіз; 

 геоморфологічне районування; 

 геоморфологічне картування; 

 історія геоморфологічних 

досліджень. 

 геоекологічний (еколого-

географічний) 

 теоретико-методичні 

проблеми геоекології; 

 регіонально-геоекологічні 

(Карпати, Поділля, Полісся) 

дослідження; 

 галузево-екологічні 

дослідження; 

 компонентно-екологічні 

дослідження; 

 просторово-часова динаміка 

геоекологічного стану річок, 

озер, водосховищ, лісових, 

аграрних, гірничо-

промислових ландшафтів; 

 геоекологія стихійних явищ і 

процесів; 

 урбогеоекологічні 

дослідження; 

 геоекологічні дослідження 

річкових долин і басейнів; 

 медико-географічні дослід-

ження; 

 геоекологічний моніторинг; 

 геоекологічне районування. 

 ландшафтний 

 польові ландшафтні дослід-

ження і картографування; 

 ландшафтно-геофізичні 

дослідження (Карпати, Роз-

точчя); 

 ландшафтно-екологічні 

дослідження регіонів України; 

 гідрометеорологічні 

дослідження Західної України; 

 лісопатологічні дослідження 

Карпат; 

 геоінформаційні системи в 

ландшафтознавстві; 

 дешифрування даних ДЗЗ; 

 ландшафтно-екологічний 

моніторинг та експертиза; 

 стаціонарні геофізичні дослід-

ження геосистем; 

 геохімічні дослідження 

геосистем; 

 урболандшафтні дослідження; 

 ландшафтно-топонімічні 

дослідження; 

 оцінювання вітро- і водо-

енергетичного потенціалу 

регіону; 

 фізико-географічне і 

ландшафтне районування. 

 

Напрями природничо-

географічних досліджень 

 

гідрометеорологічний 

 дослідження стоку води, наносів і 

розчинених у речовин; 

 моделювання розвитку повеней і 

паводків у річках регіону; 

 вивчення інтенсивності роз-витку 

схилових і руслових процесів; 

 дослідження екстремальних 

гідрометеорологічних явищ; 

 визначення тенденцій змін стоку 

води і наносів у річках; 

 гідроекологічний аналіз водойм; 

 моніторинг екологічного стану 

річок і водойм; 

 структурний аналіз річкових 

систем; 

 дослідження процесів деграда-ції 

малих річок; 

 обґрунтування водоохоронних 

заходів; 

 лімногеографічні дослідження; 

 аналіз вітроенергетичного 

потенціалу; 

 аналіз агрометеорологічного 

потенціалу землеробства. 

 біогеографічний 

 географія рослин; 

 географія тварин; 

 географія біоценозів; 

 географія зооценозів; 

 географія шкідників лісу; 

 географія хвороб лісу; 

 географія біотичних 

природно-заповідних 

об’єктів; 

 біогеографія інвазій і 

сукцесій; 

 іхтіологічні дослідження; 

 орнітологічні дослід-ження; 

 природоохоронні 

дослідження; 

 проблеми формування 

екомереж; 

 освітньо-біогеографічна 

діяльність; 

 біогеографічне 

районування. 

 географо-ґрунтознавчий 

 картографування ґрунтів; 

 генетико-ґрунтознавчі 

дослідження; 

 географія ґрунтів Західного 

регіону України; 

 структура ґрунтового покриву; 

 оцінювання стійкості ґрунтів; 

 екологічні проблеми 

землекористування; 

 моніторинг ґрунтів; 

 консервація деградованих 

ґрунтів; 

 аналіз антропогенної 

трансформації ґрунтів; 

 ґрунти урболандшафтів; 

 аналіз чинників 

ґрунтоутворення; 

 моделювання ерозії ґрунтів; 

 земельно-кадастрові дослід-

ження; 

 агрокліматичні та 

агроекологічні дослідження; 

 історія ґрунтознавства. 
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Рис. 3. Структура туристично-рекреаційних і природоохоронних  

досліджень львівських географів 

 

Наукова школа інженерної, екологічної та регіональної геоморфології 

заснована у 1950 р. на базі кафедри геоморфології. Засновник – д-р геогр. 

наук, проф. П. М. Цись. У роботі школи беруть участь д-р геогр. наук, проф. 

І. П. Ковальчук та канд. геогр. наук, проф. Я. С. Кравчук, проф. А. Б. Богуць-

кий, д-ри наук, проф. М. Я. Сивий, В. І. Вишневський, Л. П. Царик, д-р наук, 

доц. Л. Ф. Дубіс, доц. Р. М. Гнатюк, Н. І. Карпенко, Я. Б. Хомин, І. М. Сіренко, 

Природоохоронні галузево-географічні  Природоохоронні комплексно-географічні 

теоретичні проблеми природоохоронних 

галузево-географічних досліджень (ПГГД) 

 теоретичні проблеми природоохоронних 

комплексно-географічних досліджень (ПКГД) 

питання методики ПГГД  проблеми методики ПКГД 

проблеми природоохоронного картографування 

компонентів ландшафту 

 питання природоохоронного картографування  

ландшафтних систем  

проблеми створення і забезпечення 

функціонування компонентних 

природоохоронних об’єктів  

 питання, пов’язані з обґрунтуванням створення 

комплексних природоохоронних об’єктів  

питання інвентаризації і кадастру компонентних 

природоохоронних об’єктів  

 проблеми картографічної інвентаризації і 

паспортизації комплексних природоохоронних 

об’єктів  

проблеми моніторингу стану цінних у 

природоохоронному відношенні компонентів 

ландшафту 

 питання, пов’язані з моніторингом 

природозаповідних та антропогенних ландшафтів 

питання, пов’язані з оптимізацією існуючої 

мережі природоохоронних об’єктів  

 проблеми, пов’язані з оптимізацією сучасного 

стану комплексних (геопросторових) 

природоохоронних об’єктів у різних  регіонах 

проблеми формування компонентних складових 

сучасної екомережі 

 проблеми формування екомережі як поєднання 

точкових, площинних і лінійних об’єктів  

проблеми законодавчого та управлінського  

забезпечення охорони компонентів НПС 

 проблеми законодавчого та управлінського  

забезпечення  природоохоронної справи 

питання природоохоронно-освітньої діяльності   питання природоохоронно-освітньої, 

природоохоронно-рекламної діяльності 

 

Напрями туристично-рекреаційних 

і природоохоронних досліджень 

 

Дослідження туризму і туристичної діяльності  Комплексні дослідження сфери рекреації 

теоретичні проблеми досліджень сфери туризму  теоретичні питання аналізу сфери рекреації 

питання методики досліджень туризму  методичні питання досліджень рекреації 

дидактичні проблеми туристичної освіти  дидактичні проблеми рекреаційної освіти 

екоосвітні питання туристичної діяльності  екоосвітні питання рекреаційної діяльності 

екологічні проблеми туризму  екологічні проблеми рекреації 

проблеми сільського, зеленого туризму  
проблеми досліджень бальнеологічних ресурсів і 

бальнеологічної діяльності 

географія туризму  географія рекреації 

історія туристичної діяльності  історія розвитку рекреаційної діяльності 
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Г. Б. Байрак, П. М. Горішний, О. В. Колтун, М. Б. Іваник, А. М. Яцишин, 

Р. Я. Дмитрук, Є. А. Іванов, А. В. Михнович, О. В. Пилипович, М. А. Петров-

ська, Л. П. Курганевич, В. М. Шушняк, Т. С. Павловська, М. А. Федонюк, 

О. С. Терещук та ін. (понад 40 кандидатів наук). Учені розробили концепції 

екологічної геоморфології, стаціонарних досліджень сучасного морфогенезу, 

регіонального геоморфологічного аналізу, інженерно-геоморфологічного карто-

графування, аналізу трансформаційних процесів у річкових системах, геоеко-

логічних досліджень гірничопромислових геосистем, палеогеографічних рекон-

струкцій подій плейстоцену; опубліковали серію підручників і навчальних 

посібників (понад десять), монографій (понад 40) та статей у вітчизняних і 

зарубіжних виданнях. 

Перспективи розвитку цієї наукової школи пов’язуємо з такими чин-

никами: роботою над розробкою теоретичних і прикладних проблем антропо-

генної, біогенної, динамічної, екологічної, кліматичної, рекреаційної, геосоціа-

льної геоморфології; розробкою і ширшим упровадженням у дослідження 

нових методів і технологій палеогеографічних реконструкцій та геоморфоло-

гічних прогнозів (з урахуванням глобальних змін клімату та інтенсифікації 

антропогенних впливів на навколишнє середовище); оцінюванням ризиків 

прояву екстремальних геоморфологічних процесів та створюваних ними загроз 

(для людини, угідь і комунікацій); вивченням динаміки екзогенних процесів 

стаціонарними, дистанційними, геоінформаційними методами; прогнозуванням 

змін станів рельєфу та розвитку морфодинамічних процесів; розробкою про-

ектів національних природних парків, геопарків, природних заповідників та ін. 

Наукову школу комплексної територіальної організації суспільства засну-

вав на кафедрі економічної (тепер економічної і соціальної) географії у 1945–

1950 рр. д-р геогр. наук, проф. О. Т. Ващенко. Відомими представниками цієї 

школи стали випускники кафедри: проф. Ф. Д. Заставний, Б. М. Яремчишин, 

М. Д. Пістун, О. І. Шаблій, О. Г. Топчієв, С. М. Писаренко, С. І. Іщук, О. В. За-

ставецька, М. З. Мальський, М. П. Мальська, В. П. Нагірна, Л. Т. Шевчук, 

М. С. Дністрянський, І. І. Ровенчак, Р. М. Лозинський, доц. М. М. Книш, С. П. Ку-

зик, М. І. Білецький, М. Р. Влах, В. С. Грицевич та ін. Підготовлено близько 

20 докторів та 80 кандидатів наук. Сучасним лідером школи є заслужений 

професор Львівського університету, д-р геогр. наук, проф., завідувач кафедри 

О. І. Шаблій. До здобутків школи належать теоретичні концепції суспільної 

та економічної географії, розробки в галузі географічного українознавства, 

геополітики, політичної географії, етногеографії, географії населення, сфери 

послуг, туризму, культури, соціальних негараздів, рекреаційної географії, 

країнознавства, краєзнавства та ін., десятки посібників і підручників, моно-

графій, серія оригінальних атласів. 

На наш погляд, перспективними напрямами розвитку цієї потужної школи 

можуть бути: поглиблення методології суспільно-географічних досліджень 

трансформаційних процесів, що відбуваються в українському суспільстві; 

дослідження природного, виробничого, демографічного, інтелектуального, інно-

ваційного, інвестиційного потенціалу розвитку України; удосконалення концеп- 
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цій суспільно-географічної глобалістики і глобальної географії; дослідження 

проблем депресивності регіонів, обґрунтування технологій і механізмів її 

подолання; пошуки оптимальних моделей розвитку євроінтеграційних процесів; 

розвиток таких напрямів досліджень, як: еколого-економічні проблеми природо-

користування; географічні засади формування успішного соціально орієнто-

ваного, демократичного суспільства; формування географічних засад терито-

ріального розпланування (обласний, районний та поселенський рівні) й 

управління; завдання екологізації, стандартизації суспільно-географічних дослід-

жень; розвиток агрогеграфічної концепції; розвиток досліджень у сфері форму-

вання інформаційної цивілізації, створення та забезпечення оптимального 

функціонування Grid-інфраструктури (створення комп’ютерних кластерів і 

швидкісних ліній для передачі інформації користувачам) на різних рівнях – 

від локального до глобального; питання створення гнучкої територіальної 

організації виробництва, в тім числі за суперсучасними технологіями (так 

званого адитивного виробництва), дослідження проблем географії спадщини; 

дослідження людського капіталу, інституційного середовища, агломераційних 

процесів; гуманістичних і соціальних процесів тощо. 

Наукову школу ландшафтознавства заснував д-р геогр. наук, проф. Ка-

леник Іванович Геренчук у 1954 р. на базі кафедри фізичної географії. У 1984–

1994 рр. школою керував д-р геогр. наук, проф. Г. П. Міллер. Представниками 

наукової школи є кандидат географічних наук, проф. С. І. Кукурудза, д-р 

геогр. наук, проф. В. М. Петлін, д-р геогр. наук, проф. А. В. Мельник, канди-

дати географічних наук, доценти Б. П. Муха, О. М. Федірко, Є. А. Іванов, 

В. І. Біланюк, П. М. Шубер, О. Б. Загульська. Підготовлено чотири доктори і 

35 кандидатів наук. До здобутків школи належить: поглиблення вчення про 

морфологію гірських і рівнинних ландшафтів, розроблення принципів їхньої 

класифікації та фізико-географічного районування; визначення закономірностей 

будови і функціонування ландшафтних фацій; розроблення концепції ланд-

шафтно-екологічного аналізу гірських регіонів; формування ландшафтних засад 

оптимізації ведення сільського і лісового господарства, рекреації, заповідної 

справи; пропозиції з удосконалення системи моніторингу ландшафтів, гео-

інформаційного картографування ландшафтів і земних покривів; моніторинг 

змін клімату; обґрунтування методології, програми стаціонарних ландшафтно-

геофізичних досліджень тощо. Про успіхи школи свідчать два десятки моно-

графій, серія навчальних посібників і підручників, концепції гірського, еколо-

гічного та експериментального ландшафтознавста. 

Перспективи розвитку школи пов’язуємо з геоінформаційним карто-

графуванням і моделюванням станів ландшафтних систем; стаціонарним і 

дистанційним вивченням функціонування геосистем різних рангів та рівнів 

антропізації; оцінюванням ресурсного потенціалу, придатності ландшафтних 

систем для їх освоєння різними видами господарської діяльності; вирішенням 

проблем землекористування, лісокористування, рекреаційної географії на ланд-

шафтно-екологічних засадах та ін. 
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Крім того, формуються нові наукові школи: природоохоронних дослід-

жень (проф. С. І. Кукурудза, проф. І. М. Волошин, проф. М. М. Назарук, 

доц. В. П. Брусак, Б. В. Сенчина, І. Б. Койнова, І. М. Рожко, В. М. Шушняк, 

ст. викладач Ю. В. Зінько та ін.) і туризму та рекреації (д-р економ. наук, 

проф. М. П. Мальська, д-р геогр. наук, проф. Р. М. Лозинський, доц. А. С. Ко-

вальчук, М. Й. Рутинський, О. Ю. Бордун, М. З. Гамкало, І. Г. Пандяк, П. Р. Ро-

манів, Д. А. Каднічанський, Н. Л. Мандюк, А. М. Манько, В. Р. Монастир-

ський, ст. викладач Ю. В. Зінько та ін.). Школа туризму і рекреації розвивається 

особливо інтенсивно, про що свідчать великі конкурси вступників на цю 

спеціальність, чисельні навчальні посібники і підручники, підготовлені її 

представниками, а також участь учених у міжнародних грантових програмах і 

проектах, у розробці програм розвитку туризму в Карпатському регіоні та  

Україні загалом тощо.  

Перспективні напрями львівської географії. 

До найважливіших з них належать: 1) удосконалення концепції геопо-

літичних і політико-географічних досліджень, узагальнення отриманих резу-

льтатів у вигляді монографій, підручників, навчальних посібників, статей; 

2) розвиток досліджень у галузях географічного українознавства, краєзнавства, 

географії культури та етногеографії, формування наукової школи географічного 

українознавства і краєзнавства; 3) формування наукових засад географії сус-

пільних негараздів, наповнення цього напряму досліджень конкретними ре-

зультатами; 4) дослідження в галузі людського розвитку; 5) дослідження 

процесів глобалізації і регіоналізації, маргіналізації одних і бурхливого роз-

витку інших територій, вивчення особливостей трансформування регіональних 

соціумів; 6) виявлення загроз, ризиків суспільств різних типів і прогнозування 

можливих наслідків цих процесів; 7) пошуки шляхів вирішення проблем 

українського села на етапі трансформації суспільних відносин; 8) пошуки 

оптимальних моделей розвитку євроінтеграційних процесів, демократизації 

та інформатизації усіх сфер функціонування української держави; 9) форму-

вання концепції зрівноваженого розвитку природно-господарських систем 

регіону; 10) розробка концепції регіонального землекористування, збереження і 

відтворення земельних, лісових та водних ресурсів з урахуванням реалій 

трансформації суспільних відносин; 11) геоінформаційно-картографічне моде-

лювання стану і змін природних, господарських, етнографічних, суспільних 

систем і процесів; 12) удосконалення методології, методик та алгоритмів 

геоекологічних, ґрунтово-екологічних, ландшафтно-екологічних, еколого-гео-

морфологічних і гідроекологічних досліджень; 13) вивчення проблем тури-

стичної галузі господарства, формування концепції і стратегії розвитку ту-

ризму та рекреації в Карпатському регіоні; 14) розвиток досліджень в галузі 

екологічної безпеки, ризиків природокористування (у т. ч. у зв’язку з глобаль-

ними змінами клімату); 15) розвиток морфодинамічних, інженерно-геогра-

фічних, палеогеографічних досліджень; 16) розвиток концептуальних засад 

географічних інновацій; 17) розробка проблематики екосистемних послуг, 

поведінки України на внутрішньому і зовнішньому ринках цього виду послуг; 
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18) удосконалення науково-методичних засад і технологій конструктивно-

географічних, ландшафтно-планувальних, екоосвітніх, природоохоронних, 

процесорегулювальних та інших видів прикладних досліджень. 

Отже, погляд на стан львівської географії, її кадровий потенціал, мате-

ріально-технічну і фінансову базу досліджень, урахування траєкторій розвитку 

географічної науки в Україні і світі свідчить не лише про великі перспективи 

її розвитку, а й про певні проблеми, ризики, небезпеки. До них можна за-

числити: 1) вікова диспропорція у науково-дослідницькому потенціалі львівської 

географії (мало молодих докторів наук з високим творчо-продуктивним потен-

ціалом), яка з часом може призвести до зниження авторитету львівської школи; 

2) уповільнення темпів продукування перспективних наукових ідей, мала 

кількість публікацій в авторитетних закордонних виданнях; 3) недостатній 

рівень математизації усіх галузей географії; 4) деяка інерційність у сприй-

нятті модерних ідей сучасної світової географії порівняно з іншими науко-

вими центрами (Київським, Кримським); 4) відсутність у структурі факультету 

кафедр, які б забезпечували підготовку фахівців гідрометеорологічного, гео-

дезично-картографічного і землевпорядного профілю; 5) відставання від пере-

дових шкіл світової географії у матеріально-технічному (лабораторному, 

комп’ютерному, технічному) та фінансовому забезпеченні науково-дослідних 

робіт; 6) зниження освітнього рівня випускників середньої школи, комерціа-

лізацію вищої освіти, зниження якості викладання у ВНЗ і рівня готовності 

випускників-географів (у т. ч. й аспірантів) до наукової і практичної роботи; 

7) необхідність посилення зв’язків з виробництвом, у тім числі через удоско-

налення навчальних планів та запрошення працівників виробництва до викла-

дання практично орієнтованих дисциплін тощо. 

Подолання цих проблем – справа львівських географів. Сподівати-

мемося на успішне їхнє вирішення і посилення авторитету як Франкового 

університету, так і львівської географії у науковому світі. 
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DEVELOPMENT OF GEOGRAPHY IN UKRAINE 

SINCE INDEPENDENCE: STRUCTURE, SCHOOLS, 

ACHIEVEMENTS, CHALLENGES 
 

I. Kovalchuk 
 

National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, 

Str. Vasyl’kivska, 17, Kyiv, 03040, Ukraine 
 

The paper describes the background of Lviv geography at the end of XX–beginning of 

XXI century and the structure of geographical research Lviv scientists of this period. It is 

shown that the trajectory of development is determined by several factors: 1) the tradition 

of Lviv geography in which the main areas of research are natural-geographic, social, geo-

graphic and cartographic; 2) the influence of global geography of innovation in the deve-

lopment of Lviv geography; 3) existing scientific potential; 4) changes in society, his requests 

to geography, and changes in the research system and explore the world of technology and 

so on. 

Within the geographical research, three areas of blocks were identified: 1) general, 

social and geographical research; 2) natural-geographical studies; 3) tourism and recreation 

and environmental studies. Each of these blocks in turn are allocated between four and 

eight research groups finding that further differentiated on 8–15 branches. The achieve-

ments and prospects of the four academic schools are described. Problem and promising 

areas of geographic research under the Lviv University geography are outlined. 

Key words: Lviv geography, scientific schools, the structure of geographical research, 

the problem of Lviv geography. 
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РАЗВИТИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ НАУКИ ВО ЛЬВОВЕ 

ЗА ГОДЫ НЕЗАВИСИМОСТИ УКРАИНЫ: СТРУКТУРА, 

НАУЧНЫЕ ШКОЛЫ, ДОСТИЖЕНИЯ, ПРОБЛЕМЫ 
 

И. Ковальчук 
 

Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, 

ул. Васильковская, 17, г. Киев, 03040, Украина 
 

Охарактеризовано предпосылки развития львовской географии в конце ХХ– 

начале ХХI века и структуру географических исследований львовских ученых этого 

периода. Показано, что траектория развития определялась несколькими факторами: 

1) традициями львовской географии, в которой основными направлениями исследований 

были естественно-географические, общественно-географические и картографические; 

2) влиянием инноваций мировой географии на развитие львовской географии; 3) су-

ществующим научным потенциалом; 4) изменениями в жизни общества, его запро-

сами к географической науке; 5) изменениями исследовательского аппарата и техно-

логий изучения окружающего мира и т. д. 

В структуре географических исследований выделено три блока направлений: 

1) общественно-географических исследований; 2) естественно-географических иссле-

дований; 3) туристско-рекреационных и природоохранных исследований. В каждом 

из этих блоков в свою очередь выделены от четырех до восьми групп исследователь-

ского поиска, которые далее дифференцируются на 8–15 отраслей. Кратко охарак-

теризованы достижения и перспективы развития четырех научных школ. Выделены 

также проблемные вопросы и намечены перспективные направления развития геогра-

фических исследований в рамках львовской университетской географии. 

Ключевые слова: львовская география, научные школы, структура географи-

ческих исследований, проблемы львовской географии. 
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ТРАНСФОРМАЦІЯ СТРУКТУРИ РІЧКОВОЇ МЕРЕЖІ 

БАСЕЙНОВОЇ ГЕОСИСТЕМИ Р. БЕРЕЖНИЦЯ 
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1Національний університет біоресурсів і природокористування України, 

вул. Васильківська, 17, м. Київ, 03040, Україна 
2Львівський національний університет імені Івана Франка, 

вул. П. Дорошенка, 41, м. Львів, 79000, Україна 

 
Здійснено параметризацію річкової системи Бережниці (правобережний доплив 

Дністра) станом на 1880, 1945 та 2009 роки, яка стала основою для створення гео-

інформаційної моделі структури річкової мережі. Обчислено коефіцієнти трансфор-

мації довжини і чисельності водотоків однакового порядку, які відображають зміни 

структури річкової мережі протягом 130-річного періоду. Розглянуто вплив клімати-

них умов (опади та температурний режим) на процеси формування річкової мережі і, 

відповідно, на спрощення чи ускладнення її структури.  

Ключові слова: ГІС-технології, коефіцієнт трансформації, мала річка, порядок 

водотоку, структура річкової системи. 

 

Проблема охорони і раціонального використання малих річок віднесена до 

числа найважливіших державних проблем. Малі водотоки є найслабкішою 

ланкою у системі “людина–довкілля”, найбільш вразливою і схильною до 

стрімких негативних перетворень при нехтуванні основних вимог до ґрунто-

захисної системи землеробства, порушенні правил зберігання та внесення 

органічних і мінеральних добрив, пестицидів, режиму функціонування осушу-

вальних систем, надмірному регулюванні стоку, високому рекреаційному і 

поселенському навантаженні. На даному етапі господарювання багато малих 

водотоків нашої держави характеризуються поганою якістю води, збідненим 

рослинним і тваринним світом. Надмірне використання природних ресурсів 

їх водозборів у господарстві порушує природній гідрохімічний, гідробіо-

логічний та гідрологічний режим, зменшує водність аж до зникнення водо-

токів, викликає спрощення структури річкової мережі. Важливим етапом ви-

явлення таких змін є структурний аналіз річкової мережі та оцінювання мас-

штабів його трансформаційних змін впродовж значного періоду. 

Результати дослідження стану, структури і трансформаційних процесів, 

що відбуваються у річкових мережах, висвітлені у працях Р. Хортона, А. Стра-

лера, А. Шайдеггера, Р. Шріва, Ю. В. Горбунова, Б. А. Казанського, Л. М. Ко-

ритного, В. М. Голосова, Н. І. Лобанової, В. І. Мозжеріна, В. М. Широкова, 

І. А. Шикломанова, І. П. Ковальчука, В. І. Вишневського, О. Г. Ободовського, 
_____________________________________________________ 
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Я. О. Мольчака, П. І. Штойка, Л. Ф. Дубіс, Т. С. Павловської, М. А. Петровської, 

Ю. М. Андрейчука, Л. П. Курганевич, Р. В. Хімка, О. З. Ревери, Ю. О. Кисе-

льова та ін. учених. Недостатньо вивченими залишаються питання, пов’язані 

з оцінкою змін клімату та їхнього впливу на стан і функціонування річкових 

систем. 

Для визначення складності будови гідромережі найчастіше використо-

вують методику Р. Хортона та А. Стралера, яка базується на визначенні по-

рядків водотоків [7, 8]. За даною методикою перший порядок присвоюється 

притоці, в яку не впадає жоден водотік. Коли два елементи рівного порядку 

зливаються, утворюється водотік вищого порядку. При сполученні різного-

рядкових елементів, новоутвореному надається порядок старшого з двох. 

Таким способом послідовно визначають порядки всіх водотоків. Найвищий 

порядок, який замикає мережу, присвоюють всій річковій системі. 

Під структурою річкової системи розуміють сукупність елементів (во-

дотоків), їхнє просторове розміщення та взаємодію [3]. Для визначення 

структури річкової мережі р. Бережниця враховували всі водотоки природ-

ного походження, які мають поверхневий стік і входять до річкової системи, 

а також ті, які мають тимчасовий звʼязок з гідромережею (при повенях та 

паводках). 

Параметризація гідромережі здійснювалася у програмному продукті 

ArcGIS [6] за цією методикою напівавтоматизованим способом, при якому 

виконувалася її векторизація у форматі шейп (*shp) на основі топографічної 

карти. Була створена атрибутивна таблиця, в яку вносили дані про порядок 

водотоків, та за допомогою функції “Calculate Geometry” обчислена довжина 

кожного з них. На основі створеної атрибутивної таблиці, використовуючи 

функцію Summarize, отримані дані про кількість і довжину різнопорядкових 

приток.  

Шляхом порівняльного агналізу різночасових топографічних карт, на 

основі яких проведена параметризація річкової мережі, створюється можли-

вість оцінити масштаби трансформації річкової мережі річки Бережниця. Для 

визначення трансформаційних процесів використовували топографічні карти 

WGI 1922, 1880, 1945 рр. та космознімки QuickBird 2009 р. Базуючись на 

непрямих дешифрувальних ознаках, можна отримати інформацію про дина-

міку по одиночному знімку, проте серія різночасових карт та знімків пред-

ставляє більше можливостей, оскільки характеризує розвиток, фіксуючи на 

кожному з них певні етапи змін, їх інтенсивність. Вивчення трансформа-

ційних змін специфічне – воно включає в себе дослідження як ряду різно-

часових зображень, так і одиничних, що входять в цей ряд.  

На основі отриманої бази даних довжин та кількості водотоків різного 

порядку в річковій системі, обчислено коефіцієнт трансформації річкової 

мережі, який визначався за формулою [3]: 

    =(1 –  
∑     
 
   

∑     
 
   

)*100 %, 
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де      – коефіцієнт трансформації довжини або кількості річок кожного по-

рядку у річковій системі, l2, n2, l1, n1 – довжини і кількість рік n-го порядку 

станом на останній і попередній період досліджень, відповідно, n – порядок 

річки, визначений за методикою Хортона-Стралера. 

Річка Бережниця бере початок поблизу села Тисів за 8 кілометрів на 

південний захід від селища з такою ж назвою. Вона є правою притокою ріки 

Дністер. Протікає територією трьох адміністративних районів: Жидачівського 

та Стрийського Львівської області і Долинського Івано-Франківської області. 

Річка третього порядку, її довжина 56 км, площа басейну 182 км2. Глибина 

річки 0,5–1,0 м, іноді до 3,0 м, швидкість течії 0,3–0,5 м/с, середня ширина 

русла 1,5–3,0 м. В річковій системі є 29 струмків [1]. 

Живиться ріка талими сніговими, дощовими та підземними водами, 

значення кожного з цих трьох джерел живлення є різним, але питома вага 

кожного з них не перевищує 50 % [5]. 

У формуванні режиму стоку річки, гідрологічних процесів та розвитку 

річкової мережі важливу роль відіграють тенденції кліматичних змін в ре-

гіоні, які особливо важливі для підтримання водності річок, стабілізації їх 

стану і збалансованого розвитку при зменшенні антропогенного навантаження. 

Особливо важлива в цьому аспекті динаміка температури та атмосферних 

опадів, аналіз яких для регіону здійснено на основі опрацювання кліма-

тичного ряду за даними метеорологічної станції Стрий за період 1961–2010 рр. 

(рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Динаміка середніх за десятиліття величин температури повітря й атмосферних 

опадів в період 1961–2010 років (за даними спостережень на метеостанції м. Стрий [4]) 
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Аналіз змін температури повітря показує, що протягом 50-ти років в 

басейні р. Бережниця спостерігається неперервний ріст температури, що склав 

для вказаного періоду 1,1 С. Особливо активно ці зміни відбувалися у 70-ті та 

80-ті роки ХХ століття, коли приріст по десятиліттях становив 0,3–0,4 С, а на 

початку періоду в 60-х роках ХХ ст. та в кінці періоду, в першому десятилітті 

ХХІ ст. цей приріст становив 0,2 С на десятиліття. При цьому середня темпе-

ратура повітря для вказаного періоду склала 8,2 С і починаючи з 90-х років 

ХХ ст. в останнє десятиліття перевищила на 0,6 С. Значною є також і річна 

динаміка температури повітря, яка склала величину в 3,3 С (рис. 1). 

Динаміка температури є тим фактором, який визначає величину випа-

ровування та розвитку місцевих конвекційних опадів, розвиток яких особливо 

важливий для теплого періоду року, що визначає паводковий і меженний 

режим стоку, які суттєво впливають на функціонування річкової мережі, особ-

ливо при зменшенні меліоративного регулювання з боку людини. 

Крім температурного режиму, на трансформацію і підтримання функціо-

нування річкової мережі суттєво впливає також динаміка атмосферних опадів. 

Її риси для вказаного періоду характеризуються більш складним розподілом, 

ніж розподіл температури. Він більше відповідає синусоїдальному розподілу, 

але при постійному їх зростанні від початку до кінця аналізованого періоду. 

При цьому найменше перевищення величин на 43,9 мм спостерігали між 

останнім десятиліттям періоду та 70-ми роками ХХ ст., тоді як максимальне 

перевищення на 137,4 мм було між останнім десятиліттям періоду та 80-ми 

роками ХХ ст. Цей показник перевищив попередню величину у три рази. 

Найбільше зростання кількості опадів (на 91,3 мм) спостерігалось між остан-

нім десятиліттям ХХ ст. і початковим десятиліттям ХХІ ст. Цей чинник є 

суттєвою природною передумовою для відновлення природного режиму 

функціонування річкової мережі при зменшенні антропогенного втручання 

(через зменшення меліоративного регулювання річкового стоку в останні 

десятиліття). Цьому процесу сприяють також різкі зміни середньорічних 

величин атмосферних опадів, які для вказаного періоду мають амплітуду змін у 

691,9 мм, перевищуючи мінімальні величини в 1,8 раза. Це створює перед-

умови для посилення неоднорідностей у стані річкової мережі: при недостатній 

кількості атмосферної вологи в період межені відбувається деградація мережі, 

тоді як у дощові роки спостерігається її відновлення, активізація ерозійної та 

акумулятивної діяльності. 

Господарське освоєння басейнових геосистем малих річок, яке поси-

лилося у ХХ ст., призвело до суттєвих змін у структурі річкових систем. Це 

ми можемо спостерігати на різночасових зрізах стану річкової мережі. 

Використовуючи великомасштабні топографічні карти 1880, 1945, 2009 років 

та космознімки, можна оцінити трансформацію річкової мережі за різні про-

міжки часу. В таблиці 1 наведені коефіцієнти трансформації річкової системи 

Бережниці. 
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Рис. 2. Багаторічні зміни малюнка річкової 

мережі Бережниці 

Рис. 3. Структура річкової мережі 

Бережниці станом на 2009 р. 
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Таблиця 1 

Трансформація структури річкової системи Бережниці в ХІХ–ХХІ ст. 

Р
ан

г 

р
іч

к
и

 

Роки 
Кількість 

річок 

Коефіцієнт 

трансформації, % 
Сумарна 

довжина 

річок, км 

Коефіцієнт 

трансформації 

довжини, % 

окремий сумарний окремий сумарний 

І 1880 142 -57,75  

-64,08 

81 906,8 -35,28  

-44,73 1945 60 53 006,35 

-15 -14,6 

2009 51 45 267,20 

ІІ 1880 43 -67,44  

-67,44 

47 871,52 -54,36  

-50,16 1945 14 21 848,94 

0 -9,2 

2009 14 23 860,02 

ІІІ 1880 9 -77,78  

-88,89 

30 823,86 13,12  

128,23 1945 2 34 868,94 

-50 101,76 

2009 1 70 351,41 

IV 1880 1 0  

– 

70 785,87 -60,17  

– 1945 1 28 192,85 

– – 

2009 ‒ – 

V 1880 195 -61,03  

-66,15 

225 897,6 -38,95  

-38,26 1945 76 137 917,1 

-13,16 1,13 

2009 66 139 478,6 

 

Як бачимо, структурні зміни у річковій системі Бережниця мають регре-

сивний характер трансформації. Кількість водотоків протягом 130-річного 

періоду суттєво змінилася: зникло 129 водотоків з 195, які існували наприкінці 

ХІХ ст.; на початку ХХІ ст. їх число скоротилося до 66. Особливо неспри-

ятливим був період 1880–1945 рр., коли зникло більше 61 % водотоків, а їх 

загальна довжина зменшилась на 39 %. В наступний період, який за трива-

лістю є приблизно таким же, як і попередній, кількість водотоків зменшилась 

всього на 13 %, а їх сумарна довжина навіть дещо зросла. Це пояснюється тим, 

що зменшився антропогенний тиск на каналізоване всередині ХХ ст. русло і 

воно, у свою чергу, набуває свого більш природного вигляду, створюючи нові 

чисельні звивини на місці спрямлень. 

Також в багатьох місцях русло створює додаткові рукави, що теж позна-

чається на збільшенні сумарної довжини водотоків, попри зникнення дев’яти 

водотоків першого рангу. 

За перший обліковий період число водотоків третього порядку змен-

шилось на 78–79 %, до мінімально необхідного для утворення річки

наступного, четвертого порядку. Протягом цих років зникли 82 річки  першого 
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порядку та 29 другого порядку, при цьому зменшилась їх сумарна довжина на 

35 і 54 % відповідно. 

Протягом наступного облікового періоду зникло тільки 10 річок, що 

призвело до зменшення порядку всієї річкової системи; додатні коефіцієнти 

трансформації тут спостерігаються у водотоків третього порядку, оскільки 

зменшився порядок річки і та частина головної ріки, яка мала четвертий 

порядок, додалася до третього порядку, якого річка набула вже на перших 

кілометрах течії. 

Стосовно рівня складності структури річкової системи, то у 1880 р. 

реальне число річок різних порядків у 6,3 раза перевищувало мінімально 

необхідне, у 1945 р. – у 2,45 раза, у 2009 р. – за рахунок зменшення порядку 

річкової системи Бережниці – у 4,4 раза. Середнє значення довжини елемен-

тарних водотоків зростало з кожним періодом. У першому обліковому періоді 

вона становить 1,16 км, у другому – 1,82 км і 2,11 км у третьому. 

Проте не слід забувати, що в нижній частині басейну поряд з природ-

ними водотоками функціонують значні за площею осушувальні системи 

(5 180 га) [2], які впливають на гідрологічний режим головного водотоку та 

збільшують надходження в річкову систему дренажних вод, а з ними і залиш-

ків мінеральних добрив та засобів захисту рослин. 

Кліматичні тенденції для басейну р. Бережниця характеризуються 

наростанням середньорічної температури повітря і кількості атмосферних 

опадів. При цьому більш стабільний тренд спостерігається для температури. 

Це створює різнонаправлені природні передумови тренду трансформації річ-

кової мережі і змін її стану, особливо в останні десятиліття. Наростання 

температури стає причиною збільшення величини випаровування, що веде до 

зменшення водності в межах басейну, наростання конвекції в регіоні – першо-

причини грозових опадів. Збільшення кількості атмосферних опадів є спри-

ятливою передумовою інтенсифікації відновлення річкової мережі. 

Аналіз коефіцієнтів трансформації сумарної кількості та протяжності 

річок у басейновій геосистемі р. Бережниця за період з 1880 до 2009 рр. вказує 

на зменшення числа водотоків різних рангів та їхніх довжин, що призвело до 

зменшення порядку річкової мережі з четвертого до третього. Найбільші зміни 

відбулися протягом першого облікового періоду (з 1880 до 1945 рр.), коли 

зникло більше 61 % різнорангових водотоків, а їх загальна довжина зменши-

лась на 39 %. Протягом 1945–2009 рр. спостерігається зменшення кількості 

водотоків на 13 % та невелике зростання їх сумарної довжини. Це пояснюється 

зменшенням антропогенного тиску на каналізоване в минулому русло, що 

призвело до ренатуралізації річкової мережі за рахунок збільшення звиви-

стості. 
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The parameterization of Berezhncya (right tributary of Dnister) river network as at 

1880, 1945 and 2009 years, which became as main component in complex geoinformational 

model, was made. In research also was made calculations of water flows length and count 

transformation coefficient. Results showed a river structure changes along 130 years period. 

The climatic conditions (precipitation and temperature regime) influence on processes of 

river network forming, and therefore on their structure simplification and complication was 

considered. 

Key words: GIS technologies, transformation coefficient, small river, water flow order, 

river system structure. 
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Осуществлена параметризация речной системы Бережницы (правобережная 

притока Днестра) состоянием на 1880, 1945 и 2009 годы, что стала основой для соз- 
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дания геоинформационной модели структуры речной сети. Рассчитаны коэффи-

циенты, трансформации длинны и количества водотоков одинакового порядка, 

которые отображают изменение структуры речной сети на протяжении 130-летнего 

периода. Рассмотрено влияние климатических условий (осадки и температурный 

режим) на процессы формирования речной сети и, соответственно, на упрощение или 

усложнение её структуры. 

Ключевые слова: ГИС-технологии, коэффициент трансформации, малая река, 

порядок водотока, структура речной системы. 
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ДО ПИТАНЬ ТУРИСТСЬКО-СПОРТИВНОГО 
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Розглянуто особливу категорію рекреаційних ресурсів – спортивні рекреаційно-

туристські ресурси. Запропоновано таку ієрархію туристсько-спортивних територіаль-

них утворень: зона – район (підрайон) – вузол – об’єкт. Виконано туристсько-спортивне 

районування території України. 

Ключові слова: спортивний туризм, спортивні рекреаційно-туристські ресурси, тери-

торіальна рекреаційна система, туристсько-спортивне районування. 

 
Спортивний туризм як один з найактивніших видів рекреаційно-турист-

ської діяльності висуває свої специфічні вимоги до всього комплексу рекреа-

ційно-туристських ресурсів певної території, передусім до природних. Тому 

можна стверджувати, що такий комплекс ресурсів доцільно виділяти в окрему 

категорію – спортивних рекреаційно-туристських ресурсів. 

Аналіз туристсько-спортивної діяльності як важливої та соціально зна-

чимої складової рекреаційної діяльності дає підстави стверджувати, що спортив-

ний туризм в Україні є специфічною територіальною рекреаційною системою 

(ТРС). Незважаючи на те, що гіпотеза про ТРС існує вже давно, залишаються 

недослідженими теоретичні та методичні основи формування, розвитку і 

функціонування такої її важливої складової, як спортивно-оздоровчий ту-

ризм, який має свої специфічні особливості. Однією з властивостей терито-

ріальних рекреаційних систем є ієрархічність як ряд підпорядкованих таксо-

нів різного територіального рангу. У сучасній науковій літературі запропо-

новано декілька таксономічних класифікацій територіальних рекреаційних 

утворень. 

Перші ґрунтовні схеми рекреаційно-географічного районування розро-

бив колектив під керівництвом В. С. Преображенського. У межах України 

були виділені чотири райони – Кримський, Азовський прибережний, Одесь-

кий та Дніпровсько-Дністровський 2, с. 37–45. 

Учений І. І. Пірожник виділив у межах двох рекреаційних районів (Дніпров-

сько-Дністровського та Південного)  шість  підрайонів  –  Кримський,  Карпатсь- 
________________________________________ 

© Колотуха О., 2013 
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кий, Одеський, Азовський, Київсько-Дніпровський та Харківсько-Донецький 

4, с. 182. 

Крачило М. П. у межах двох туристичних зон (півдня європейської ча-

стини СРСР та середньої смуги європейської частини СРСР) виділяв пʼять 

туристичних районів – Кримський, Одеський, Азовський (вони становлять 

Кримсько-Одесько-Азовський туристичний регіон), Дніпровсько-Дністров-

ський та Карпатський 3, с. 83, 89. 

Бейдик О. О. запропонував рекреаційно-туристське районування України 

у складі шести рекреаційно-туристських районів – Карпатського, Полісько-

Подільського, Київсько-Дніпровського, Донецько-Дніпровського, Кримського 

та Причорноморського, межі яких проходять по кордонах адміністративних 

областей і які об’єднують усі адміністративно-територіальні суб’єкти Украї-

ни 1, с. 297. 

Важливим підсумком суспільно-географічного дослідження спортивного 

туризму в Україні вважаємо районування території країни відповідно до 

певних таксономічних рівнів. 

Усі вищезазначені схеми рекреаційного та рекреаційно-туристського 

районування були розроблені для так званого “планового” туризму та сана-

торно-курортного лікування, їх створювали за різними критеріями й озна-

ками, головними серед яких були такі: ступінь рекреаційного освоєння тери-

торії та структура виконуваних нею рекреаційних функцій; наявність рекреа-

ційно-туристських ресурсів та їх територіальні сполучення; питома вага зай-

нятих у туристському господарстві від загальної кількості працюючого насе-

лення; питома вага рекреаційних територій у структурі землекористування; 

кількість місць у закладах організованої рекреації тощо. Серед цих ознак є 

такі, що можуть бути використані під час районування спортивного туризму 

в Україні, і ті, що є неприйнятними. Адже спортивний туризм пред’являє 

свої специфічні вимоги до організації територіальних рекреаційно-спортив-

них систем та їхніх складових. 

Найменшою таксономічною одиницею територіальних комплексів гео-

графи завжди вважали “підприємство”, тобто одиничний заклад. Проте, на 

нашу думку, в рекреаційно-туристській галузі таким варто вважати “об’єкт”, 

тим самим виділяючи не лише заклади туризму, а й соціально-економічні та 

природні об’єкти. Отже, туристсько-спортивний об’єкт – це одиничне рекреа-

ційно-туристське утворення, яке займає чітко обмежену локальну територію 

і виконує одну або кілька споріднених рекреаційно-туристських функцій. Це 

передусім обладнані туристські стоянки, притулки, пости контрольно-ряту-

вальної служби тощо. Рекреаційно-туристським об’єктом у спортивному 

туризмі можна також вважати певні ресурсні об’єкти, які являють собою 

туристсько-спортивний інтерес. Це – локальні перешкоди, долання яких і є 

головною метою туристсько-спортивних походів, а саме – переправа, пере-

вал, вершина, каньйон, траверс вершини в пішохідному туризмі; долання 

водної перешкоди по льоду, перевал, вершина, траверс вершини в лижному 

туризмі; перевал, вершина, траверс вершини в гірському туризмі; поріг, шевера, 
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перекат, каньйон у водному туризмі; перевал, брід у велосипедному та авто-

мототуризмі; печера у спелеотуризмі. Сукупність кількох туристсько-спортив-

них об’єктів утворюють туристсько-спортивний вузол. 

Територіальне зосередження певної кількості локальних перешкод, їхніх 

вузлів, а також наявність на цій території протяжних перешкод (зокрема, для 

пішохідного, лижного та велотуризму) зумовлює туристсько-спортивну спе-

ціалізацію та привабливість певного регіону для туристів-спортсменів. “Нани-

зуючи” визначені локальні перешкоди на певний туристський маршрут, до-

лаючи між ними протяжні перешкоди, туристи-спортсмени під час подорожі 

охоплюють значну територію. Важливими характеристиками таких тери-

торій виступають також атрактивність пейзажів, цілющо-оздоровчі якості, 

екологічний стан, соціально-економічні показники (характер розселення, транс-

портна доступність) тощо. Можливість прокладання на певній території де-

кількох маршрутів хоча б з одного виду туризму дає підстави виокремити 

таку територію в туристсько-спортивний район (підрайон). 
З огляду на те, що більшість локальних та протяжних перешкод у 

спортивному туризмі є об’єктами природи, які передусім пов’язані з фізико-

географічними особливостями території, то можна погодитися з колективом 

харківських учених, які пропонують під час виділення регіонів спортивного 

туризму використовувати основні методи та таксономічні одиниці фізико-

географічного районування [5, с. 13]. Сукупність туристсько-спортивних 

районів (підрайонів) становитимуть туристсько-спортивну зону. 

Отже, ієрархія туристсько-спортивних територіальних утворень, на нашу 

думку, має такий вигляд: зона – район (підрайон) – вузол – об’єкт. 

Розглянемо схему туристсько-спортивного районування території України 

з урахуванням категорій складності маршрутів певних видів туризму та тер-

мінів проведення туристських походів. Основні типологічні ознаки турист-

сько-спортивних зон України відображені у таблиці. Бальна оцінка ступеня 

забезпеченості туристсько-спортивними ресурсами відповідає категоріям 

складності туристсько-спортивних маршрутів, які можна виконувати у ви-

значених туристсько-спортивних зонах. У дужках відзначені прогнозовані 

автором категорії складності за окремими видами туризму. 

На підставі зазначених критеріїв на території України для потреб спортив-

ного туризму нами виділено сім туристсько-спортивних зон: 

1. Карпатська, яка охоплює території Закарпатської, Львівської, Івано-

Франківської та Чернівецької областей; 

2. Кримська, яка охоплює територію АР Крим та м. Севастополь; 

3. Причорноморсько-Приазовська (території Миколаївської, Одеської, Хер-

сонської та Запорізької областей); 

4. Поліська (території Волинської, Рівненської, Житомирської, Чернігів-

ської, Сумської областей та півночі Київської області); 

5. Подільська – території Хмельницької, Тернопільської, Вінницької областей; 

6. Київсько-Придніпровська – включає території півдня Київської області 

від м. Києва, Черкаської, Кіровоградської областей та правобережжя Дніпро-

петровської області; 
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7. Донецько-Дніпровська, яка охоплює території Харківської, Полтавської, 

Донецької, Луганської областей та лівобережжя Дніпропетровської області. 

Схему туристсько-спортивного районування території України подано на 

рис. 1. 
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Рис. 1. Туристсько-спортивне районування України 

 

Кримська туристсько-спортивна зона охоплює лише територію Крим-

ського півострова. За невеликої площі Кримська туристсько-спортивна зона 

має високу загальну рейтингову оцінку в балах (табл. 1). Тут є можливості для 

розвитку, по суті, всіх видів спортивного туризму (окрім водного). Пʼятою 

категорією складності (V к. с.) оцінені маршрути велосипедного та вітриль-

ного туризму. За оцінкою федерації спортивного туризму АР Крим кримсь-

кими печерами проходить спелеологічний маршрут V к. с. З урахуванням ви-

мог, які висувають до водних походів, щодо тривалості та протяжності таких 

походів, Північно-Кримським каналом та його відгалуженнями може бути 

прокладений маршрут І к. с. 

Кримську туристсько-спортивну зону можна поділити на два туристсько-

спортивні райони: Гірсько-лісовий Крим (охоплює три гряди Кримських гір) 

та Степовий Крим (охоплює північну рівнинну частину Кримського півостро-

ва та Керченський півострів). 

Карпатська туристсько-спортивна зона охоплює велику Східно-Карпат-

ську гірську країну та прилеглі території у межах Львівської, Закарпатської, 

Івано-Франківської та Чернівецької областей. Карпатська туристсько-спортивна 

зона також має дуже високу загальну рейтингову оцінку в балах (табл. 1). Тут 

є можливості для розвитку майже всіх видів спортивного туризму. V к. с. оці-

нені маршрути велосипедного та мототуризму. Перспективи для підвищення 

категорійності мають маршрути з пішохідного та гірського туризму – відповідно 
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до ІV та ІІІ к. с. Вимогам вітрильного походу І к. с. відповідає, на думку автора, 

акваторія Дністровського водосховища в Чернівецькій області. 

Карпатську туристсько-спортивну зону можна поділити на чотири турист-

сько-спортивні райони: Карпатський гірський (охоплює всі гірські хребти 

Українських Карпат), Прикарпатський (охоплює рівнинні та передгірні райо-

ни Львівської та Івано-Франківської областей), Закарпатський (охоплює рівнинні 

та передгірні райони Закарпатської області) та Буковинський (охоплює рівнинні 

та передгірні райони Чернівецької області). 

Причорноморсько-Приазовська туристсько-спортивна зона охоплює 

південні простори нашої країни. При значній площі загальна рейтингова оцінка 

цієї туристсько-спортивної зони вдвічі менша ніж у двох попередніх. V к. с. 

оцінені лише маршрути з вітрильного туризму. ІІІ к. с. має водний маршрут 

на байдарках по р. Південний Буг, який починається в Кіровоградській області 

і закінчується в м. Вознесенську Миколаївської області. Усі інші види туриз-

му репрезентовані маршрутами І–ІІ к. с. (за винятком гірського). У Причор-

номор’ї розташовані три класифіковані печери, всі вони мають І к. с. 

Причорноморсько-Приазовську туристсько-спортивну зону можна поділити 

на два туристсько-спортивні райони: Дунайсько-Дніпровський (охоплює Оде-

ську, Миколаївську та правобережну частину Херсонської області) та Дніпров-

сько-Приазовський (охоплює Запорізьку та лівобережну частину Херсонської 

області). 

Поліська туристсько-спортивна зона охоплює північні регіони України. 

Географічно вона збігається із зоною мішаних лісів. Загальна рейтингова оцінка 

цієї туристсько-спортивної зони є невисокою. Лісові масиви, заболочені ділян-

ки, складності орієнтування, ділянки бездоріжжя є основними протяжними 

перешкодами для пішохідного (ІІ к. с.), лижного (ІІ к. с.), автомото (ІІ к. с.) та 

велотуризму (ІІІ к. с.). Річкою Случ проходить водний маршрут ІІ к. с. на бай-

дарках. Акваторія Шацьких озер придатна для вітрильного туризму. Звісно, 

що гірський та спелеотуризм у цьому регіоні не репрезентовані взагалі. 

Обмежувальним є той чинник, що майже все Київське Полісся, частина Жито-

мирського, Чернігівського та Волинського Полісся перебуває в зоні радіацій-

ного забруднення після Чорнобильської катастрофи і вилучена з рекреаційно-

туристського використання. 

Поліську туристсько-спортивну зону можна поділити на три туристсько-

спортивні райони: Волинське Поділля (охоплює Волинську та Рівненську 

області), Київсько-Житомирське Полісся (північ Київської та Житомирська 

область) та Чернігівське Полісся (Чернігівська та Сумська області). 

Подільська туристсько-спортивна зона охоплює територію Тернопіль-

ської, Хмельницької та Вінницької області. Зона майже повністю збігається з 

Подільською височиною. Загальна рейтингова оцінка цієї туристсько-спортив-

ної зони також невисока. Візитною карткою зони є спелеотуристські ресурси, 

максимальна категорія складності яких – ІІІ. Схилами Подільської височини 

можна прокласти веломаршрути ІІІ к. с., автомотомаршрути  ІІ  к.  с.  Річки  По- 



До питань туристсько-спортивного районування…                                                                    201 

ISSN 2078-6441. Вісник Львівського університету. Серія географічна. 2013. Випуск 46 
 

ділля оцінені ІІ категорією складності – р. Південний Буг від Меджибожа до 

Гайворона, р. Смотрич, р. Збруч. І к. с. оцінюють пішохідні та лижні турист-

ські маршрути. Маршрутів гірських та вітрильних походів на території зони 

немає. 

Подільську туристсько-спортивну зону можна поділити на три турист-

сько-спортивні райони: Тернопільське Поділля (у межах Тернопільської обла-

сті), Хмельницьке Поділля (у межах Хмельницької області) та Вінницьке По-

ділля (у межах Вінницької області). 

Київсько-Придніпровська туристсько-спортивна зона охоплює централь-

ні регіони нашої країни. Більша частина зони (південний захід Київської 

області, Черкаська, Кіровоградська області, правобережжя Дніпропетровської 

області) розташована у межах Українського щита та схилів Придніпровської 

височини. Рельєф відрізняється різноманіттям ерозійних та воднольодовико-

вих форм. Загальна рейтингова оцінка цієї туристсько-спортивної зони є низь-

кою. На південному заході зони проходить водний маршрут ІІІ к. с. по річці 

Південний Буг на байдарках. ІІ к. с. мають маршрути по річках, що прорі-

зають кристалічні породи Українського щита – Росі та Гірському Тікічу із 

Синюхою. Схилами Придніпровської височини можна прокласти вело та авто-

мотомаршрути ІІ к. с. Акваторіями Дніпровських водосховищ, головно – Кре-

менчуцького, можна спланувати маршрути вітрильних походів до І к. с. Не 

вище І к. с. оцінюють пішохідні та лижні туристські маршрути. Маршрутів з 

гірського та спелеотуризму в цьому регіоні не репрезентовано взагалі. 

Київсько-Придніпровську туристсько-спортивну зону можна поділити на 

два туристсько-спортивні райони: Київсько-Черкаський (охоплює південь Київ-

ської та Черкаську область) та Бузько-Дніпровський (охоплює Кіровоград-

ську область та правобережжя Дніпропетровської області). 

Донецько-Дніпровська туристсько-спортивна зона розташована на сході 

України. Зона охоплює найбільш антропогенно освоєні райони нашої країни. 

Загальна рейтингова оцінка цієї туристсько-спортивної зони є низькою. До 

ІІІ к. с. оцінені лише маршрути з вітрильного туризму, що проходять 

акваторіями Краснооскольського водосховища та Азовського моря. Схилами 

Донецького кряжу можна прокласти вело та автомотомаршрути до ІІ к. с. 

Пішохідні, лижні та водні маршрути можуть бути оцінені не вище І к. с. Мар-

шрутів з гірського та спелеотуризму в цьому регіоні немає. 

Донецько-Дніпровську туристсько-спортивну зону можна поділити на 

два туристсько-спортивні райони: Харківсько-Дніпровський (охоплює Харків-

ську, Полтавську та лівобережну частину Дніпропетровської області) та При-

азовсько-Донецький (охоплює Донецьку та Луганську області). 

Отже, проведення районування території країни відповідно до певних 

таксономічних рівнів (зона–район (підрайон)–вузол–об’єкт) є важливим під-

сумком суспільно-географічного дослідження спортивного туризму в Україні. 

На підставі визначених критеріїв на території України для потреб спортив-

ного туризму виділено сім туристсько-спортивних зон. У межах кожної зони 

виділено від двох до  чотирьох  туристсько-спортивних  районів.  Проведення 
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детальнішої таксономізації потребує детальніших регіональних суспільно-

географічних рекреаційно-туристських досліджень. 

________________________ 
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Рассмотрено особую категорию рекреационных ресурсов – спортивные рекреа-

ционно-туристские ресурсы. Предложено такую иерархию туристско-спортивных терри-
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МЕРЕЖА ГЕОПАРКІВ В УКРАЇНІ: ГОЛОВНІ 

ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ 
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Подано методологічні та методичні підходи до формування геопарків – 

нової категорії збереження та сталого використання геоспадщини. Обґрунто-

вано мережу потенційних геопарків в Україні на базі існуючих природоохо-

ронних територій з багатою геоспадщиною. Репрезентовану схему структурної і 

територіальної організації для проектованих геопарків на заході України на 

прикладі Карпатського регіону та Поділля. Обґрунтовано головні проекту-

вально-організаційні аспекти впровадження категорії національних геопарків 

у систему заповідних територій України. 

Ключові слова: геопарк, геоспадщина, мережа національних геопарків 

України. 

 

На початку ХХІ ст. геопарк – нова міжнародна категорія збереження 

геоспадщини, що активно впроваджують у різних регіонах світу. Їх створюють 

на природоохоронних територіях (резервати, ландшафтні і національні парки) та 

охоронних історико-культурних місцевостях (парки культури, історичні цент-

ри). Науковою підставою для створення низки європейських геопарків стала 

реалізація програми Міжнародного Геологічного Союзу та Європейської Асо-

ціації зі збереження геологічної спадщини (ProGEO) щодо виділення геоло-

гічних місць (геотопів) міжнародного значення для різних регіонів Європи. 

Мета геопарків як нової форми охорони природи – привернути увагу громад-

ськості до цінності Землі та її ресурсів, наголосити на важливості охорони і 

збереження геологічної спадщини. Геопарк – це територія з визначною геоло-

гічною спадщиною і розробленою програмою (стратегією) сталого розвитку 

[18–20]. 

В Україні останнє десятиліття характеризується активізацією робіт з вив-

чення і збереження геоспадщини, які виконують дослідники з геолого-гео-

морфологічних дисциплін та практики геологічних і природоохоронних служб. 

Зокрема, геологічні служби провели паспортизацію заповідних геологічних 

об’єктів спочатку у чотирьох Карпатських областях, а згодом в інших обла-

стях України, а також комплексну характеристику цінних геоморфологічних 

об’єктів, розпочали роботи з виділення об’єктів до Європейського списку гео- 
________________________________________ 
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спадщини та розробили проекти ряду геотріпів – природно-пізнавальних сте-

жок у національних парках, які спеціалізуються на репрезентації пам’яток не-

живої природи. Тому сьогодні важливе питання обґрунтування і створення в 

Україні геопарків та включення їх у Європейську мережу геопарків. 

Мета дослідження – обґрунтувати методологічні підходи та методичні 

рекомендації щодо формування мережі геопарків в Україні для потреб забез-

печення ефективної національної політики та міжнародної співпраці в галузі 

збереження геоспадщини. 

Досліджено такі питання: 

1) аналіз методолого-методичних засад щодо вибору, створення та функціо-

нування геопарків; 

2) оцінка георізноманітності території України для виділення потенційних 

територій для створення геопарків; 

3) обґрунтування мережі потенційних українських геопарків та комплексна 

характеристика модельних геопарків у Західній Україні. 

У праці використано геоконсерваційні й геотуристичні підходи до оцінки 

придатності територій для створення геопарків, застосовано такі методи оцін-

ки збереження та використання об’єктів геоспадщини: визначення науково-

освітньої цінності об’єктів, природоохоронного картографування, територіаль-

ного планування, менеджменту заповідних територій. На підставі міжнарод-

ного досвіду з проблематики формування геопарків та аналізу вітчизняного 

досвіду збереження цінних геолого-геоморфологічних утворень розроблено 

комплексну методику формування геопарків національного значення. 

Під час розроблення концептуальних засад і методики створення націо-

нальних геопарків України використано документи і рекомендації, які розробили 

упродовж останніх років експерти Всесвітньої мережі геопарків ЮНЕСКО 

[18, 20], а також досвід зарубіжних країн, де вже розроблене власне законо-

давство та створено національні геопарки чи їхні мережі. Аналіз рекомендацій 

експертів та критеріїв оцінювання національних геопарків цих країн засвід-

чив, що існують певні складові, які дають змогу не лише створити геопарки, а 

й забезпечують їхнє успішне функціонування. Ці складові можна об’єднати у 

дві групи – природно-антропогенні та соціально-економічні. Перша група умож-

ливлює створення геопарку на певній території, друга – забезпечує йому 

успішне функціонування. До природно-антропогенних зачислимо геолого-гео-

морфологічну будову території, наявність цінних геотопів, об’єктів геолого-

геоморфологічної й іншої природної та історико-культурної спадщини, стан 

їхньої збереженості й форми охорони, а до соціально-економічних – структуру 

управління, науково-інформаційне й геоосвітнє забезпечення, розвиток гео-

туризму, зрівноваженість регіональної економіки [16]. 

Оскільки головними критеріями вибору територій для геопарків є особ-

ливості геолого-геоморфологічної будови, кількість і рівень об’єктів геоспад-

щини, а також стан їхньої збереженості й спосіб використання, то природно-

антропогенну складову можна вважати головною передумовою для створення 

геопарку. Існують два головні підходи до вибору територій: перший – це терито- 
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рії зі значною концентрацією геооб’єктів місцевого, регіонального чи загально-

державного значення; а другий – території з одним геооб’єктом всесвітнього 

значення, що внесений до Списку світової спадщини ЮНЕСКО, та кількох 

нижчого рангу. Для проектованих геопарків мають значення й інші природні 

та історико-культурні об’єкти, які мають високу наукову, освітню й туристичну 

цінність. 

Соціально-економічні складові у роботі геопарку забезпечать реалізацію 

головних напрямів його діяльності [15]: геоконсервація (збереження й вивчення 

об’єктів геоспадщини, впровадження та репрезентація нових методів їхнього 

збереження й використання; збереження та підтримка місцевих традицій та 

чинного законодавства), геоосвіта (організація і вжиття заходів щодо популя-

ризації знань у галузі наук про Землю та охорони природи для широкого кола 

осіб) і геотуризм (стимулювання економічної активності та зрівноваженого 

(сталого) розвитку шляхом розвитку геотуризму). Найважливіше завдання гео-

парків задля реалізації цих напрямів діяльності – правильно організувати 

управління територією та її окремими складовими. Геопарки, зазвичай, ство-

рюють на природоохоронних територіях (наприклад, національних і регіональ-

них парків) та окремих об’єктах різного рангу або їхніх частин і прилеглих 

земель. 

Територія України вирізняється надзвичайним багатством і розмаїтістю 

об’єктів геоспадщини, вартими уваги вітчизняної і світової громадськості [3, 

9, 12–14]. Майже кожен геоморфологічний район має певний набір своїх ти-

пових, рідкісних, а подекуди й унікальних геооб’єктів з різним ступенем 

їхньої концентрації. Для полегшення процедури вибору територій національ-

них геопарків в Україні створено уніфікований опис кожної з них за стан-

дартизованим планом [16], розробленим за рекомендаціями експертів ЮНЕСКО 

щодо створення національних геопарків [18–20]. 

У результаті аналізу й оцінки георізноманітності та геоспадщини об’єктів 

ПЗФ у різних геоморфологічних районах України було запропоновано низку 

територій, придатних для створення геопарків. Згідно з проведеними лабора-

торією інженерно-географічних, природоохоронних і туристичних досліджень 

Львівського національного університету імені Івана Франка обґрунтовано 

перспективну мережу геопарків України на підставі об’єктів ПЗФ України 

різного рангу (природні заповідники, національні природні і регіональні ланд-

шафтні парки, заказники, пам’ятки природи) (рис. 1). Вона охоплює 28 по-

тенційних геопарків [1, 2, 4–8, 10, 11, 17]. 

Серед потенційних для створення геопарків територій України обрано 

кілька природоохоронних територій у різних регіонах, які репрезентують 

розмаїття та багатство геоспадщини нашої країни і можуть стати осередками 

розвитку геотуризму. Регіон Українських Карпат представлятиме геопарк 

Вулканічні Карпати (НПП “Зачарований край” та окремі геомісця) за рельєфом 

вулканічного походження, переробленого ерозійними процесами, зі слідами 

давньої вулканічної діяльності – жерла давніх вулканів, дайки й екструзії, еро-

зійні останці вулканічних споруд, відслонення порід вулканічного походження, 
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Рис. 1. Проектована мережа геопарків України на підставі 

перспективних для їхнього створення територій 

 

Умовні позначення: 1 – Вулканічні Карпати, 2 – Скелясті Бескиди, 3 – Кам’яне 

кільце, 4 – Зона Пенінських стрімчаків, 5 – Високогір’я Українських Карпат, 6 – Парк 

льодовикового періоду, 7 – Галицьке Придністер’я, 8 – Викопний бар’єрний риф, 9 – 

Дністровський каньйон, 10 – Гіпсовий карст Поділля, 11 – Кременецькі гори, 12 – Ка-

м’яний ліс на Розточчі, 13 – Долина річки Случ, 14 – Словечансько-Овруцький кряж, 

15 – Долина річки Десна, 16 – Святогірсько-Дружківський, 17 – Бузький Гард, 18 – 

Гомільшанський, 19 – Клебан-Бик, 20 – Долина річки Інгул, 21 – Канівські гори, 22 – 

Олешківські піски, 23 – Кінбурнська коса, 24 – Кам’яні Могили, 25 – Булганацьке поле 

грязьових вулканів, 26 – Опукський, 27 – Карадаг, 28 – Великий каньйон Криму. 

 

історико-культурні атракції – оборонні споруди, археологічні пам’ятки тощо; 

Скелясті Бескиди (НПП “Сколівські Бескиди” і РЛП “Поляницький”) на під-

ставі скельних комплексів Сколівських Бескидів (Скелі Довбуша у Бубнищі 

та Урицькі скелі складені ямненськими пісковиками; скельні групи та окремі 

скелі), багатої геолого-геоморфологічної й археологічної спадщини; Кам’яне 

кільце (НПП “Вижницький”) з багатою геоспадщиною долин рік Черемош і 

Сірет у межах низькогір’їв; Зона Пенінських стрімчаків (КБЗ) репрезенту-

ватиме розчленований гірський рельєф з вапняковими стрімчаками та добре 

розвинутим карстом: печери, ґроти, шахти, колодязі тощо (понад тридцять 

об’єктів, серед яких найбiльша печера Українських Карпат – “Дружба”); Ви-

сокогір’я Українських Карпат (НПП “Карпатський”) демонстуватиме високо- 
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гірний рельєф Українських Карпат з численними геологічними відслоненнями 

гірських порід, давніми льодовиковими формами (озера, кари, греготи), каньйо-

ноподібними долинами річок, скельними виходами, водоспадами й порогами 

на річках. 

У Передкарпатті геопарками можуть стати Парк льодовикового періоду 

(ПП загальнодержавного значення “Старуня”) на основі грязьового вулкану у 

с. Старуня, місць палеонтологічних знахідок (викопного мамонта, волохатого 

носорога, оленів та ін.) та Галицьке Придністер’я (НПП “Галицький”, ДЗ 

“Давній Галич” та окремі геомісця), що охопить опорні розрізи стратиграфіч-

них горизонтів крейди (дубновецька світа туронського і коньякського ярусів, 

луквинська світа сантонського ярусу), потужна товща гіпсоангідритових порід 

тираської серії верхнього баденію, що слугуватиме модельним районом для 

вивчення розвитку долини р. Дністер у пліоцен-плейстоценовий час. 

На Поділлі запропоновано створити геопарки Викопний бар’єрний риф 

(НПП “Подільські Товтри”, ПЗ “Медобори”) на основі унікального Товтро-

вого пасма – залишку узбережних рифів та широкого спектра унікальних 

геоморфологічних утворень – печер, скель і каньйонів, Дністровський каньйон 

(НПП “Дністровський каньйон”, НПП “Подільські Товтри”, НПП “Хотин-

ський”, РЛП “Дністровський”, окремі заказники) охопить каньйоноподібні 

відрізки долин Дністра (від Нижнєва до Бакоти) та його приток з типовими 

“дністровськими стінками”, низкою геологічних відслонень – виходи червоних 

девонських вапняків, силурійські відклади з багатою палеофауною, гіпсоан-

гідритові товщі зі значним спектром карстового мікрорельєфу, травертинові 

утворення. Одним з перших може отримати міжнародне визнання проектований 

геопарк Гіпсовий карст Поділля (низка ПП загальнодержавного значення) на 

основі лабіринтових печер у гіпсоангідритовій товщі верхнього баденію з 

вторинними відкладами, природних екосистем лабіринтів (найдовша гіпсова 

печера Оптимістична, печери Озерна, Кришталева, Млинки, Вертеба, Ювілей-

на, Атлантида, археологічні пам’ятки). Північну частину Подільської височини 

репрезентуватиме геопарк Кременецькі гори (НПП “Кременецькі гори”), який 

експонуватиме плосковершинний пасмовий рельєф з асиметричними схила-

ми, складений крейдою, вапняком і піском, сильно розчленований долинами 

річок, балками і ярами, інтенсивним розвитком процесів (ерозія ґрунтів, зсу-

ви, карст). 

На транскордонній польсько-українській височині Розточчя польські до-

слідники вже розробили проект і розпочали роботи зі створення міжнарод-

ного геопарку Кам’яний ліс на Розточчі. З української сторони його утворять 

РЛП “Знесіння”, НПП “Яворівський”, РЛП “Равське Розточчя” та окремі гео-

місця. Цей геопарк репрезентуватиме горбисту височину Розточчя, складену 

літологічно різнорідними морськими відкладами крейди, еоцену й міоцену, 

континентальними антропогеновими відкладами, у тім числі скам’янілі дерева. 

У північній частині України запропоновано створити геопарки Долина 

річки Случ (РЛП “Надслучанський”) на основі каньйоноподібного відтинку 

долини річки Случ з виходами порід УЩ, флювіогляціальними та еоловими утво- 
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реннями; Словечансько-Овруцький кряж (Поліський ПЗ, окремі геомісця Сло-

вечансько-Овруцького кряжу, геологічний заказник “Камінне Село”), який 

експонуватиме височинне пасмо, складене з пісковиків, рожевих і червоних 

кварцитів, пірофілітових сланців, геоструктурно пов’язане з горстом у північ-

ній частині УЩ та визначну пам’ятку древлянської культури – Камінне Село. 

Проектований геопарк Долина річки Десна (НПП “Мезинський”) репрезенту-

ватиме давні і сучасні флювіальні процеси у заплаві р. Десна (правобережжя) 

з численними старицями, болотами, озерами, ярково-балкову мережу, відсло-

нення крейди; близько 50 пам’яток археології, серед яких всесвітньо відома 

Мезинська палеолітична стоянка. 

Південніше у долині р. Дніпро запропоновано створити геопарк Канів-

ські гори (Канівський ПЗ і РЛП “Трахтемирів”), який репрезентуватиме сильно 

розчленований масив Канівських гір – район “Канівських дислокацій”, де 

відклади осадового чохла зім’яті у складки і зібрані у лускато-насувні струк-

тури; а також заплавні острови Дніпра та об’єкти історико-культурного запо-

відника “Трахтемирів”. 

Найсхіднішими геопарками в Україні можуть стати Святогірсько-Друж-

ківський (НПП “Святі Гори”, пам’ятки природи загальнодержавного значення 

“Дружківські скам’янілі дерева”, соляні копальні Артемівська і Соледара) на 

основі крейдяних гір уздовж правого берега р. Сіверський Донець, відслонен-

нями зі скам’янілими деревами і знаними соляними копальнями, багатою 

археологічною й історико-культурною спадщиною, та Гомільшанський (НПП 

“Гомільшанські ліси”) на правобережжі Сіверського Дінця, де в ярах і балках 

у численних відслоненнях можна простежити за зміною палеографічних умов 

території та знайти скам’янілості і відбитки давньої флори, а також є численні 

різночасові археологічні пам’ятки. 

На південному сході визначними можуть стати геопарки Клебан-Бик 

(РЛП “Клебан-Бик”) на основі Клебан-Бицького водосховища у гирлі р. Клебан-

Бик з унікальними природними комплексами й об’єктами (мальовничі горби-

сті ландшафти, кам’янисті пасма, значні відслонення гірських порід, скам’янілі 

рештки рослин, коралів, молюсків) та Кам’яні Могили (ПЗ “Кам’яні Могили”), 

що презентуватиме потужні виходи кристалічних порід УЩ – унікальних за 

хімічним складом і фізичними властивостями гранітів, найбільшу інтрузію у 

Донбасі і Приазов’ї, а також має велику історико-культурну цінність (вважа-

ють давнім культовим місцем для представників ямних, катакомбних і зруб-

них культур). 

Численні об’єкти геоспадщини в долинах рік у районі виходів порід УЩ 

можуть репрезентувати також проектовані геопарки Бузький Гард (НПП “Бу-

зький Гард”) на основі долини річок Південний Буг, Мигійський Ташлик, 

Корабельна, Мертвовод, Арбузинка та Бакшала з каньйоноподібними відтин-

ками, виходами кристалічних порід УЩ, річковими порогами, мережу балок 

та ярів, та Долина річки Інгул (РЛП “Приінгульський”) на основі виходів кри-

сталічних порід УЩ по долинах річки Інгул з притоками Березівка, Сагайдак, 

Стовпова та Софіївського водосховища. 
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Різноманітні еолові процеси можна буде репрезентувати у південній ча-

стині України на основі проектованих геопарків Олешківські піски (НПП “Олеш-

ківські піски”) – другого за розмірами піщаного масиву (арени) у Європі з 

великими барханами, давніми піщаними алювіальними відкладами Дніпра та 

Кінбурнська коса (РЛП “Кінбурнська коса”) – сильно витягнутого мису, утво-

реного річковими нанесеннями матеріалу з УЩ, де наявні флювіально-еолові 

акумулятивні процеси, форми еолової акумуляції – дюни, бархани, добре збе-

режені ландшафти, значна кількість солоних і прісних озер. 

На території Кримського півострова запропоновано створити чотири гео-

парки: 

 Булганацьке поле грязьових вулканів (ПП – вулканічні сопки Обручева, 

Андрусова і Вернадського та низка геомісць). Представлятиме місце прояву 

грязьового вулканізму, зумовленого особливістю геологічної будови Кер-

ченського півострова, нафтогазоносністю регіону і пов’язане з антиклі-

нальними складками з пластичними глинами у ядрах; 

 Опукський (ПЗ “Опукський” й окремі геомісця). Репрезентуватиме унікаль-

ний природний комплекс: гора Опук (тектонічного походження, складена 

мотичними рифовими вапняками, схили якої розбиті на тераси, усклад-

нені уступами, крутими урвищами, кам’янистими осипищами), солоне 

озеро Каяш, скелі Кораблі у прибережній акваторії Чорного моря; 

 Карадаг (ПЗ “Карадаг”). Репрезентовано вулканічний масив Карадагу – 

унікальну пам’ятку вулканізму середньоюрського часу на території України 

у складі Кримських гір. Це кілька гряд, складених породами від ранньо-

юрського до пізньоюрського віку, які мають протяжність з пд.-зх. на пн.-

сх. Численні різноманітні оригінальні форми вивітрювання порід (лави, 

туфи, брекчії). 

 Великий каньйон Криму (ландшафтний заказник “Великий каньйон Кри-

му”). Репрезентуватиме найбільший каньйон України, утворений у верхньо-

юрських вапняках на місці тектонічної тріщини. Є численні водоспади, 

пороги, ерозійні форми (“котли” і “ванни”) на дні каньйону. 

Для західного регіону України, де на основі зазначених критеріїв було 

розроблено проекти формування модельних геопарків, серед яких у гірській 

частині Українських Карпат обґрунтовано формування двох геопарків – “Ске-

лясті Бескиди” та “Вулканічні Карпати” [5, 10, 11], одного геопарку в Перед-

карпатті – “Галицьке Придністер’я” [11], трьох геопарків на території Західного 

Поділля – “Викопний бар’єрний риф”, “Гіпсовий карст Поділля” і “Дністров-

ський каньйон” [2, 6, 8] і міжнародного (українсько-польського) геопарку 

“Кам’яний ліс на Розточчі” [7]. 

Одним з найперспективніших геопарків в Українських Карпатах є гео-

парк “Вулканічні Карпати”. У межах Вулканічних Карпат розміщено 17 тери-

торій та об’єктів природно-заповідного фонду, загальною площею понад 7 509 га 

[10, 11]. Серед них найбільше значення має НПП “Зачарований Край” (6 101 га) 

та ботанічний заказник загальнодержавного значення “Чорна Гора” (747 га). 

Більшість природоохоронних геолого-геоморфологічних об’єктів  Вулканічних 
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Карпат має статус геологічних та гідрологічних пам’яток природи або охоро-

няється у складі ботанічних заказників, заповідних урочищ та ін. 

Аналізуючи науково-освітню вивченість, цінність та унікальність геолого-

геоморфологічних об’єктів Вулканічних Карпат, в їхніх межах було виділено 

23 базові геомісця (геотопи) таких категорій: мінерало-петрографічні, зокрема, 

відслонення вулканічних порід (адезито-базальтів, андезито-дацитів, лавових 

потоків андезитів, лавобрекчій та ін.); структурні вулканічні форми, до яких 

належать: куполи, дайки, інтрузивні утворення, вулканічні жерловини та ін.; 

скельні утворення, гідролого-геоморфологічні та комплексні утворення (табл. 

1). 

Серед геомісць Вулканічних Карпат виконано селекцію з метою вио-

кремлення ключових геомісць (геотопів), які є найперспективнішими для вклю-

чення їх до мережі об’єктів проектованого геопарку. Основними критеріями 

виділення ключових геомісць були: охоронний статус, доступність, розвиток 

геотуризму, науково-освітнє забезпечення та використання місцевих ресурсів. 

Отже, ми виокремити 17 ключових геотопів. Серед них мінерало-петрогра-

фічні: Радванське, Кольчинське, Кленовецьке та Кам’яницьке відслонення, 

скельні утворення: “Смерековий Камінь”, “Обавський Камінь”, Скелі Соко-

лець, “Стовп вулканічного туфу”, Ворочівські скелі та Червона скеля Стрімчак; 

гідролого-геоморфологічні: Липовецьке озеро, Ворочівські озера та болото 

“Чорне Багно”; комплексні геолого-геоморфологічні об’єкти – Чорна Гора, 

гора Паланок та Шаянські інтрузії, а також структурна вулканічна форма – 

Рокосівський купол. 

Сьогодні на території Вулканічних Карпат найпопулярнішими серед тури-

стів об’єктами, пов’язаними з вулканічною діяльністю, є г. Анталовецька 

(Анталівська) Поляна, г. Паланок (Мукачівська замкова гора) та місцевість 

Зачарована долина (Смерековий камінь) (з 2009 р. – НПП “Зачарований край”) 

[10]. 

Найвідомішими геолого-геоморфологічними об’єктами на території НПП 

“Зачарований край” є скельний комплекс в урочищі Смерековий Камінь – 

більше десяти скель висотою від 20 до 100 м, які є денудаційними остан-

цями. Цікава Долина печер, розташована неподалік: печери тут розміщені по 

обидва береги від Смерекового потоку, в одній з них є мінеральне джерело [10]. 

На території НПП існує мережа пізнавальних стежок: до скельного комп-

лексу Смерековий камінь, до болота Чорне Багно та на вершину г. Бужора. 

Стежки мають маркування та обладнані інформаційними таблицями. На при-

датних для скелелазіння скелях (Скам’яніла смерека, Верблюд-велетень) облад-

нано кілька скелелазних маршрутів різного рівня складності. На периферії 

парку у с. Осій розташована база відпочинку “Смерековий камінь”, де серед 

інших послуг пропонують оздоровчі ванни з використанням вулканічних порід. 

Також у с. Ільниця та с. Новоселиця є агросадиби і притулки для туристів. 

Вулканічні породи (андезити, базальти) використовують у традиційній сільській 

забудові довколишніх сіл – огорожах, малих архітектурних формах, дорож-

ному покритті. Інформаційно-освітню інфраструктуру НПП  “Зачарований край” 
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Таблиця 1 

Базові геомісця проектованого геопарку “Вулканічні Карпати” 

Назва та місце розташування Геоконсерваційна характеристика 

Мінерало-петрографічні 

Радванське відслонення андези-

тів (східна околиця  

м. Ужгород) 

Відслонення лав андезитів пізнього сармату-

панону (абс. вік ~11,5 млн р.), спостерігається 

плитоподібність порід 

Кленовецьке відслонення стовп-

частих андезитів (Мукачів-

ський р-н, пд.-зх. околиця  

с. Кленовець) 

На правому березі р. Визниця відслонені анде-

зитові лави неогенового віку верхнього сармату-

панону, (абс. вік – 10,3–10,7 млн р.) 

Кольчинське відслонення 

андезитів та андезито-

базальтів (Мукачівський р-н, 

с. Кольчино) 

Відслонення андезитових та андезито-базаль-

тових лав пізнього сармату-панону, (абс. вік 

10,3–10,7 млн р.), які контактують з епікластич-

ними брекчіями передової частини лавових 

потоків 

Відслонення лав с. Кам’яниця 

(Ужгородський р-н,  

с. Кам’яниця) 

Нашарування вулканічних порід левантину – 

андезитів, їх лави, туфів та андезито-дацитів. 

Кар’єр 

Відслонення лав с. Лісарня 

(Мукачівський р-н, с. Лісарня) 

На правому березі р. Визниця відслонені 

лавово-пірокластична товща андезитів панону 

(10,3–10,7 млн р.) з гребінчастою структурою 

лавового потоку 

Структурні вулканічні форми 

Андезито-дацитовий купол 

(Хустський р-н, околиці                     

с. Рокосово) 

У межах діючого кар’єру відслонюється 

андезито-дацитовий купол левантину (абс. вік 

10,3–10,7 млн р.). Потужність покриву 

андезито-дацитів складає 280 м, довжина – 

близько 3 км, ширина 0,6–1,0 км 

Дацитовий купол 

(Мукачівський р-н, околиця            

с. Клочки) 

У межах кар’єру відслонюється дацитовий 

купол, утворений в кінці третьої фази вулканізму 

(нижній левантин). Верхня частина куполу 

потужністю близько 2 м, репрезентована 

кластолавою 

Дайка дацит-порфіритів 

(Свалявський район, правий 

берег р. Латориця, околиці 

с. Сусково) 

Відслонюється похилозалягаюча дайка дацитів 

неогенового віку (абс. вік 13,3 млн р.), яка про-

риває теригенні відклади палеогену. Недіючий 

кар’єр у вигляді майже вертикальної стінки 

довжиною до 100 м і висотою близько 25 м 

Гіпабісальні інтрузії 

(Хустський р-н, околиці                         

с. Вишково) 

Відслонюються субвулканічні тіла грандіорит-

порфіритів та андезитових порфіритів пізнього 

міоцену (абс. вік 12–15 млн р.) 

Вулканічна жерловина с. Сільце 

(Іршавський р-н, пн. околиця            

с. Сільце) 

Діючий андезитовий кар’єр площею 5 га (висота 

до 50 м). У кар’єрі розкрита верхня частина 

вулканічного жерла (нека), складена діорито-

вими порфіритами зі стовпчастою окремістю 

пізньосарматського віку (абс. вік 11,0 млн р.) 
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Продовження табл. 1 

Скельні утворення 

“Смерековий Камінь” 

(Іршавський р-н, пн.-зх. 

околиця с. Ільниця) 

Скельні утворення  висотою від 20 до 100 м, 

ерозійні останці розташовані на висоті 820 м 

н. р. м. З 2008 р. входять до складу НПП 

“Зачарований край” 

Скелі Соколець  

(Перечинський р-н, за 12 км 

від с. Невицьке) 

Скелі висотою до 30 м на східному схилі хребта 

Синаторія репрезентують відслонення андезито-

базальтів та їхніх туфів верхнього левантину 

“Обавський Камінь” 

(Мукачівський р-н, поблизу 

с. Синяк) 

Скеля заввишки 80 м та завдовжки 2 км на 

вершині г. Обавський Камінь (980 м). Відсло-

нення туфолави та вулканічних бомб пліоцену 

Червона скеля-стрімчак 

(Хустський р-н, західна 

околиця м. Хуст) 

Скеля висотою до 15 м, довжиною до 100 м на 

правому березі р. Ріка, в якій відслонюються 

андезити, перекриті агломератовими андезито-

вими туфами (пізній сармат-панон) 

Ворочовські скелі 

(Ужгородський р-н, на пн. схід 

від с. Кам’яниця) 

Урвисті скелі довжиною понад 100 м та 

висотою до 10 м на лівому березі р. Уж, відсло-

нення лав андезитів верхнього левантину (абс. 

вік ~ 9,5 млн р.) 

Стовп вулканічного туфу 

(Ужгородський р-н, с. Невиць-

ке) 

Скеля висотою біля 10 м на лівому березі р. Уж 

має форму ізометричного стовпа і є ерозійним 

останцем, в якому відслонюються агломератові 

туфи андезитового складу 

Гідролого-геоморфологічні 

Липовецьке озеро (Хустський  

р-н, неподалік с. Липча) 

Озеро вулканічного походження, площею 0,18 га 

на пн.-сх. схилі масиву Тупий, на висоті 600 м 

н. р. м. Озерна улоговина округлої форми, довжи-

ною 45 м та шириною 43 м, очевидно, є боковим 

кратером стратовулкану Великий Шоллес 

Ворочевські озера 

(Перечинський р-н, поблизу         

с. Ворочево) 

Озера вулканічного походження складаються із 

двох водойм загальною площею 0,4 га на пн. 

схилах г. Анталовецька Поляна на висоті 725 м 

н. р. м. Улоговини озер округлої форми 

діаметром до 50 м. Котловини озер є боковими 

кратерами стратовулкану Анталовецька Поляна 

Озеро Синє  

(Мукачівський р-н, за 4 км на 

північ від с. Синяк) 

Озеро сформувалось в боковому кратері Обав-

ського стратовулкану. Зараз це торфовище з двома 

шарами торфу, які розділені двометровою тов-

щею уламкових вулканічних порід на пд.-зх. 

схилах г. Синяк, на висоті 600 м н. р. м 

Болото “Чорне Багно” 

(Іршавський р-н, за 10 км від               

с. Ільниця і за 12 км від с. Осій) 

Верхове сфагнове болото площею 34 га, що 

збереглось у непорушеному вигляді, сформу-

валося на потоці Багонський на пн.-зх. схилі 

г. Бужора на висоті близко 650 м н. р. м. З 2008 р. 

входить до складу НПП “Зачарований край”. 
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Закінчення табл. 1 

Комплексні 

Чорна Гора  

(пд.-сх. околиця м. Виноградів 

на правому березі р. Тиса) 

На схилах Чорної Гори відслонюються андезити 

раннього сармату-панону (абс. вік 10,1 млн р.), 

що виповнюють жерловину вулкану. Круті 

урвища та скелі, складені андезитами, довжиною 

до 500 м, висотою місцями понад 100 м 

Гора Паланок 

(пд.-зх. околиця м. Мукачеве) 

Конусовидний пагорб, що є ерозійним останцем 

відпрепарованого субвулканічного тіла висотою 

80 м. Гора має розміри 500 × 300 м, витягнута 

меридіонально 

Шаянські інтрузії  

(Хустський район, с. Шаян 

поблизу смт Вишкове) 

Купольні та купольно-кільцеві локальні 

морфоструктури Великого і Малого Шаяну 

(440,0 м і 431,0 м), які сформувалися на 

інтрузіях гранодіорит-порфіру. Штоки 

грандіорит-порфірів знаходяться в гірничих 

виробках глибиною до 20 м і діаметром у 

верхній частині до 30 м 

 

утворюють такі об’єкти: еколого-освiтній центр та бібліотека у с. Ільниця; адмі-

ністрація НПП “Зачарований край” у колишньому приміщенні Ільницького 

лісництва; природознавчий музей-виставка у с. Підгірне [10]. Геопарк “Вулка-

нічні Карпати” матиме кластерну організаційну структуру – НПП “Зачарова-

ний край” і низка демонстраційних об’єктів на території Вулканічних Карпат. 

Центром геопарку повинен стати нещодавно створений НПП “Зачарований 

край”, оскільки такий природоохоронний статус забезпечує широкі можливості 

для збереження й керування геоспадщиною території НПП та розвитку гео-

освіти [10, 11]. 

Серед геопарків у рівнинній частині Західної України можна відзначити 

геопарк “Дністровський каньйон”, створення якого дасть змогу вирішити 

низку проблем щодо збереження та освітнього й рекреаційно-туристичного 

використання унікальних геолого-геоморфологічних феноменів каньйоноподіб-

ної частини р. Дністер. Для створення геопарку “Дністровський каньйон” є 

базові передумови: наявність широкого спектру унікальних геолого-геоморфо-

логічних утворень та природоохоронний статус на значній його протяжності 

[6, 8]. Зокрема, каньйон р. Дністер розміщений у складі низки великопросто-

рових природоохоронних територій: на лівобережжі – національні природні 

парки “Дністровський каньйон” (Тернопільська обл.) і “Подільські Товтри” 

(Хмельницька обл.), на правобережжі – Дністровський регіональний ланд-

шафтний парк (Івано-Франківська обл.), низка ландшафтних заказників за-

гальнодержавного значення (Кадубівська, Товтрівська й Баламутівська стінки) і 

Хотинський національний природний парк (Чернівецька обл.). Крім того, низка 

цінних у науковому відношенні геологічних, ботанічних та ландшафтних утво-

рень мають статус охоронних обʼєктів (заказників, памʼяток природи) націо-

нального чи місцевого значення. Основу проектованого геопарку повинен стано- 
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вити каньйоноподібний відрізок Дністра від Нижнєва (Івано-Франківська обл.) 

до затоки Бакота (Хмельницька обл.). У його структуру пропонуємо також 

ввести нижні відрізки каньйоноподібних долин подільських річок. 

На відміну від великопросторових природоохоронних територій (націо-

нальні й ландшафтні парки), що охоплюють значні площі прилеглих до кань-

йону територій, основу геопарку становитиме система каньйоноподібних від-

різків самого Дністра та його приток. Під час визначення просторової структури 

геопарку важливо виділити основні типи каньйоноподібних відрізків Дністра. 

Серед основних типів за морфологічною структурою можна виокремити: ти-

пові каньйоноподібні утворення; відрізки з односторонньою стінкою; відрізки з 

серією різновисотних стінок (уступів). Зазначимо, що каньйоноподібні відрізки 

долини можна розділити за ступенем відслоненості гірських порід: добре від-

слонені, частково відслонені, слабо відслонені (зарослі). Типові каньйоноподібні 

утворення найхарактерніші для відрізків субмеридіональної (пн.-зх.) та діаго-

нальної (пн.-зх.) протяжності. Найкращою відслоненістю гірських порід ха-

рактеризуються стінки каньйону Дністра, що мають південно-західну та за-

хідну експозицію. Крім того, добра відслоненість гірських порід характерна для 

уступів (стінок), що сформовані на випуклих (підмивних) фрагментах меандр. 

За тематичним призначенням геологічні відслонення та форми рельєфу 

можна розділити на такі групи: стратиграфічні, літологічні, геоморфологічні, 

ландшафтно-естетичні. Найбільшу науково-освітню цінність мають такі типи 

геологічних відслонень: виходи червоних девонських вапняків, силурійські 

відклади з багатою палеофауною, гіпсоангідритові товщі зі значним спектром 

карстового мікрорельєфу, а також травертинові утворення. Серед геоморфо-

логічних утворень каньйону унікальний та рідкісний характер властивий ти-

повим каньйоноподібним відрізкам, печерним формам у гіпсоангідритах і 

травертинових товщах, різновидам скельних утворень (стінки, шпиці, гриби), 

залишкам покинутих меандр, обвальним та зсувним схилам. 

Локалізація цінних у науковому та пізнавально-емоційному плані геолого-

геоморфологічних об’єктів у каньйоні Дністра зумовлює певну особливість 

організації геотуристичних маршрутів та екскурсій. Зокрема, це охоплює ши-

роке використання засобів для пересування водою, місцевих ґрунтових доріг 

серпантинного типу та піших стежок для огляду й ознайомлення з об’єктами 

геоспадщини. Водночас у каньйоні Дністра існує багато оглядових місць, про 

що свідчать фотосесії, опубліковані на сайті GoogleEarth [6]. Як уже було заз-

начено, до складу проектованого геопарку мають належати нижні каньйоно-

подібні відрізки подільських приток Дністра, де розміщено спектр цінних 

геологічних відслонень, ерозійних і карстових форм. Багато з них мають 

природоохоронний статус пам’яток природи. Загалом каньйон Дністра і кань-

йоноподібні долини його приток повинні становити основу “морфологічного 

скелету” територіальної структури проектованого геопарку “Дністровський 

каньйон”. 

Створення геопарку зумовлює розвиток на його територіях геоосвітніх та 

геотуристичних функцій. Каньйон Дністра уже тривалий час використовують як 



Мережа геопарків в Україні: головні засади формування                                                             215 

ISSN 2078-6441. Вісник Львівського університету. Серія географічна. 2013. Випуск 46 
 

об’єкт для навчальних і виробничих практик студентів геолого-географічного 

профілю. Тут регулярно організовують наукові екскурсії в рамках міжнарод-

них, національних і регіональних конференцій. Для цього регіону розроблено 

мережу краєзнавчо-природничих та краєзнавчо-історичних стежок, які широко 

використовує шкільна і студентська молодь. Щодо перспектив геотуристич-

ного використання проектованого геопарку, то тут маємо значні потенційні 

можливості. Досвід організації пізнавальних геошляхів у європейських країнах 

свідчить, що наявність значного спектра геотуристичних атракцій на обмеже-

них територіях дає змогу формувати як комплексні геотуристичні траси, так і 

спеціалізовані (тематичні). Зокрема, у межах Дністровського каньйону та кань-

йоноподібних долинах його приток можна створити такі тематичні геошляхи: 

“Літопис історії Землі”, “Скельно-печерні комплекси”, “Скам’янілий світ гео-

логічних епох”, “Дністровські меандри і стінки”. Створення геопарку на до-

сліджуваній території посилить тенденцію до сталого природокористування 

цього унікального краю. Зокрема, концепція геопарків передбачає розроблення 

програми сталого використання георесурсів. 

Отже, нині найпотужнішим інструментом, який дає змогу вивчати, збері-

гати, популяризувати та раціонально використовувати увесь спектр георізно-

манітності і найцінніші зразки геоспадщини окремих територій, є геопарки. У 

багатьох країнах cвіту, зокрема європейських, вони вже створені і мають 

статус національних. Часто вони об’єднані у мережі всередині країни, а най-

визначніші здобули міжнародне визнання. Українська наукова громадськість 

уже кілька років поспіль досліджує зазначену проблематику і має певні на-

працювання у цій царині. Львівські дослідники розробили положення про 

геопарки і методичні засади створення геопарків в Україні. Також виділено 

низку територій, придатних для формування геопарків і об’єднання у мережу 

національних геопарків України.  

Подальші дослідження проблематики формування геопарків: 

 розроблення проектів організації та менеджменту для проектованих мо-

дельних геопарків на заході України; 

 виконання комплексної геоконсерваційної та геотуристичної інвентари-

зації щодо створення геопарків національних природних і регіональних 

ландшафтних парків України; 

 обґрунтування в національній системі природоохоронних територій ста-

тусу національного та міжнародного геопарку. 
________________________ 
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Presented methodological and methodical approaches to creation of geoparks – a new 

category of conservation and sustainable use geoheritage. Grounded potential geopark’s 

network in Ukraine on the basis of existing protected areas with rich geoheritage. The 

scheme of structural and territorial organization designed to geoparks in western Ukraine as 

an example Carpathians region and Podillia. Grounded main designing and organizational 

aspects of the category geopark national system of protected areas in Ukraine. 
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Представлены методологические и методические подходы к формированию гео-

парков – новой категории сохранения и устойчивого использования геонаследия. 

Обоснована сеть потенциальных геопарков в Украине на базе существующих природо-

охранных территорий с богатым геонаследием. Представлена схема структурной и 

территориальной организации для проектируемых геопарков на западе Украины на 

примере Карпатского региона и Подолья. Обоснованы основные проектно-органи-

зационные аспекты внедрения категории национальных геопарков в систему запо-

ведных территорий Украины. 

Ключевые слова: геопарк, геонаследие, сеть национальных геопарков Украины. 
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Класифіковано космозображення Landsat TM/ETM+, які охоплюють усі Україн-

ські Карпати за чотирма часовими зрізами (1988–1989, 1994, 2000–2002 і 2006–2007 

роки) методом опорних векторів. За оверлейним аналізом зʼясовано динаміку 

лісового покриву для регіону в цілому, 33 індивідуальних мезоекорегіонів та їхніх 

семи орографічних класів, а також для 14 найбільших річкових басейнів. 

Ключові слова: Українські Карпати, динаміка лісистості, дистанційне зонду-

вання, екорегіони, річкові басейни. 

 

Лісистість території, тобто частка її площі, зайнята лісовою рослинністю, 

є важливим екологічним показником, який характеризує стан та особливості 

природокористування [12]. З огляду на це, лісистість в Україні визначена як 

пріоритетний показник екологічного стану та лісогосподарського освоєння 

території, який планують підвищити [3]. Для цього вже визначені бажані по-

казники лісистості у розрізі адміністративних областей [2]. Однак наявні мето-

дики розрахунку оптимальної лісистості, розроблені у 70-х роках ХХ ст., сто-

годні потребують перегляду, зокрема, у зв’язку із появою ефективних цифрових 

технологій дослідження довкілля [17]. Також одним з важливих питань є наяв-

ність та достовірність інформації про актуальну лісистість екорегіонів (при-

родно-ландшафтних регіонів) та річкових басейнів України – адже саме ці 

природно-географічні утворення є основними територіальними одиницями 

екологічного менеджменту [19, 25].  

Питання актуальної лісистості Українських Карпат (УК) є важливим, 

оскільки ця територія є центральною ланкою великого Карпатського екоре-

гіону, який визнаний спеціальною міжнародною угодою – Карпатською кон-

венцією – “...унікальним природним скарбом визначної краси та екологічної 

цінності, важливим центром біорізноманіття, головним водозбором великих 

річок, необхідним середовищем існування та притулком для багатьох видів 

рослин і тварин, які знаходяться під загрозою зникнення, та найбільшою у Євро- 
_______________________________________________ 

© Круглов І., Кюммерле Т., Часковський О. та ін., 2013 



 

Динаміка лісистості Українських Карпат…                                                                                 219 

ISSN 2078-6441. Вісник Львівського університету. Серія географічна. 2013. Випуск 46 
 

пі територією з незайманими лісами...” [33]. У вітчизняних публікаціях не-

одноразово наводили показники лісистості УК, які дещо відрізняються між 

собою: 55,4 % [13], 53,5 % [16], 51,0 % [1], 60,9 % [6], 59,0 % [14]. Наголо-

симо, що такі показники лісистості наведені у зазначених наукових публіка-

ціях без належного опису даних та методів, за допомогою яких вони були 

розраховані, і це викликає певні сумніви щодо їхньої достовірності. Незважа-

ючи на це, вони стали недостатньою підставою для визнання лісистості УК, 

(зокрема, з погляду регулювання стоку гірських рік) та для висунення пропо-

зицій щодо її збільшення хоча б до 65 % [1, 4, 5, 16]. Важливим є дослідження 

А. Мельника, який розрахував лісистість УК на рівні окремих ландшафтних 

районів та вищих ієрархічних одиниць на підставі лісовпорядних та топо-

графічних карт, а також космозображень. За його даними, показник сумарної 

лісистості УК (гірська частина) становить 76 % [11], що контрастує з іншими, 

наведеними вище даними. 

Нещодавно з’явились міжнародні публікації щодо актуального наземного 

покриву УК і його новітньої (тобто протягом приблизно двох останніх десяти-

літь) динаміки, які ґрунтуються на автоматизованому аналізі різночасових 

космозображень Landsat TM/ETM+ [20, 29‒32]. Зокрема, подано нову, науко-

во обґрунтовану та порівняно точну інформацію про динаміку лісового по-

криву протягом 1988–2007 рр. у розрізі адміністративних районів та областей, 

розташованих на території Карпатського екорегіону. Проаналізовано зміни у 

лісовому покриві, спричинені здебільшого суцільними вирубками, за інтер-

валами абсолютних висот та ухилів поверхні, а також за видимістю з основ-

них автошляхів. Крім того, ці дані порівняли з офіційними статистичними 

звітами та інвентаризаційними картами, що дало змогу виявити значні розбіж-

ності та дало підстави стверджувати про поширеність незаконних рубок лісу 

в УК [29]. 

Однак нез’ясованими залишаються показники динаміки лісистості для 

окремих екорегіонів та річкових басейнів УК, які є важливими територіаль-

ними одиницями екологічного та гідрологічного моніторингу і менеджменту. 

Тому ця публікація ґрунтується на додатковому аналізі засобами географіч-

них інформаційних систем цифрових дистанційних даних щодо лісового по-

криву УК та його новітньої динаміки [29] у розрізі геоекологічних одиниць – 

екорегіонів та річкових басейнів. 

Дані про лісовий покрив та його новітню динаміку отримали шляхом 

цифрового опрацювання 19-літніх та ранньоосінніх спектрозональних космо-

зображень Landsat TM та ETM+ – у кожному по три видимі та три інфра-

червоні канали з розділенням 30 м та територіальним обсягом 185 × 185 км 

(http://landsat.usgs.gov). Космозображення дещо перекриваються територіально 

та охоплюють усі УК у чотирьох часових зрізах: 1988–1989, 1994, 2000–2002 і 

2006–2007 років. Усі зображення геоприв’язали та орторектифікували за 

допомогою цифрової моделі висот (ЦМВ) SRTM [26] з точністю < 0,5 пікселя 

(15 м). На деяких знімках були захмарені ділянки, які довелося вилучити з 

аналізу. Космозображення автоматизовано класифікували за двома кате-

горіями – “ліс” і “неліс” – за допомогою спеціального про грамного забезпечення 

http://landsat.usgs.gov/
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“ImageSVM” (http://www.hu-geomatics.de), яке використовує алгоритм на під-

ставі методу опорних векторів (support vector machines – SVM) [21, 23].  

Для навчання алгоритму та оцінки достовірності результатів класифі-

кації використали 5 211 випадкових пунктів наземного контролю даних, отри-

маних, головно, шляхом візуальної інтерпретації високороздільних космозобра-

жень Quickbird за 2002–2007 рр., які наявні на Інтернет-ресурсі Google Earth 

(http://earth.google.com). Крім того, частина пунктів (730) зібрано під час польо-

вих досліджень 2004 та 2006 років. Пункт вважали лісом, коли в околиці 

30×30 м (розмір пікселя космозображення Landsat TM та ETM+) проективне 

покриття крон дерев або чагарників перевищувало 60 %. До уваги брали лише ті 

пункти, які за даними космозображень Landsat TM та ETM+, протягом 1988–

2007 рр. не змінювали належності до класів “ліс” або “неліс”, не потрапляли 

на захмарені ділянки та були розташовані на відстані більшій, ніж 15 м від 

узлісся. Для навчання алгоритму використали 90 % пунктів наземного контро-

лю, а для оцінки достовірності, відповідно, 10 %. На підставі останніх розра-

хували матрицю помилок, загальну точність, точність виробника та користувача, 

а також каппа-статистику [наприклад, 23]. На кінцевому етапі класифікації 

для навчання використали усі 100 % пунктів наземного контролю. 

Класифіковані космозображення для кожного з часових зрізів об’єднали 

у суцільні растрові геопросторові шари (ГПШ) так, щоб у зонах їхнього про-

сторового перекривання пріоритет отримали геодані вищої точності та без хмар. 

Після цього виконали оверлей чотирьох ГПШ, які репрезентують часові зрізи 

і створили карту динаміки лісового покриву протягом 1988–2007 рр. Ділянки, 

які на усіх чотирьох ГПШ були класифіковані як “ліс” або “неліс”, визначили 

як, відповідно, стабільно залісені та стабільно безлісі. Ділянки, на яких про-

стежувалася зміна класів, позначили залежно від черговості та часу змін: як з 

порушеннями за певний період лісового покриву, так і наново залісені. Додат-

ково взяли до уваги факт, що відновлення лісу або чагарникового покриву на 

порушених ділянках повинно тривати понад шість років – тобто більше, ніж 

період між двома часовими зрізами. З огляду на це, ті комірки растрового 

ГПШ динаміки лісового покриву, які реєстрували часту зміну класів “ліс” – 

“неліс” позначили як помилкові (табл. 1). Наприкінці елімінували, шляхом 

пропорційного розділення поміж “сусідами”, ареали, які мали площу, меншу 

за 0,5 га (менше, ніж шість комірок растру). Унаслідок цього вдалося позбутися 

більшості комірок з помилками класифікації. Детальніший опис методики 

опрацювання космозображень наведений у публікації [29]. 

Векторний ГПШ морфогенних мезоекорегіонів УК створили шляхом ма-

нуальної інтерпретації ЦМВ SRTM [26] з використанням додаткової інформа-

ції з геологічних карт, а також зі схем ландшафтознавчої та геоморфологічної 

регіоналізації. Такі екорегіони загалом відповідають природно-ландшафтним 

районам попередніх регіоналізацій Українських Карпат [11] й охоплюють лише 

гірську місцевість. За допомогою функції зональної статистики для кожного з 

індивідуальних мезоекорегіонів розрахували середні абсолютні та відносні (у 

радіусі 1 000 м) висоти. Тоді за допомогою кластерного аналізу цих статистич- 

http://www.hu-geomatics.de/
http://earth.google.com/
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них показників виконали орографічну класифікацію екорегіонів. Деталь-

ніший опис методики створення та аналізу ГПШ екорегіонів УК наведено у 

публікації [9]. У цьому дослідженні динаміку лісистості УК проаналізували 

як за індивідуальними мезоекорегіонами, так і за їхніми орографічними 

класами. 

Таблиця 1 

Типи динаміки лісового покриву, визначені на підставі класифікації 

космозображень за чотирма часовими зрізами [29] 

Типи динаміки лісового 

покриву 

Класи наземного покриву за часовими зрізами 

1988–1989 1994 2000–2002 2006–2007 

1. Стабільний лісовий покрив ліс ліс ліс ліс 

2. Порушення лісового 

покриву до 1988 р. 
неліс ліс ліс ліс 

3. Порушення лісового 

покриву протягом 1988–

1994 рр. 

ліс неліс ліс ліс 

ліс неліс неліс ліс 

ліс неліс неліс неліс 

4. Порушення лісового 

покриву протягом 1994–

2000 рр. 

ліс ліс неліс ліс 

ліс ліс неліс неліс 

5. Порушення лісового 

покриву протягом 2000–

2007 рр. 

ліс ліс ліс неліс 

неліс ліс ліс неліс 

6. Залісення після 1994 р. неліс неліс ліс ліс 

7. Залісення після 2000 р. неліс неліс неліс ліс 

8. Стабільно безлісі території неліс неліс неліс неліс 

9. Помилки класифікації 

неліс ліс неліс ліс 

ліс неліс ліс неліс 

неліс неліс ліс неліс 

неліс ліс неліс неліс 

 

Растровий ГПШ водозбірних басейнів головних річок УК отримали шля-

хом їхнього автоматизованого виділення [22] на підставі ЦМВ SRTM [26] для 

створів гідропостів Державної гідрометеорологічної служби, розташованих 

нижче за течією на рівнинах. Це дало змогу повністю охопили гірські части-

ни водозборів основних рік та їхніх дрібніших допливів, які зливаються з 

головними ріками уже поза межами гір. Після цього ГПШ річкових басейнів, 

отриманий унаслідок гідрологічного моделювання, “обрізали” по межі Україн-

ських Карпат, тобто вилучили рівнинні ділянки водозборів. Для кожної з гір-

ських частин басейнів розрахували середні відносні та абсолютні висоти, як 

для морфогенних мезоекорегіонів. 

Оверлей гео-даних щодо динаміки лісового покриву протягом 1988–      

2007 рр. з ГПШ мезоекорегіонів та річкових басейнів дав змогу отримати дані 
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щодо динаміки лісистості у розрізі, відповідно, УК загалом, індивідуальних 

мезоекоргеіонів та їхніх орографічних класів, а також для найбільших річко-

вих басейнів. Для відповідних територіальних одиниць спочатку розрахували 

площі за типами динаміки лісового покриву в абсолютних величинах (га), а 

тоді визначили їхні частки (у відсотках). 

Растровий ГПШ динаміки лісового покриву УК має геометричне роз-

ділення 30 × 30 м та охоплює усю площу Карпатського екорегіону у межах 

України. Загальна точність класифікації індивідуальних космозображень коли-

вається від 95 до 99 %. При цьому зміни у лісовому покриві для часових 

інтервалів 1988–1994, 1994–2000 та 2000–2007 років визначені з точністю 

понад 87 %, а для періоду до 1988 р. – з точністю 83 % [29]. Площа регіону 

дослідження (всі УК) становить 21 022 км², а ділянки, для яких не вдалося 

визначити динаміку лісового покриву (захмарені або помилково класифіко-

вані), займають 34 439 га – 1,6 % всієї площі. 

Для території УК загалом вдалося з’ясувати, що за весь період спосте-

режень (1988–2007 рр.) стабільний лісовий покрив зберігався на 59,5 % 

площі, а ще на 7,6 % площі він зазнавав порушень. Крім того, 0,8 % площі УК 

додатково вкрилися лісом, а 32,1 % площі залишалися стабільно без лісового 

покриву. Найбільше порушень лісового покриву простежувалось у період до 

1988 р. – на 2,7 % площі регіону, а пізніше цей показник був у межах від 1,5 % 

(для періоду 1994–2000 рр.) до 1,7 % (для періодів 1988–1994 та 2000–2007 рр.). 

Прояви залісення раніше безлісих територій були незначними протягом 1994–

2000 рр. (0,1 % площі), але значно зросли після 2000 р. – до 0,7 % площі 

регіону (рис. 1–3). 

 

 
 

Рис. 1. Лісовий покрив Українських Карпат 1988–2007 рр. [9, 29]: 

1 – cтабільно залісені території; 2 – ділянки динаміки лісового покриву; 3 – 

стабільно безлісі території; 4 – межі мезоекрегіонів; 5 – індекси мезекорегіонів; 6 – 

державні кордони 
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Рис. 2. Динаміка лісистості Українських Карпат за мезоекорегіонами: 

А. Орографічні класи мезоекорегіонів: ГУ – горбогірні улоговини; НГ – низькогір’я; 

РНГ – розчленовані низькогір’я; ПНГ – підвищені низькогір’я; СГ – середньогір’я; 

ПСГ – підвищені середньогір’я; ПРСГ – підвищені розчленовані середньогір’я [9]. 

Б. Стабільна лісистість (%). 

В. Частка порушеного лісового покриву (%) за часовими зрізами (роки): до 1988 / 

1988–1994 / 1994–2000 / 2000–2007. 

Г. Частка наново залісених територій (%) за часовими зрізами (роки): після 1994 / 

після 2000 
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Рис. 3. Динаміка лісистості Українських Карпат 

за орографічними класами мезоекорегіонів (%): 

УК – Українські Карпати в цілому; ГУ – горбогірні улоговини; НГ – низькогір’я; 

РНГ – розчленовані низькогір’я; ПНГ – підвищені низькогір’я; СГ – середньогір’я; 

ПСГ – підвищені середньогір’я; ПРСГ – підвищені розчленовані середньогір’я [9]. 

1 – стабільна лісистість; 2 – частка порушень лісового покриву (ЧПЛП) до 1988 р.; 

3 – ЧПЛП 1988–1994 рр.; 4 – ЧПЛП 1994–2000 рр.; 5 – ЧПЛП 2000–2007 рр.; 6 – 

частка наново залісених територій 1994–2007 рр.; 7 – стабільно безлісі території 

 

Отже, показник сумарної лісистості УК виявилася вищим, ніж раніше 

заявлений у більшості вітчизняних публікаціях [наприклад, 1, 13, 16], але ниж-

чим, ніж його визначив А. Мельник [11]. Крім того, лісистість УК значно вища, 

ніж лісистість Карпатського екорегіону загалом (48 %) [28], і протягом остан-

нього часу доволі швидко зростає. Це явище можна пояснити заростанням 

покинутих сільськогосподарських земель, яке розпочалося після драматичного 

скорочення тваринництва та землеробства в 90-х роках ХХ ст. унаслідок роз-

валу комуністичної системи господарювання [20, 31]. Зафіксовані порушення 

лісового покриву спричинені головними та санітарними суцільними вирубками, 

а також меншою мірою вітровалами і буреломами, мінімальна площа яких пере- 
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вищувала 0,5 га. До зменшень порушень лісового покриву після 1988 р. при-

звели соціально-економічні чинники – рецесія економіки протягом 90-х років 

ХХ ст. Більші обсяги порушень лісового покриву у період 1988–1994 років, ніж 

у наступний період 1994–2000 років, ймовірно, спричинені катастрофічними 

вітровалами 1989–1990 років [18]. Викликає стурбованість порівняне зростання 

вирубок у період після 2000 р. – попри зростаючий громадський та законо-

давчий тиск на лісозаготівельників, особливо після катастрофічних паводків 

1988 та 2001 років на Закарпатті [5]. Це явище частково можна пояснити 

збільшенням санітарних вирубок у смерекових деревостанах, які масово вси-

хають протягом останнього десятиліття [7, 8]. 

Векторний ГПШ мезоекорегіонів УК, який має геометричну точність не 

нижчу, ніж у карти масштабу 1:100 000, містить 33 індивідуальні регіони, які 

згруповані у сім орографічних класів (рис. 3): горбогірні улоговини (ГУ), 

низькогір’я (Н), розчленовані низькогір’я (РН), підвищені низькогір’я (ПН), 

середньогір’я (С), підвищені середньогір’я (ПС) та розчленовані підвищені 

середньогір’я (РПС). Серед індивідуальних мезоекорегіонів найбільшу площу 

займає низькогірне Вигорлат-Гутинське вулканічне пасмо (N – 1 606 км²), а 

найменшу – підвищене середньогір’я Чивчинських кристалічних полонин (L1 – 

140 км², рис. 1 та 2). Найширше в УК репрезентовані низькогірні екорегіони – 

вони охоплюють 28,0 % площі. На другому та третьому місцях за поширенням 

є, відповідно, розчленовані підвищені середньогір’я (20,5 % площі) та середньо-

гір’я (20,2 % площі) [9]. 

Найлісистішими є розчленовані підвищені середньогір’я, які відзнача-

ються найбільшою кількістю опадів та найвищим ерозійним потенціалом 

рельєфу у поєднанні з порівняно низькою продуктивністю лісів, зумовленою 

обмеженим теплозабезпеченням. Стабільна лісистість у цьому класі екорегіо-

нів становить 76,4 %, але значною є також площа порушеного лісового 

покриву – ще 8,3 %. Щоправда вона помітно зменшилися в останній період 

(2000–2007 рр.) – до 1,7 %. Площа лісу тут зросла лише на 0,2 % – головно 

завдяки заростанню полонини на межі смерекового та субальпійського поясів 

унаслідок значного зменшення випасання. Серед індивідуальних мезоеко-

регіонів найвищим показником стабільної лісистості характеризуються Цен-

тральні Горгани (D2) – 85,5 % (рис. 2). 

Підвищені (порівняно малорозчленовані) середньогір’я мають дещо нижчу 

стабільну лісистість (69,6 %), але тут простежуються й менші обсяги пору-

шень лісів (на 7,1 % площі) та швидші темпи заростання полонин (на 0,6 % 

площі). З урахуванням того, що частина площі підвищених середньогір’їв 

зайнята природними субальпійськими та альпійськими луками, можна вважати 

лісистість цих екорегіонів оптимальною (рис. 2, 3). При цьому все ж явно 

високими є обсяги порушень лісового покриву, зокрема, у Внутрішніх Горга-

нах (F2), а також на Полонинах Свидовця (I1) і Гриняви (I3), де вони за період 

спостережень охопили понад 10 % площі екорегіонів. Здебільшого це суцільні 

вирубки у смерекових деревостанах. 

Середньогірні (непідвищені) екорегіони також відзначаються високою 

стабільною лісистістю (73,1 %). Проте обсяги порушення лісу тут доволі зна- 
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чні – на 8,5 % площі. Додаткову стурбованість викликає той факт, що вони 

зросли в останній період (2000–2007). Найбільше порушень за весь період 

спостережень зафіксовано у Буковинських внутрішніх горах (D4) – на 14 % 

площі екорегіону. Зазначимо, що для періоду 2000–2007 рр. найбільші пору-

шення виявлені у Центральних Бескидах (D1) – на 3,5 % площі. При цьому 

значні площі порушень зафіксовані у межах Національного природного парку 

“Сколівські Бескиди” – 943 га. Можна припустити, що таке зростання пору-

шень лісового покриву у середньогірних екорегіонах пов’язане, принаймні 

частково, з інтенсифікацією санітарних вирубок у культурних смерекових 

деревостанах (Piceeta) букового висотного поясу, які масово всихають протя-

гом останніх років через невідповідність екологічним умовам, підсилену гло-

бальними кліматичними змінами [7, 8]. 

Підвищені низькогір’я мають помірну стабільну лісистість (53,8 %) та 

найбільші в УК обсяги порушень лісового покриву – на 10,5 % площі за весь 

період спостережень. Цікаво, що на відміну від усіх інших категорій еко-

регіонів максимум порушень припадає не на період до 1988 р. (2,7 %), а на 

інтервал 1994–2000 рр. (3,1 %). Можливо, така ситуація пов’язана з тим, що 

тут зосереджена значна частка природних та культурних смерекових лісів, які 

є головним об’єктом не лише суцільних вирубок, а й катастрофічних вітро-

валів і буреломів. Зокрема, у Горганський Верховині (E3) на території Націо-

нального природного парку “Синевир” взимку 1989–1990 рр. відбувся най-

більший протягом періоду спостережень вітровал, який пошкодив 400 тис. м³ 

деревини [10]. Однак можна очікувати, що несприятливі екологічні наслідки 

таких порушень (ерозія ґрунту та зростання стоку) тут не так сильно проявля-

ються, як у середньогір’ях, через меншу потенційну енергію рельєфу. 

Розчленовані низькогір’я характеризуються ще нижчою стабільною ліси-

стістю – 50,2 %. При цьому частка площі порушеного лісу тут найменша 

серед гірських мезоекорегіонів – 6,3 %. Порівняно невеликі обсяги порушень 

лісового покриву тут можна пояснити переважанням букових деревостанів, 

які експлуатують з меншою інтенсивністю, ніж смерекові. Все ж в Апши-

цько-Косівському низькогір’ї (K2) та у Зовнішніх Бескидах (C2) зафіксовані 

досить значні площі порушень – відповідно, 9,3 та 8,3 %. Заростання вторин-

них луків у розчленованих низькогір’ях є також значним – за час спостере-

жень додаткове залісення простежувалося на 0,7 % площі. 

Низькогірні (нерозчленовні) екорегіони, які є найбільшим за площею 

орографічним класом в УК, мають стабільну лісистість на рівні 48,3 %, а 

порушення лісового покриву простежуються ще на 6,8 % від їхньої площі. Серед 

індивідуальних низькогірних мезоекорегіонів найнижчу стабільну лісистість 

(34,3 %) має Сянсько-Стрийсько Верховина (E1). Тут також відбуваються 

найбільші серед низькогір’їв обсяги порушень лісового покриву – на 8,1 % 

площі. При цьому найбільше порушень (на 2,7 % площі) зафіксовано протягом 

останнього періоду спостережень (2000–2007). Зазначимо, що у своєму класі 

цей екорегіон має найбільшу середню абсолютну висоту на найменшу роз-

членованість рельєфу. Тому його подібно до підвищених низькогір’їв широко 

використовували для культивування смереки,  яка  протягом  останнього  десяти- 
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ліття тут інтенсивно всихає і, відповідно, є об’єктом широкомасштабних сані-

тарних вирубок. У низькогір’ях – масове заростання колишніх сільськогоспо-

дарських земель – ліс з’явився на додаткових 1,3 % площі. Найбільш вира-

жений цей процес у Дністерських Бескидах (C1), де лісистість зросла на 1,7 %. 

Найменш залісеною в УК є Верхньотисенська улоговина (O – єдиний 

представник орографічного класу горбогірних улоговин) – стабільний лісовий 

покрив тут простежується лише на 14,6 % площі. Однак за своїми ґрунтово-

геоморфологічними та біокліматичними умовами цей мезоекорегіон є рівнин-

ним і відзначається давнім інтенсивним сільськогосподарським освоєнням. 

Крім того, сумарна площа порушень лісового покриву за весь період спосте-

режень тут також була найменшою в УК – 3,2 %, а прояви залісення поки-

нутих сільськогосподарських земель – найвищими (2,1 % площі). 

Растровий ГПШ головних річкових басейнів УК має точність не нижчу, 

ніж у карти масштабу 1 : 100 000 – SRTM дані, на підставі яких він ство-

рений, добре фіксують особливості топографії гірських територій і забезпечують 

хорошу точність визначення вододілів. Всього виділено 14 річкових басейнів 

сточищ Тиси, Дністра та Прута, які охоплюють 17 482 км² – 83,2 % площі УК. 

Найбільшу площу має басейн Стрия (2 549 км²), який належить до річкової 

системи Дністра. Другим за площею в УК є басейн Черемошу (2 152 км²), 

який є допливом Пруту, а третє місце посідає басейн Ужа (1 552 км²), який є 

складовою сточища Тиси. Найбільші середні абсолютні та відносні висоти 

(відповідно 1 042 м та 462 м) має басейн Верхньої Тиси, створ якого визна-

чили місцем “виходу” річки на україно-румунський державний кордон перед 

притокою Вішеул з румунського боку. Найменше вертикальне розчленування 

в УК має басейн Верхнього Дністра – середні відносні висоти тут становить 

202 м (рис. 4). 

Найбільш залісеним є басейн Лімниці – стабільний лісовий покрив збе-

рігається тут на 78,5 % площі, а ще 8,2 % площі лісів зазнали порушень протягом 

періоду спостережень. Найнижча лісистість є у басейні Верхнього Дністра – 

тут лише 45,1 % площі мають стабільний лісовий покрив, а ще 5,8 % площі 

мали порушення лісів. Разом з тим, цей басейн має найменшу площу та 

найслабше розчленування рельєфу у регіоні, що у поєднанні з помірною кіль-

кістю опадів приводить до формування порівняно невеликих модулів стоку та 

витрат [15, 27]. Крім того, тут простежується інтенсивне збільшення чагарни-

ково-лісового покриву за рахунок сільськогосподарських територій – на 1,4 % 

площі. Такими самими високими обсягами зростання лісистості характеризу-

ється лише басейн Ужа. 

Стабільна лісистість басейнів Верхньої Тиси та Тересви, які мають 

найвищі модулі стоку в регіоні [14] становить, відповідно, 71,0 та 61,5 %. 

При цьому основна частка безлісих територій у цих басейнах припадає на 

рівнинну Верхньотисенську улоговину та на низькогір’я. Однак у басейні 

Тересви зафіксована найвища частка порушеного лісового покриву – за весь 

період спостережень порушено 10,1 % площі. Щоправда, в останній період спо-

стережень (2000–2007) обсяги порушень скоротилися до 1,4 % площі. Ймовірно, 



 

228                                                                             І. Круглов, Т. Кюммерле, О. Часковський та ін. 

ISSN 2078-6441. Вісник Львівського університету. Серія географічна. 2013. Випуск 46 
 

 

 

 

Рис. 4. Динаміка лісистості головних річкових басейнів Українських Карпат: 

А. Головні річкові басейни: назва – площа (км²) – середня відносна висота (м) / 

середня абсолютна висота (м). 

Б. Стабільна лісистість (%). 

В. Частка порушеного лісового покриву (%) за часовими зрізами (роки): до 1988 / 

1988–1994 / 1994–2000 / 2000–2007. 

Г. Частка наново залісених територій (%) за часовими зрізами (роки): після 1994 / 

після 2000 
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це пов’язано з протипаводковими заходами, запровадженими після катастроф 

1998 р. та 2001 р. 

Найменша частка порушеного лісу виявлена у басейні Пруту – 3,8 %, а 

обсяги порушень майже рівномірно розподіляються поміж чотирма часовими 

зрізами спостережень. Стабільна лісистість цього басейну становила 71,6 %. 

Стабільне зменшення обсягів порушень у лісовому покриві найбільше вира-

жене у басейнах Тереблі та Бистриці, відповідно, 2,3 і 3,2 % від загальної 

площі у період до 1988 р. до, відповідно, 0,6 і 0,9 % протягом 2000–2007 рр. У 

басейнах Лімниці та Свічі відбувається стабільне зростання порушень лісів, 

відповідно, 1,4 і 1,9 % від загальної площі у період до 1988 р. до 2,6 % про-

тягом 2000–2007 рр. (рис. 4). 

Результати дослідження засвідчують загалом високу ефективність SVM-

класифікації різночасових космозображень Landsat TM/ETM+ для моніто-

рингу та аналізу лісистості на регіональному рівні. Така методика є еконо-

мічною – її реалізація не потребує багато робочого часу або складного 

компʼютерного обладнання, а значна частина космозображень є у вільному 

доступі в Інтернеті. Серед обмежень зазначимо про неможливість надійно 

розрізняти типи та вікові класи деревостанів, достовірно фіксувати невеликі 

за площею (до 0,5 га) ділянки чагарниково-деревної рослинності та її порушень, 

визначати причини лісових порушень (наприклад, відрізняти вітровальні ділян-

ки від цілеспрямовано вирубаних), а також аналізувати захмарені ділянки. 

Здобута інформація дає підстави стверджувати, що показник лісистості 

всього регіону є цілком достатнім і зростає, принаймні, протягом останніх 

десятиліть – у 2007 р. сумарна частка чагарниково-деревної рослинності (з 

урахуванням тимчасово порушених та наново залісених територій) становила 

67,9 % від площі УК. Аналіз даних динаміки лісистості у розрізі мезоеко-

регіонів також засвідчує загалом збалансований у геоекологічному сенсі роз-

поділ лісового покриву та його порушень – лісистість загалом зростає відпо-

відно до збільшення середньої висоти та розчленованості рельєфу територій, 

а найбільші обсяги порушень зафіксовані у підвищених низькогір’ях з природ-

ними та культурними смерековими деревостанами, які є найпридатнішими 

для лісозаготівлі методом суцільних рубок. Попри це порівняно високі обсяги 

порушень лісового покриву зафіксовані в окремих мезоекорегіонах: Буковин-

ських внутрішніх горах (D4), Центральних Бескидах (D1), Внутрішніх Горга-

нах (F2), Полонинах Свидовця (I1) та Гринявах (I3), Апшицько-Косівському 

низькогір’ї (K2), Зовнішніх Бескидах (C2) та Сянсько-Стрийській Верховині 

(E1). 

Розподіл лісових площ за головними річковими басейнами не викликає 

особливого занепокоєння – усі басейни мають сумарну лісистість понад 50 %, 

а ті, які відзначаються найбільшими модулями стоку (Тересви, Верхньої Тиси, 

Лімниці, Бистриці), – понад 70 %. Отже, сумніви викликає конструктивність 

пропозицій щодо подальшого залісення УК для зменшення катастрофічних 

паводків. 

Отож, маємо підстави стверджувати, що питання збільшення лісистості 

УК загалом не є актуальним. Натомість наголосимо на дослідженнях інших важ- 
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ливих питань сталого розвитку цього екорегіону, особливо з погляду глобаль-

них кліматичних змін та новітніх соціально-економічних потреб. Серед них 

можна виділити такі проблеми: 

1. Відповідності актуальних деревостанів природним лісорослинним умо-

вам, територіальній збалансованості їхньої вікової структури та обґрунтова-

ності обсягів та способів лісозаготівлі на локальному рівні; 

2. Скорочення площ природних та історично-сформованих вторинних 

лучних геоекосистем, які є важливими елементами біотичного та культурно-

ландшафтного різноманіття УК; 

3. Геоекологічно-обґрунтованого територіального планування поселень, 

курортів та інфраструктури для мінімізації негативних наслідків екстремаль-

них гідрокліматичних явищ і для збереження екологічної поєднаності тери-

торії УК. 

Це дослідження виконане за часткової підтримки Німецької служби науко-

вих обмінів (DAAD). 
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Landsat TM/ETM+ images covering the whole Ukrainian section of the Carpathian 

Ecoregion and representing four time periods (1988–1989, 1994, 2000–2002, 2006–2007) were 

processed using SVM-classification and overlaid to detect changes in forest cover. The 

changes were analysed for the whole study area, for 33 individual meso-ecoregions and 

their seven orographic classes as well as for the 14 main river basins. The study showed 

decrease of forest disturbances, mainly caused by clear-cuttings, after 1988 and their slight 

increase after 2000 together with a significant increase of new forest succession areas. The 

obtained indices differ from those previously mentioned in Ukrainian publications. The 

distribution of the forest cover and its disturbances across the ecoregions and the basins 

reveals generally sustainable pattern – the stable forest cover increases with the growth of 

mean relative and absolute elevations. Relatively high recent disturbance rates in some 

meso-ecoregions, especially of low- and medium-mountains, are possibly caused by 

massive die-back of cultural spruce stands. However, it is not expedient to further increase 

the forest cover of the river basins and the region in general.  

Key words: Ukrainian Carpathians, forest cover change, remote sensing, ecoregions, 

river basins. 
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Классифицировано космоизображения Landsat TM/ETM +, охватывающие все 

Украинские Карпаты по четырем временным срезам (1988–1989, 1994, 2000–2002 и 

2006–2007 года) методом опорных векторов. По оверлейному анализу выявлено ди-

намику лесного покрова для региона в целом, 33 индивидуальных мезоэкорегионов и 

их семи орографических классов, а также для 14 крупнейших речных бассейнов. 

Ключевые слова: Украинские Карпаты, динамика лесистости, дистанционное 

зондирование, экорегионы, речные бассейны. 
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ЗАЛЕЖНІСТЬ РОЗТАШУВАННЯ НАСЕЛЕНИХ 

ПУНКТІВ ПІВНІЧНОЇ БЕССАРАБІЇ ВІД ВИСОТИ 

МІСЦЕВОСТІ НАД РІВНЕМ МОРЯ 
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Розглянуто розміщення поселень за 17 інтервалами абсолютної висоти місце-

вості. Виявлено інтервали найбільшої і найменшої концентрації населених пунктів. 

Досліджено також чотири висотно-територіальні проміжки розподілу поселень за 

абсолютною висотою. З’ясовано особливості зміни кількості населених пунктів з 

археологічними культурами та без них з висотою місцевості. Проаналізовано роз-

ташування поселень за показниками абсолютної висоти (за трьома висотними рівнями) 

у межах річкових сточищ Дністра і Пруту. 

Ключові слова: Північна Бессарабія, первісне поселення, населений пункт, абсо-

лютна висота місцевості, висотний інтервал, археологічна культура, річкове сточище, 

висотний рівень. 

 

У межах суцільної української етнічної території (728 500 км2) Північна 

Бессарабія є найменшим (за площею) історико-географічним краєм (2,55 тис. 

км2). Її фізико-географічне, економіко-географічне або історико-географічне 

(у т. ч. ретроспективно-екістичне) дослідження майже не досліджували науков-

ці. З урахуванням цього, важливим є з’ясування впливу природних чинників 

на формування поселенської мережі регіону, до яких віднесемо й деякі морфо-

метричні характеристики місцевості, зокрема, абсолютну висоту (На), від-

носну висоту (Нв), похил місцевості (Пм) та експозицію схилів (Ес). З огляду 

на це доцільно визначити залежність розміщення населених пунктів (надалі – 

н. п.) від висоти місцевості над рівнем моря. Також зазначимо, що з’ясування 

повної поселенської картини будь-якого регіону, зокрема й Північної Бесса-

рабії, дасть змогу виконати оптимізацію його мережі поселень та окреслити 

шляхи її подальшого удосконалення. 

Заселенню території Північної Бессарабії було присвячене дослідження 

Г. Григор’євої [14], вона також виявила часово-територіальні особливості ви-

никнення її поселень [13]. Про означений історико-географічний край йшлося 

також у контексті більших за обсягами територій, коли, наприклад, виявляли 

ступінь селитебності за фізико-географічними районами (для Чернівецької 

області) [16], встановлювали типи топографічного положення сільських н. п. 

за фізико-географічними областями (для Західної України) [15] чи виконували 
________________________________________ 

© Круль В., Григорʼєва Г., 2013 
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ретроспективний аналіз поселень Західної України [17]. Також різноманітним 

демографічним аспектам регіону дослідження були присвячені праці Л. Берга 

[8, 9] та Г. Мургочі [22], в яких подано характеристику всієї Бессарабії у 

розрізі адміністративних повітів, з-поміж яких виокремлювався Хотинський, 

основою якого є теперішня Північна Бессарабія. Зазначимо також, що подібні 

до наших вишукувань були дослідження для Північної Буковини [18] та Івано-

Франківської області [11, 12], для яких виявлявся вплив абсолютної висоти 

місцевості на розміщення, відповідно, всіх поселень та всіх і первісних н. п. 

Визначення висоти розміщення н. п. відносно рівня моря або абсолютної 

висоти поселення (На) виконано за топографічними картами масштабів 

1 : 200 000 та 1 : 100 000. На конкретного поселення враховано для їхніх 

сакральних об’єктів, якими на карті є культові споруди – церкви. У випадку, 

коли їх не було, то На визначали для перетину головних доріг у тому чи 

іншому поселенні. Якщо й такі не простежувалися, то висоту н. п. над рівнем 

моря обчислювали як пересічно арифметичну величину з двох показників На  

для найвище і найнижче розміщеної будівлі у необхідному поселенні. За 

такою методикою визначено абсолютні висоти 133 н. п. Північної Бессарабії, 

які становлять її сучасну поселенську структуру. Окрім того, оскільки с. 

Слобідка Кельменецького району складається з двох окремих частин, що 

розміщуються поблизу с. Вартиківці і с. Путрине, то було прийнято їх за два 

окремих поселення. Отже, загальна кількість н. п., що були включені до 

аналізу їхнього розміщення за На, сягнула 134. 

За пересічногеометричною висотою розташування поселень найвище 

положення займає Заставнівський район (На с.геом. = 222,5 м), однак ці дані є 

певною мірою спрощеними, оскільки від нього до Північної Бессарабії 

входить тільки 2 н. п., які й знаходяться на найвищих (с. Ржавинці – Наmax = 

275,0 м) і найнижчих (с. Баламутівка – Наmin = 180,0 м) позиціях (табл. 1). 

Найменші пересічні абсолютні висотні позначки простежуються у Новосе-

лицькому районі – На с.геом. = 164,8 м, причому тут є і найнижчий з усіх 

максимально розташованих у районах н. п. – с. Щербинці (Наmax = 232,6 м). 

Однак найменша мінімальна величина Наmin простежується не в останньому 

адміністративному районі, а у Сокирянському – у с. Волошкове (Наmin = 68,8 м), 

що є водночас і мінімальним показником для всього краю. Поселення з най-

значнішою На розміщене в Хотинському районі – с. Блищадь (Наmax = 370,0 м), 

яке є також найвищим загалом для регіону. Наголосимо, що поселення Хотин-

ського та Сокирянського  р-нів розташовані на території, що має велику роз-

членованість поверхні, адже різниця між найвищим і найнижчим н. п. (амплі-

туда розміщення) у них становила, відповідно, 237,0 м і 215,4 м, а в інших 

районах вона не перевищила 200 м. 

З огляду на те, що пересічногеометричний показник розміщення посе-

лень Північної Бессарабії над рівнем моря сягнув 199,5 м, пропонуємо інтер-

вал 195,1–205,0 м визнати інтервалом пересічновисотного розташування н. п. 

регіону. У його межах розміщено 12 поселень – с. Оселівка (198,1), Перківці 

(200,4), Путрине (196,0), Михайлівка (202,9), Козиряни (203,2), Ленківці (200,4) 
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Кельменецького, Довжок (202,0) Новоселицького, Рашків (196,7), Ворничани 

(200,2), Долиняни (199,6), Круглик (201,8) і Ярівка (196,7) Хотинського р-нів. 

Загалом, таких висотних інтервалів На нараховано 17, а саме: 8, що мають 

розташування вище від пересічного – 205,1–215,0; 215,1–225,0; 225,1–235,0; 

235,1–245,0; 245,1–255,0; 255,1–265,0; 265,1–275,0 і   275,1 та 8, які розмі-

щені нижче від зазначеного пересічного висотного положення, – 185,1–195,0; 

175,1–185,0; 165,1–175,0; 155,1–165,0; 145,1–155,0; 135,1–145,0; 125,1–135,0 і 

  125,0. 

Таблиця 1 

Розміщення поселень за На для адміністративних районів Північної Бессарабії 

Н
о

м
ер

 

за
 п

о
р

. 

Райони 

Кількість 

поселень, 

шт. 

На max,  

м 

На min,  

м 

На с. геом.,  

м 

Амплітуда 

На, м 

1. Кельменецький 34 294,1 129,6 207,8 164,5 

2. Новоселицький 29 232,6 117,9 164,8 114,7 

3. Сокирянський 30 284,2 68,8 214,2 215,4 

4. Хотинський 39 370,0 133,0 208,7 237,0 

5. Заставнівський 2 275,0 180,0 222,5 95,0 

 Північна Бессарабія 134 370,0 68,8 199,5 301,2 

 

Зазначимо, що інтервал найбільшої концентрації поселень перебуває у 

межах 235,1–245,0 м над рівнем моря (надалі – н. р. м.), де простежувалося 14 н. 

п., що становило 10,4 % від усього поселенського складу регіону (табл. 2). 

Наступними за кількістю поселень виявилися висотні інтервали з абсолют-

ними позначками 175,1–185,0 та 215,1–225,0 м, у межах яких було по 13 н. п. 

(9,7 % у кожному). На рівні 195,1–205,0 та 245,1–255,0 м виявлено по 12 по-

селень, питома вага яких не перевищила 9,0 %. Землями найменшого розмі-

щення н. п. став інтервал на висоті 165,1–175,0 м н. р. м., де відзначена наяв-

ність одного села (0,7 %). Всього по дві поселенські одиниці розміщені на 

високих, як для Північної Бессарабії, територіях: 265,1–275,0 м (1,5 %). 

У межах 17 висотних інтервалів На простежується також чотири про-

міжки розподілу поселень за абсолютною висотою, перший з яких відповідає 

рівневі  175,0 м. Тут розташовано шість висотних інтервалів, для яких є ха-

рактерним спад кількості поселень, що перебувають у їхніх межах. Зокрема, 

найбільший показник властивий для найнижчої території ( 125,0 м), де є 11 н. 

п. Зі зростанням На місцевості число поселень спадає, знижуючись до 1 н. п. 

на висотах 165,1–175,0 м н. р. м. Загальна кількість поселень означеного вище 

висотного проміжку становить 30, що перевищило 22 % усіх н. п. регіону 

дослідження, а пересічногеометричний показник наповненості одного інтервалу 

поселеннями – 4.  

Наступний висотно-територіальний проміжок об’єднує землі із абсолют-

ними показниками від 175,1 до 215,0 м, куди входять чотири інтервали На. 

Тут, як і для попереднього проміжку, витримана тенденція до загального зни- 
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ження кількості поселень у напрямку від найнижчого до найвищого висотного 

інтервалу, адже на висотах 175,1–185,0 м розміщено 13 поселень, а на 205,1–

215,0 м – девʼять. Загалом на висоті 175,1–215,0 м нараховують 38 н. п. 

(28,4 %), а на одному висотному інтервалі пересічно зафіксовано майже 9 н. п. 

Таблиця 2 

Розміщення поселень над рівнем моря за висотними інтервалами 

Н
о

м
ер

 з
а 

п
о

р
. 

Висотні 

інтервали, 

м 

Всі поселення 

Поселення із 

археологічними 

культурами 

Поселення без 

археологічних 

культур 

к
іл

ь
к
іс

ть
, 

ш
т.

 

ч
ас

тк
а 

д
о

 в
сі

х
 п

о
се

л
ен

ь
 

П
н

. 
Б

ес
са

р
аб

ії
, 

%
 

к
іл

ь
к
іс

ть
, 

ш
т.

 

ч
ас

тк
а 

д
о

 п
о
се

л
ен

ь
 

ін
те

р
в
ал

у
, 

%
 

ч
ас

тк
а 

д
о

 в
сі

х
 п

о
се

л
ен

ь
 

із
 а

р
х

ео
л
о

гі
ч
. 

к
у

л
ь
ту

р
ам

и
, 
%

 

к
іл

ь
к
іс

ть
, 

ш
т.

 

ч
ас

тк
а 

д
о

 в
сі

х
 п

о
се

л
ен

ь
 

б
ез

 а
р
х

ео
л
о

гі
ч

. 
к
у

л
ь
ту

р
, 

%
 

1.   125,0 11 8,2 7 63,6 6,6 4 14,3 

2. 125,1–135,0 6 4,5 4 66,7 3,8 2 7,1 

3. 135,1–145,0 3 2,2 3 100 2,9 0 0 

4. 145,1–155,0 5 3,7 5 100 4,7 0 0 

5. 155,1–165,0 4 3,0 4 100 3,8 0 0 

6. 165,1–175,0 1 0,7 1 100 0,9 0 0 

7. 175,1–185,0 13 9,7 10 76,9 9,4 3 10,8 

8. 185,1–195,0 4 3,0 4 100 3,8 0 0 

9. 195,1–205,0 12 9,0 10 83,3 9,4 2 7,1 

10. 205,1–215,0 9 6,7 9 100 8,5 0 0 

11. 215,1–225,0 13 9,7 12 92,3 11,3 1 3,6 

12. 225,1–235,0 10 7,5 9 90,0 8,5 1 3,6 

13. 235,1–245,0 14 10,4 10 71,4 9,4 4 14,3 

14. 245,1–255,0 12 9,0 6 50,0 5,7 6 21,4 

15. 255,1–265,0 8 6,0 6 75,0 5,7 2 7,1 

16. 265,1–275,0 2 1,5 1 50,0 0,9 1 3,6 

17.   275,1 7 5,2 5 71,4 4,7 2 7,1 

Всього  134* 100 106** 79,1 100 28 100 

*   с. Слобідка Кельменецького району прийнята як два окремих населених пункти, 
оскільки дві частини поселення тяжіють до с. Вартиківці і с. Путрине  

**  на території с. Анадоли Хотинського району немає археологічних старожитностей, 
однак воно включене до цієї групи завдяки с. Дарабани, що ліквідоване, а його 
частина увійшла до с. Анадоли. Інших два поселення Атаки Кельменецького і 
Молодове Сокирянського районів, що мають первісні поселення, зняті з посе-
ленського реєстру, тому тут не включені. 



238                                                                                                                      В. Круль, Г. Григорʼєва 

ISSN 2078-6441. Вісник Львівського університету. Серія географічна. 2013. Випуск 46 
 

Третім висотним проміжком, який за характером зміни у ньому поселень 

відрізняється від двох попередніх, є той, що об’єднує чотири висотних інтер-

вали у межах від 215,1 до 255,0 м висоти н. р. м. Тут на такому короткому 

відрізку простежується зростання числа поселень (від 215,1–225,0 м –13 до 

235,1–245,0 м – 14), а потім їхня кількість спадає: на рівні 245,1–255,0 м до 

12. Загальна кількість наявних н. п. тут сягнула 49, що дало змогу їхній частці 

наблизитися майже до 37 %, а пересічногеометричному показнику наповню-

ваності висотного інтервалу поселеннями перевищити 12. 

У межах четвертого висотного проміжку ( 255,1 м) відзначена тенденція 

перших двох, коли зі збільшенням абсолютних висотних позначок інтервалів 

кількість поселень на них спадала. Це підтверджують такі значення: на висоті 

255,1–265,0 м зафіксовано 8 н. п., а вже на територіях, що є вищими 275,1 м – 

7. На землях четвертого висотного проміжку мають місце 17 поселень (12,7 %), 

які розташовані на трьох інтервалах На. Це підняло показник їхньої наповню-

ваності поселеннями майже до пʼяти. 

Із 17 інтервалів На тільки в межах шести із них (135,1–145,0; 145,1–155,0; 

155,1–165,0; 165,1–175,0; 185,1–195,0 і 205,1–215,0) розмішувалися н. п. ви-

нятково з археологічними культурами (дані були використані з [1–7, 10, 19–

21]). Хоча за абсолютними показниками їхні значення тут були низькими, 

зокрема вони коливалися від одного (165,1–175,0 м) до пʼяти (145,1–155,0 м). 

Виняток становив висотний інтервал 205,1–215,0 м, де відзначено девʼять 

поселень, що мали поселенські старожитності (надалі – п. с.). Найвищим, як 

абсолютним, так і відносним їхнім показником, характеризується інтервал 

215,1–225,0 м, на якому наявні 12 н. п., що становить 11,3 % від усіх поселень 

регіону з археологічними культурами (надалі – а. к.) (див. табл. 2). 

На всіх інших інтервалах, поряд із поселеннями з а. к., були наявні 

поселення і без п. с. Причому частка н. п. без а. к. досягла своїх найбільших 

значень лише на двох висотних інтервалах: 245,1–255,0 м – 50 % і 265,1–

275,0 м – 50 %. Однак у межах вищого з них наявна загалом мала кількість 

поселень (2), що й завищило деякою мірою їхній кінцевий результат. Окрім того, 

помітною є питома вага н. п. без первісних поселень (надалі – п. п.) на перших 

двох інтервалах висоти н. р. м.:   125,0 м – 36,4 % і 125,1–135,0 м – 33,3 %.  

У долині р. Прут розміщена більша кількість поселень – 73 (у т. ч. та 

частина с. Слобідка Кельменецького р-ну, що ближче розміщена до с. Путри-

не цього ж району), ніж у сточищі р. Дністер – 61 (у т. ч. та частина с. Сло-

бідка, що ближче розташована до с. Вартиківці Кельменецького р-ну). За ви-

сотним положенням “прутські” поселення мають більшу пересічно геометричну 

величину абсолютної висоти розташування (На геом. = 200,0 м), ніж “дністер-

ські” (На геом. = 198,8 м). Водночас максимальне розміщення н. р. м. н. п. на 

території дністерської долини є значно вищим (На max = 370,0 м – с. Блищадь), 

ніж на території прутської долини (На max = 313,3 м – с. Малинці Хотинського 

р-ну). Натомість найнижча абсолютна висотна позначка зафіксована на землях 

сточища р. Дністер – 68,8 м (с. Волошкове), а на землях сточища р. Прут вона 

в 1,7 раза вища – 117,9 м (с. Кошуляни Новоселицького р-ну). 
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З урахуванням порівняно великої кількості інтервалів На, аналіз їхньої 

заселюваності найдоцільніше виконувати за групами трьох висотних рівнів. 

Тому виокремлюють території низького розташування н. р. м. ( 175,0 м) – 

група А, куди входять шість інтервалів На; середніх абсолютних висотних 

позначок (у межах 175,1–235,0 м) – група Б із також 6 інтервалами На і землі, 

що високо підняті (як для Північної Бессарабії) над урізом моря ( 235,1 м) – 

група В, у межах яких об’єднані пʼять інтервалів На. 

Зазначимо, що на тлі загальних закономірностей розподілу поселень за 

інтервалами На у Північній Бессарабії (про які йшлося вище) є певні особли-

вості їхнього коливання за сточищами річок Дністра і Пруту. Зокрема, розмі-

щення н. п. на низьких висотних рівнях у сточищі р. Дністер є рівномір-

нішим, ніж у сточищі р. Прут, адже у межах першого не заселеним виявився 

лише один висотний інтервал (165,1–175,0 м), а у межах останнього – два 

(135,1–145,0 та 145,1–155,0 м). Окрім того, амплітуда заселюваності заповнених 

висотних рівнів для “дністерських поселень” є меншою (2–5), ніж для “прут-

ських” (1–8 поселень). 

Наголосимо, що хоча за абсолютними показниками кількість н. п. у межах 

групи А була однаковою – 15, проте їхня частка у сточищі р. Дністер вияви-

лася вагомішою (24,6 % від усіх поселень означеного сточища), ніж у басейні 

р. Прут (20,6 %). Крім того, долина Дністра на низьких землях заселювалася 

винятково у давні часи, оскільки тут не зафіксовано жодного н. п. без посе-

ленських артефактів. Натомість на території прутського водозбору їхня питома 

вага становила 40,0 % від усіх поселень групи А. Ймовірно, через це частка 

н. п. із п. п. групи А у сточищі Дністра сягнула 29,4 % від усіх таких поселень 

у його межах, а частка аналогічних поселень для Пруту була набагато меншою – 

16,4 %. 

Сам характер розподілу поселень у сточищах річок Дністра і Пруту на 

низьких висотних рівнях є неподібним, оскільки для першого характерне 

зростання числа поселень зі збільшенням На (за винятком інтервалу 155,1–

165,0 м), а для “прутських” земель наявна чітка тенденція до зменшення кіль-

кості поселень за зростання висоти над р. м. Причому, цей факт підтверджу-

ється як для всіх поселень: від 8 шт. на рівні  125,0 м до 1 шт. на – 165,1–

175,0 м, так і для поселень із п. с. – від 4 шт. –  125,0 м до 1 шт. на 165,1–

175,0 м. 

У межах інтервалів На, що входять до групи Б, для обох сточищ спільним 

є зосередження найбільшої частки всіх н. п. кожного. Зокрема, для р. Дністер 

вона становила 41,0 %, а для р. Прут – 49,3 %. Однак рівномірність розподілу 

поселень за інтервалами На, порівняно з групою А, перейшла зі сточища 

Дністра (від 7 шт. на 215,1–225,0 м до 1 шт. на 185,1–195,0 м) до сточища 

Пруту (від 8 шт. на 175,1–185,0 та 195,1–205,0 м до 3 шт. на 185,1–195,0 м). 

Хоча у межах сточища р. Дністер на середніх інтервалах На була зайнята 

н. п. із п. п. більша кількість висотних рівнів – 4 (185,1–195,0; 195,1–205,0; 

205,1–215,0; 225,1–235,0 м), ніж у сточищі р. Прут – 3 (185,1–195,0; 205,1–

215,0; 215,1–225,0 м) питома вага таких поселень до всіх н. п. групи Б 

кожного сточища була майже однаковою – відповідно, 88,0 % і 88,9 %. Все ж, 
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як в абсолютних, так і у відносних вимірах давніші поселення у долині 

р. Прут для цієї групи відігравали більшу роль, ніж для “дністерських” тери-

торій, оскільки на землях першої їх нараховували 32 шт. (58,2 % до всіх і 

його сточищі), а на землях другої – 22 шт. (43,1 %). 

Особливості динаміки кількості поселень на інтервалах групи Б у сто-

чищі р. Дністер, загалом, відповідає такій самій зміні у попередній групі А. 

Тобто відбувається зростання їхнього числа від найнижчого інтервалу – 175,1–

180,0 м (5 шт. для всіх поселень і 3 шт. для поселень із а. к.) до одного з 

найвищих – 215,1–225,0 м (7 шт. також для всіх поселень і 6 шт. для поселень 

без а. к.). Потім з підняттям до вищих ділянок наступає спад кількості посе-

лень до 3 шт. (225,1–235,0 м). Отже, для н. п. із п. с. ця закономірність окреслю-

ється значно чіткіше, ніж для всіх поселень. Деякою мірою витримано змен-

шення числа поселень зі зростанням На місцевості для долини р. Прут, адже, 

не зважаючи на випадання із закономірності результатів для висотних інтер-

валів 185,1–195,0 м (3 шт.) і 205,1–215,0 м (4 шт.), все ж за крайніми висот-

ними рівнями для групи Б є спад числа наявних там н. п. від 8 шт. на 175,1–

185,0 м до 7 шт. на 225,1–235,0 м. Такий характер зміни, хоча й у згладже-

ному вигляді, все ж відповідає трендові з попередньої групи інтервалів для 

сточища р. Прут.  

До найвищої групи висотних інтервалів На (група В) належить майже 

однакова кількість н. п. у межах сточищ р. Дністер і р. Прут – відповідно, 21 і 

22 шт. Однак за питомою вагою частка дністерських поселень є дещо вищою – 

34,4 %, ніж прутських – 30,1 %. Також для сточища Дністра н. п. з п. п. 

відігравали більшу роль, ніж для р. Прут, бо, наприклад, їхня частка у групі В 

для території першої становила 66,7 %, а для другої – 63,6 %. Це також 

випливає ще й з того факту, що поселення з п. с. цієї групи у долині 

р. Дністер за відносною величиною становили 27,5 % від усіх дністерських 

н. п., у долині р. Прут – 25,4 % від усіх прутських поселень. 

Особливість інтервалів групи В простежується у найбільшій кількості 

н. п. без а. к. з-поміж усіх попередніх груп, причому для обох річок – Дністра 

(7 шт.) і Пруту (8 шт.). Вони наявні майже на всіх інтервалах На, за винятком 

висотного рівня 265,1–275,0 м (р. Дністер) і  275,1 м (р. Прут). Зазначимо, 

що для сточища Дністра на привододільних із Прутом висотах, давня люд-

ність не осідала, бо на найвищому висотному рівні ( 275,1 м) не виявлено 

жодного п. п., а на передостанньому (265,1–275,0 м) – є тільки один н. п., де 

були п. п. Натомість, на лівобережжі р. Прут на таких самих привододільних, 

тільки із Дністром, землях розміщені винятково н. п. з поселенськими арте-

фактами. З огляду на це, можливо припустити, що заселення Північної Бесса-

рабії проходило за напрямком Прут–Дністер, або, принаймні, що Дністер був 

одним з найдавніших векторів залюднення регіону дослідження. 

Для р. Дністер у групі В чітко окреслена тенденція зменшення кількості 

поселень зі зростанням На місцевості, яка наявна як загалом для всіх поселень 

(від 8 шт. на 235,1–245,0 м до 2 шт. на  275,1 м), так і для н. п. із п. с. (від 

7 шт. на 235,1–245,0 м до 0 шт. на  275,1 м). Водночас у межах сточища р. Прут 

також простежується така ж тенденція, однак вона має характер незавершеності, 
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оскільки останній висотний рівень  275,1 м зі своїми пʼятьма давніми посе-

леннями не відповідає загальній картині розподілу поселень. Хоча за резуль-

татами заповненості двох крайніх висотних інтервалів поселеннями (6 шт. – 

235,1–245,0 м та 5 шт. –  275,1 м) для групи В наявне мінімальне скорочення 

н. п., що витримує загальний тренд зміни числа поселень на інтервалах усіх 

груп (А, Б і В) сточища р. Прут. 

Наголосимо на особливостях внутрішньогрупового розподілу поселень 

за сточищами Дністра і Пруту. Зокрема, зі зміною кількісного показника н. п. 

для обох сточищ найінтенсивніше заселення простежувалося на середньови-

сотних інтервалах групи Б (25 шт. – р. Дністер і 36 шт. – р. Прут), а за по-

дальшого зростання На (група В) число поселень зменшилось (21 шт. – р. Дні-

стер і 22 шт. – р. Прут), однак було вищим, ніж на найнижчих висотних 

інтервалах групи А (15 шт. – р. Дністер і 15 шт. – р. Прут). Однак за пере-

січною наповненістю інтервалів На у групах для долини р. Дністер значення 

середньовисотної групи Б знівельовується, оскільки тут на один інтервал 

припало 4,17 поселення, а на інтервал групи В – 4,2. Отже, для Дністра, як 

середньо-, так і високорозташовані н. р. м. місцини, слугували територіями 

притягання давньої і нової людності, що, зрештою, не простежувалося для 

сточища Пруту, де безперечним лідером є група Б (6,0 пос.), а в групи В 

пересічна наповнюваність становила 4,4 пос. 

Вже для н. п. із п. п. важливість групи Б і В не залежала від абсолютних і 

відносних показників заселюваності інтервалів На. Зокрема, для території 

басейну Дністра як число поселень на інтервалах групи Б було найбільшим 

(22 шт.), порівняно з групою В (14 шт.), так і їхня наповнюваність поселен-

нями була такою ж (відповідно, 3,7 шт. і 2,8 шт.). Аналогічною є тенденція і 

для сточища р. Прут. З урахуванням цього, зазначимо, що в Північній Бесса-

рабії для первісного заселення людність найбільше вибирала середньо- та 

високорозміщені місцини, що особливо притаманне для території р. Прут і 

менше – для долини р. Дністер, адже для неї простежується згладженість піко-

вих показників (група А – 15 шт. поселень, група Б – 22 шт., група В – 14 шт.) 

порівняно з першою (відповідно, 9 шт., 32 шт. і 14 шт.). 

Динаміка кількості н. п. без а. к. має докорінно відмінний характер між 

сточищами р. Дністра і р. Пруту. Справді, у долині першого число новітніх 

поселень зростає з підняттям н. р. м. (група А – 0 поселень, група Б – 3 шт., 

група В – 7 шт.). Для сточища р. Прут на висотних інтервалах крайніх груп 

відзначені максимальні показники (група А – 6 шт. і група В – 8 шт.), а на 

середніх висотах н. р. м. – мінімальні (група Б – 4 шт.). Спільним для обох 

річок є факт найбільшого зосередження таких поселень саме на місцинах із 

найвищими позначками На (група В), що підтверджує думку про зникнення 

значимості На на новітніх етапах заселення будь-якого, в т. ч. і регіону, який 

досліджують. 

Найінтенсивніше заселення простежувалося на середньовисотних інтер-

валах групи Б (25 шт. (41,0 %) – р. Дністер і 36 шт. (49,3 %) – р. Прут), а за 

подальшого зростання На (група В) число поселень зменшилось (21 шт. – 

р. Дністер і 22 шт. –  р. Прут), проте було вищим, ніж на найнижчих висотних 
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інтервалах групи А (15 шт. – р. Дністер і 15 шт. – р. Прут). Однак за пере-

січною наповненістю інтервалів На у групах для долини р. Дністер значення 

середньовисотної групи Б знівельовується, оскільки тут на один інтервал при-

пало 4,17 поселення, а на інтервал групи В – 4,2. Отже, для Дністра, як 

середньо-, так і високорозташовані н. р. м. місцини, слугували територіями 

притягання давньої і нової людності, що, зрештою, не спостерігалося для сто-

чища Пруту, де безперечним лідером залишилася група Б (6,0 пос.), а в групи 

В пересічна наповнюваність становила 4,4 пос. 
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THE DEPENDENCE OF THE LOCATION OF SETTLEMENTS 
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Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University 
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Placement of settlements to 17 intervals of altitude terrain was considered. The inter-
vals of the highest and lowest concentration of settlements were identified. Four height-
territorial distribution of settlements span the altitude were investigated. The features of 
changes in the amount of settlements with the archaeological cultures and without them 
with the altitude were specified. The location of settlements in terms of absolute height 
(three levels high rise) within the river basins of the Dniester and Prut was analyzed. 

Key words: Northern Bessarabia, the primary settlement, locality, absolute altitude, 
altitude interval, archaeological culture, River Basin, the level of altitude. 

 

ЗАВИСИМОСТЬ РАСПОЛОЖЕНИЕ НАСЕЛЕННЫХ 

ПУНКТОВ СЕВЕРНОЙ БЕССАРАБИИ ОТ ВЫСОТЫ 

МЕСТНОСТИ НАД УРОВНЕМ МОРЯ 
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Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича, 

ул. Коцюбинского, 2, г. Черновцы, 58012, Украина 
 

Рассмотрены размещение поселений за 17 интервалами абсолютной высоты 
местности. Выявлено интервалы наибольшей и наименьшей концентрации населен-
ных пунктов. Исследованы также четыре высотно-территориальные промежутки рас-
пределения поселений по абсолютной высоте. Обнаружены особенности изменения 
количества населенных пунктов с археологическими культурами и без них с высотой 
местности. Проанализированы расположения поселений по показателям абсолютной 
высоты (по трем высотным уровням) в пределах речных водосборов Днестра и Прута. 

Ключевые слова: Северная Бессарабия, первоначальное поселение, село, абсо-
лютная высота местности, высотный интервал, археологическая культура, речной 
бассейн, высотный уровень. 
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АНАЛІЗ ЕЛЕКТОРАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ 

НАСЕЛЕННЯ У СВІТЛІ ПОКАЗНИКІВ ІНДЕКСУ 

ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ 

 

А. Кузишин 

 

Тернопільський національний 

педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 

вул. М. Кривоноса, 2, м. Тернопіль, 46027, Україна 
 

Проаналізовано закономірні тенденції та залежності між кількісними показ-

никами участі в голосуванні в обласних регіонах України та індексом регіонального 

людського розвитку. Визначено трендові тенденції прямої залежності електоральної 

активності та місця, яке займає регіон за показниками складових індексу регіо-

нального людського розвитку. 

Ключові слова: вибори, електоральна активність, індекс регіонального людсь-

кого розвитку, складові індексу регіонального людського розвитку, трендові тенден-

ції, геопросторовий аналіз. 
 

Людський розвиток можна визначити як надання людям можливості 

повністю розвивати свій потенціал, жити продуктивно і творчо, в гармонії з 

їхніми потребами та інтересами. Традиційно реалізація цього потенціалу 

пов’язана з ростом суспільної свідомості, що можна ототожнювати з політич-

ною активністю. Адже саме вона готує ґрунт для формування певного соціаль-

ного середовища та відповідного регіонального суспільного розвитку. 

Галузь залежності політичної активності населення від показників його 

добробуту на регіональному рівні сьогодні досліджують науковці багатьох 

напрямків, а тому ці дослідження мають яскраво виражений міждисциплі-

нарний характер. Зокрема, зростає увага до соціально-політичних проблем в 

етнології, яка вивчає історичні та сучасні політичні виміри життєдіяльності 

етнонаціональних спільнот і груп (В. Наулко, Р. Кирчів, С. Макарчук, 

С. Павлюк, А. Пономарьов, І. Терлюк, М. Тиводар та ін.). Ця проблема 

залишається в центрі уваги і фахівців політичної історії (Н. Антонюк, 

Я. Грицак, Я. Дашкевич, Г. Касьянов, В. Сергійчук, І. Козловський та ін.). 

Багато в цьому напрямку працюють політологи та політичні аналітики 

(Т. Батенко, В. Євтух, О. Картунов, О. Майборода, П. Надолішній, Л. Нагорна, 

І. Онищенко, М. Панчук, В. Потульницький, С. Сворак, В. Трощинський та 

ін.). Вітчизняні географи М. Багров, М. Дністрянський, А. Доценко, Я. Жупан-

ський, А. Ковальчук, В. Круль, О. Любіцева, В. Миронюк, К. Мезенцев, 

С. Павлов, І. Ровенчак, О. Топчієв, О. Хомра, О. Шаблій, Л. Шевчук та ін. 

розглядали цю проблематику на загальноукраїнському або регіональному рівні 

з погляду геопросторового аналізу. 
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Люди стають епіцентром людського прогресу, тому що людський роз-

виток є не лише ключовою метою, а й найбільшим важливим детермінантом і 

чинником суспільного розвитку. Загалом з 1993 р., коли Україна вперше була 

включена до звіту ПРОООН, її загальний рейтинг погіршився із групи країн з 

високим рівнем людського розвитку до групи країн із середнім рівнем 

людського розвитку. Упродовж останніх років Україна досягла прогресу у 

сфері людського розвитку, що вимірюють оновленим ІЛР, який є сумарним 

показником оцінки довгострокового прогресу за трьома основними напрямами 

людського розвитку: можливістю прожити довге та здорове життя, доступом до 

знань та ВНД на особу населення. За цей час суттєво погіршилась загальна 

політична активність населення України, що виражено зазвичай участю у 

волевиявленні шляхом голосування. 

З урахуванням українських реалій було розроблено вітчизняну методику 

оцінки рівня людського розвитку (Постанова Колегії Держкомстату України 

та Президії НАН України від 05.04.2001 та 14.03.2001 №№ 182/76), згідно з 

якою у практику роботи органів державної статистики запроваджено щорічні 

розрахунки інтегральних показників, починаючи з даних за 1999 р. Викори-

стання запропонованої методики дає змогу обґрунтовано порівняти соціально-

економічний розвиток окремих регіонів країни, на науковому рівні виконати 

систематичні розрахунки індексів людського розвитку регіонів України, визна-

чити кожний регіон за універсальною шкалою, за допомогою якої можна робити 

методологічно коректні зіставлення як за інтегральним індексом, так і за кож-

ним з дев’яти індексів окремих аспектів людського розвитку [4, 5]. Додаткові 

відомості отримуємо внаслідок аналізу окремих базових показників. Кожному з 

аспектів людського розвитку відповідає окремий блок показників, що форму-

ють систему індикаторів людського розвитку регіонів, а загалом – індекс регіо-

нального людського розвитку. 

Ці показники зіставні з процесом політичної активності та політичної 

прихильності населення і дають змогу стверджувати про пряму залежність цих 

двох процесів. 

Як свідчать дані таблиці 1, за період 1998–2012 рр. середня активність 

участі в голосуванні населення на виборах до Верховної Ради зменшилась на 

11,7 %. Зокрема, цей показник був перевищений у 19 обласних регіонах 

(показники скорочення прямої участі у волевиявленні коливались від 11,9 % 

у Вінницькій області до 19,7 % у Кіровоградській області). Якщо зіставляти 

ці області з показниками складових індексу регіонального людського розвитку, 

то традиційно вони посідають лідируючі або середні позиції (табл. 2). Тобто 

скорочення числа тих, хто голосує, є об’єктивним процесом, що піддається 

обґрунтуванню. Особливо суттєве скорочення політичної активності населення 

припадає на області західного регіону України, які зазвичай відзначаються 

високою електоральною активністю. Ймовірно, що однією з причин цього є 

психологічна зневіра в зміні, пов’язаній з процесом виборів та з думкою про 

можливі фальсифікації й незначущість голосу окремо взятого виборця. Отже, 
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Таблиця 1 

Участь населення України в голосуванні на  

виборах до Верховної Ради, % 

Регіони 
Роки 

29.03.1998 31.03.2002 26.03.2006 30.09.2007 28.10.2012 

Україна 69,64 65,22 58,97 57,94 57,98 

АР Крим 63,31 57,13 54,34 52,21 49,45 

Вінницька обл. 74,77 71,18 63,39 59,62 62,89 

Волинська обл. 78,27 75,58 66,28 65,45 65,74 

Дніпропетровська обл. 65,92 63,16 55,21 53,16 52,97 

Донецька обл. 63,15 64,62 60,89 62,54 59,63 

Житомирська обл. 77,65 71,75 61,06 58,47 59,32 

Закарпатська обл. 68,51 64,63 55,26 47,61 51,61 

Запорізька обл. 66,67 58,49 59,45 56,89 55,97 

Івано-Франківська обл. 77,88 69,89 64,83 66,01 61,86 

Київська обл. 72,15 64,38 51,94 55,63 61,98 

Кіровоградська обл. 73,95 67,68 58,95 52,07 54,25 

Луганська обл. 66,56 61,18 61,09 61,42 57,67 

Львівська обл. 76,96 67,78 65,12 69,33 67,12 

Миколаївська обл. 69,05 62,27 57,10 54,27 52,19 

Одеська обл. 65,30 61,68 48,83 50,51 49,64 

Полтавська обл. 74,71 69,87 59,59 55,92 57,89 

Рівненська обл. 78,99 76,68 66,85 63,69 61,83 

Сумська обл. 72,69 70,62 59,09 57,28 57,68 

Тернопільська обл. 83,66 78,93 67,50 71,21 66,78 

Харківська обл. 64,32 61,12 56,70 53,70 53,08 

Херсонська обл. 66,54 63,12 55,56 49,89 50,90 

Хмельницька обл. 79,04 73,62 64,86 61,99 62,34 

Черкаська обл. 73,79 67,69 54,47 55,97 61,46 

Чернівецька обл. 72,35 63,95 56,05 51,51 59,66 

Чернігівська обл. 76,79 71,31 59,20 57,43 61,09 

м. Київ 58,49 54,30 58,85 58,92 62,11 

* складено на підставі даних сайту ЦВК України: 

http://www.cvk.gov.ua/pls/vd2002/webproc0v?kodvib=1&rejim=0; 

http://www.cvk.gov.ua/pls/vd2002/WEBPROC0V; 

http://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2006/w6p001; http://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2007/w6p001; 

http://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2012/wp084?PT001F01=900. 

 

ріст абсентеїзму є реакцією у вигляді протесту населення в зазначених обла-

стях. Традиційно ці області виступають основою для впровадження новітніх, 

сучасних та демократичних ідей в українському суспільстві. Хоча з погляду 

рівня економічного розвитку та матеріального добробуту вони не належать  

до  лідерів, проте духовні, культурно-освітні та європейські цінності традиційно вва- 

http://www.cvk.gov.ua/pls/vd2002/webproc0v?kodvib=1&rejim=0
http://www.cvk.gov.ua/pls/vd2002/WEBPROC0V
http://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2006/w6p001
http://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2007/w6p001
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жають провідними в цих областях. Підтвердженням цьому є і показники 

складових індексів регіонального людського розвитку [5, с. 26], і загальний 

індекс регіонального людського розвитку в цих регіонах (табл. 2). Подібні 

тенденції сьогодні властиві для областей півдня та центру України, в пере-

важній більшості яких простежується позитивна тенденція за показниками 

індексу регіонального людського розвитку в період 1998–2012 рр. 

Водночас лише кілька областей сходу (Донецька, Запорізька, Луганська) 

країни та столичний регіон показали дещо менші темпи скорочення політич-

ної активності населення. Із загального переліку випадає столиця, де за заз-

начений період відбувся навіть приріст кількості тих, що брали участь у голо-

суванні. Якщо зіставляти ці показники з індексами регіонального людського 

розвитку, то традиційно ці обласні регіони відзначались низькими, аутсайдер-

ськими позиціями (після 20 місця). Хоча з позиції економічного розвитку ці 

області є безумовними лідерами в державі, але показники демографічного роз-

витку, розвитку ринку праці, умов проживання населення, соціального сере-

довища та фінансування людського розвитку дають підстави стверджувати, 

що населення цих областей більше піддається зовнішнім (традиційно адміні-

стративним) впливам під час волевиявлення, а тому його активність на вибо-

рах також є високою. Досить показовою в цьому плані є Донецька область, де 

показник участі в голосуванні за період 1998–2012 рр. зменшився лише 3,5 %, 

що в три (!) рази нижче від пересічнодержавного тренду, в той час, як цей регіон 

за індексами складових людського розвитку суттєво відстає від пересічно-

українського рівня. Така однобока залежність від рівня економічного розвитку 

та матеріального добробуту робить регіон досить керованим та “безликим” з 

позиції формування громадянського суспільства з пріоритетом демократичних 

цінностей. Подібні характеристики властиві і для інших областей цієї групи. 

Незважаючи на те, що з історико-культурницької позиції ці області на різних 

етапах українського державотворення відігравали суттєву роль, за сучасних 

умов вони значною мірою втратили власну самобутність та духовну основу, 

що підтверджують низькі показники індексів складових регіонального людсь-

кого розвитку [5, с. 26]. 

У цьому аналізі особливі тенденції властиві для міста Києва. Це єдина 

вища адміністративна одиниця України яка за аналізований період показує 

приріст кількості тих, хто голосує. Столиця незмінно посідає перше місце та 

відповідно має найвищий рейтинг за показниками регіонального індексу люд-

ського розвитку. Саме цю синтетичну індексну стабільність варто покласти в 

основу загального росту добробуту місцевого населення та поступового пере-

ходу від цінності винятково матеріальної складової до росту значущості соціа-

льних компонентів суспільного розвитку. Києву належать перші позиції за 

інтегральними індексами демографічного розвитку, матеріального добробуту, 

умов проживання населення, рівня освіти та фінансування людського розвитку. 

Притримуючись цього тренду, столиця і далі буде пропорційно розвивати як 

соціальну, так і матеріальну складову, підвищуючи добробут місцевого насе-

лення. 
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Таблиця 2 

Індекс та рейтинг індексу регіонального людського 

розвитку в регіонах України* 

Регіони 

Роки 

2000 2005 2010 2011 
П

о
к
аз

н
и

к
 

ін
д

ек
су

 

М
іс

ц
е 

в
 

р
ей

ти
н

гу
 

П
о

к
аз

н
и

к
 

ін
д

ек
су

 

М
іс

ц
е 

в
 

р
ей
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н

гу
 

П
о

к
аз

н
и

к
 

ін
д

ек
су

 

М
іс

ц
е 

в
 

р
ей
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н

гу
 

П
о

к
аз

н
и

к
 

ін
д

ек
су

 

М
іс

ц
е 

в
 

р
ей

ти
н

гу
 

АР Крим 0,577 3 0,493 9 0,494 7 0,491 8 

Вінницька обл. 0,551 6 0,440 23 0,435 24 0,466 21 

Волинська обл. 0,485 21 0,463 18 0,475 16 0,487 10 

Дніпропетровська обл. 0,496 20 0,484 11 0,480 13 0,474 16 

Донецька обл. 0,450 26 0,397 27 0,401 27 0,426 27 

Житомирська обл. 0,496 19 0,452 20 0,438 23 0,438 25 

Закарпатська обл. 0,547 9 0,505 6 0,488 8 0,489 9 

Запорізька обл. 0,508 16 0,457 19 0,463 20 0,477 14 

Івано-Франківська обл. 0,509 15 0,482 13 0,487 9 0,460 23 

Київська обл. 0,539 10 0,483 12 0,532 4 0,557 4 

Кіровоградська обл. 0,501 18 0,419 25 0,423 26 0,448 24 

Луганська обл. 0,412 27 0,412 26 0,428 25 0,434 26 

Львівська обл. 0,555 5 0,502 8 0,483 12 0,472 18 

Миколаївська обл. 0,468 25 0,466 16 0,472 17 0,475 15 

Одеська обл. 0,507 17 0,468 14 0,455 21 0,466 20 

Полтавська обл. 0,576 4 0,506 5 0,510 6 0,526 5 

Рівненська обл. 0,482 22 0,504 7 0,465 19 0,473 17 

Сумська обл. 0,474 24 0,446 23 0,444 22 0,470 19 

Тернопільська обл. 0,533 12 0,466 15 0,486 10 0,485 11 

Харківська обл. 0,549 7 0,537 3 0,561 3 0,562 3 

Херсонська обл. 0,482 23 0,447 21 0,468 18 0,480 13 

Хмельницька обл. 0,537 11 0,508 4 0,516 5 0,523 6 

Черкаська обл. 0,548 8 0,492 10 0,485 11 0,465 22 

Чернівецька обл. 0,521 14 0,437 24 0,479 14 0,482 12 

Чернігівська обл. 0,523 13 0,466 16 0,475 15 0,498 7 

м. Київ 0,717 1 0,659 1 0,698 1 0,673 1 

* Регіональний людський розвиток. Статистичний бюлетень / Відповідальний 

за випуск І. В. Калачова. – К., 2011. – С. 24; Там само. – К., 2012. – С. 27–35”.  

 

З урахуванням із запропонованого аналізу можна визначити суттєву 

залежність між показниками політичної активності населення, що оцінюють 

часткою тих, що голосують та індексом  регіонального  людського  розвитку.  За 
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майже п’ятнадцятирічний період аналізу простежується тенденція, за якою в 

областях із стабільною кількістю тих, хто голосує або повільним скороченням 

їхнього числа, показники складових індексу людського розвитку є низькими та 

підтверджують незначну роль соціального середовища в цих областях. Зниження 

числа голосуючих властива для територіально відмінних областей, які пока-

зують позитивні тенденції або в синтетичному показнику регіонального 

людського розвитку, або в більшості складових цього індекс. Вони дають 

змогу стверджувати про загальний ріст самоусвідомлення населення цих 

областей. Упродовж аналізованого періоду Київ посідав перше місце за 

показниками індексу РЛР; наслідком такої стабільності стала загалом не 

традиційна для України тенденція росту числа голосуючих. Отже, сумативно 

складові індексу РЛР (індекси демографічного розвитку, розвитку ринку праці, 

умов проживання населення, соціального середовища та фінансування людсь-

кого розвитку) можуть послужити певним індикатором майбутньої електо-

ральної активності на регіональному рівні. 
________________________ 
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The article is about to searching regular trends and relationships between quantitative 

indicators vote in provincial regions of Ukraine and regional human development index. 

Such comparison can determine the trend line based on electoral activity and the place 

which the region takes in terms of regional components of the index of human deve-

lopment. 

Key words: elections, electoral activity, regional human development index, the index 

of regional human development, trends trends, geospatial analysis. 

 
АНАЛИЗ ЭЛЕКТОРАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ  

В СВЕТЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИНДЕКСА НАСЕЛЕНИЯ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

А. Кузишин 

 

Тернопольский национальный 

педагогический университет имени Владимира Гнатюка, 

ул. М. Кривоноса, 2, г. Тернополь, 46027, Украина 

 

Проанализированы закономерные тенденции и зависимостей между коли-

чественными показателями участия в голосовании в областных регионах Украины и 

индексом регионального человеческого развития. Определено трендовые тенденции 

прямой зависимости электоральной активности и места, которое занимает регион по 

показателям составляющих индекса регионального человеческого развития.  

Ключевые слова: выборы, электоральная активность, индекс регионального 

человеческого развития, составляющие индекса регионального человеческого раз-

вития, трендовые тенденции, геопространственный анализ. 
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МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ВОД БАСЕЙНОВОЇ 

ГЕОСИСТЕМИ ПОЛТВИ 
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Львівський національний університет імені Івана Франка, 

вул. П. Дорошенка, 41, м. Львів, 79000, Україна 

 
Обґрунтовано завдання гідроекологічного моніторингу річково-басейнової системи. 

Проаналізовано систему моніторингових досліджень якості вод у басейні річки 

Полтва. Визначено основні проблеми функціонування регіональної мережі моніто-

рингу довкілля. 

Ключові слова: гідроекологічний моніторинг, річково-басейнова система, якість 

вод. 

 

Оцінку якості навколишнього природного середовища науковці викону-

ють з використанням значної кількості показників стану компонентів довкілля 

(геологічного середовища, ґрунтово-рослинного покриву, поверхневих та під-

земних вод, повітряного басейну тощо). Головною інформаційною базою отри-

мання цих даних є система моніторингу довкілля, яка функціонує в Україні 

на різних організаційних рівнях (глобальному, національному, регіональному, 

локальному, детальному). Важливою складовою таких досліджень є моніто-

ринг вод. Моніторингові дослідження річково-басейнових систем у XXI ст. 

отримали комплексний і багатоаспектний розвиток. Це гідроморфологічний 

моніторинг річок (Ободовський О. Г. та ін., 2012), моніторинг гідрологічних 

процесів (Алексеевский Н. И. и др., 2011) тощо. Чільне місце серед цих дослід-

жень посідає моніторинг якості вод та гідроекологічний моніторинг (Ковальчук 

І. П., Курганевич Л. П., 2010) [1, 4, 7, 10]. 

Гідроекологічний моніторинг – це багатоцільова інформаційно-моделю-

вальна система, за допомогою якої відбувається відстеження, оцінювання та 

прогнозування екологічного стану водних екосистем, водних об’єктів та їхніх 

басейнів з метою ідентифікації джерел негативного впливу на зазначені еко-

системи, отримання достовірної інформації для прийняття водо- і природо-

охоронних рішень [4]. 

Головними завданнями гідроекологічного моніторингу річково-басейнової 

системи є: 

1) створення геопросторової (картографічної) моделі існуючої та обґрунту-

вання оптимальної структури мережі моніторингових об’єктів; 

2) розроблення програми різнорівневих систем моніторингу з відображен-

ням спектра показників і частоти спостережень; 
________________________________________ 

© Курганевич Л., Шіпка М., 2013 
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3) формування інформаційної бази даних про екологічний стан річково-

басейнової системи; 

4) моделювання та прогнозування водноекологічних ситуацій; 

5) використання даних моніторингу для прийняття управлінських рішень у 

галузі водокористування та водоохорони. 

Аналіз системи гідроекологічного моніторингу розглянемо на прикладі 

басейну річки Полтва – лівої притоки Західного Бугу (важливої транскордонної 

водної артерії України). Річка Полтва (площа басейну 1 440 км2,  довжина 60 км) 

бере початок в околицях міста Львова, має 55 приток, з яких лише сім мають 

довжину понад 10 км. У межах Львова річка виступає колектором стічних та 

дренажних вод, які після очищення потрапляють у Західний Буг і є джерелом 

забруднення цієї транскордонної артерії [8, 13]. 

Вивчення водного режиму річки Полтва почалося у кінці XIX ст. Пер-

ший водомірний пост на Полтві відкрили у 1887 р. На початку ХХ ст. від-

булося розширення мережі гідрологічних досліджень. Сьогодні на території 

басейну р. Полтва діє лише один гідрологічний пост (р. Полтва – м. Буськ) 

(табл. 1). 

Таблиця 1 

Гідрологічні пости на річках басейну р. Полтва 

Н
о

м
ер

 

за
 п

о
р

. 

Водний 

об’єкт 
Пост 

Період функціонування 
Приналежність 

поста 
відкрито ліквідовано 

1. Полтва с. Полтва 1940, 1948 12.08.1970 
Українське 

УГМС* 

2. Полтва м. Буськ 1887 діє 
Українське 

УГМС* 

3. Гологірка смт Красне 1910 1928 
Українське 

УГМС* 

* Управління Гідрометеорологічної служби України 
 

Середня витрата води річки Полтва становить 9,0 м3/с і має тенденцію до 

зростання. Максимальне значення зафіксовано у 1980 р. – 17,8 м3/с, мінімальне 

у 1950 р. – 3,5 м3/с (табл. 2) [9]. 

Таблиця 2 

Гідрологічні характеристики р. Полтва (гідропост Буськ) 

Н
о
м

ер
 

за
 п

о
р
. 

Гідрологічні 

характеристики 
Середні Максимальні Мінімальні 

1. Витрата води, м3/с 9,0 17,8 3,5 

2. Модуль стоку л/с·км2 6,2 12,4 2,4 

3. Шар стоку, мм 194,4 391,0 77,0 

4. Об’єм стоку, км3 0,294 0,563 0,111 
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В Україні законодавчо врегульовано проведення державного моніторингу 

вод, який є складовою державної системи моніторингу довкілля. На виконання 

Постанови КМУ від 30 березня 1998 р. № 391 та відповідно до керівних до-

кументів Мінприроди України з ініціативи Держуправління ОНПС в Львів-

ській області Розпорядженням голови Львівської облдержадміністрації від 

23 грудня 2005 р. № 1318 створено регіональну систему моніторингу довкілля. 

Функціонування Львівської обласної системи моніторингу природного 

довкілля (ЛОСМПД) відбувається на підставі двосторонніх Угод про спільну 

діяльність між суб’єктами ЛОСМПД, підписаних 31 серпня 2010 р. (з Рівнен-

ським обласним центром з гідрометеорології – 3 вересня 2010 р.) та Регла-

ментом обміну екологічною інформацією до цих Угод [3]. 

Згідно з чинними нормативними документами моніторингові дослідження 

якості поверхневих вод у Львівській області проводять близько 16 суб’єктів 

обласної системи моніторингу природного довкілля [5]. 

Моніторинг довкілля в басейні р. Полтва виконують у системі Міністер-

ства екології та природних ресурсів України (Державна екологічна інспекція, 

Державне агентство водних ресурсів, Державна служба геології та надр), Міні-

стерства охорони здоров’я України (Державна санітарно-епідеміологічна служ-

ба), Міністерства оборони України (Державна служба з надзвичайних ситуацій), 

Міністерства аграрної політики та продовольства України (Львівський облас-

ний державний проектно-технологічний центр з охорони родючості, Державне 

агентство лісових ресурсів, Державне агентство земельних ресурсів, Державна 

ветеринарна та фіто-санітарна служба, Державна інспекція сільського госпо-

дарства, Державне агентство рибного господарства), Міністерство регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (Управ-

ління житлово-комунального господарства Львівського ОДА) тощо [6]. Біль-

шість суб’єктів моніторингу довкілля області досліджують якість поверхневих, 

підземних та ґрунтових вод басейнової геосистеми річки Полтва (рис. 1, 2). 

Державна екологічна інспекція  Львівській області виконує моніторинг 

джерел скидів стічних вод (вміст забруднюючих речовин, у т. ч. радіонуклідів) 

і моніторинг якості поверхневих вод (вміст забруднюючих речовин, у т. ч. 

радіонуклідів) у двох створах на р. Полтва – після очисних споруд м. Львів та 

в м. Буськ (табл. 3) [2]. 

На рис. 3 подано розташування пунктів спостереження за якістю вод 

суб’єктів ЛОСМПД. 

На річці Полтва діє один гідропост у системі Гідрометслужби – в м. Буськ. 

У створі спостерігають за рівнями і витратами води, температурою, льодо-

вими явищами, товщиною льодового покриву. З 1978 р. один раз на місяць у 

створі водопоста і 600 м нижче від впадіння річки Полтва у Західний Буг 

виконують спостереження за хімічним складом води. У 1910–1939 рр. діяв 

гідропост на р. Гологірка (м. Красне), у 1940–1976 рр. – на р. Полтва 

(с. Полтва) (табл. 1). У системі Гідрометслужби, в підпорядкуванні Волин-

ського ЦМГ, діє два пункти спостереження за якістю води на р. Полтва – 

нижче від очисних споруд м. Львів і в м. Буськ [11]. 
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Рис. 1. Структурна організованість суб’єктів моніторингу 

якості поверхневих вод у басейні р. Полтва 

 

 
 

Рис. 2. Структурна організованість суб’єктів моніторингу  

якості підземних та ґрунтових вод у басейні р. Полтва 
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Таблиця 3 

Пункти спостережень гідрохімічного стану води 

на р. Полтва та її притоках 

Н
о

м
ер

 

за
 п

о
р

. Назва 

водотоку 

(водойми) 

Найменування 

пункту 

спостереження 

Розташування 

створу 

Відомча 

приналежність 

1. р. Полтва м. Львів 
КОС-1 перед 

решітками 

КП 

“Львівводоканал” 

2. р. Полтва м. Львів 
КОС-1 після 

загального виходу 

КП 

“Львівводоканал” 

3. р. Полтва м. Львів 
КОС-2 перед 

решітками 

КП 

“Львівводоканал” 

4. р. Полтва м. Львів 
КОС-2 після 

загального виходу 

КП 

“Львівводоканал” 

5. р. Полтва м. Львів 500 м від КОС 
КП 

“Львівводоканал” 

6. р. Полтва м. Львів за 500 м до гирла 
КП 

“Львівводоканал” 

7. р. Полтва м. Львів 500 м від КОС 
Санепідемслужба 

в м. Львів 

8. р. Полтва с. Камʼянопіль 
відстань від гирла 

30 км 
Львівводгосп 

9. р. Полтва с. Камʼянопіль 
відстань від гирла 

30 км 
Львівська ГГМЕ 

10. р. Полтва м. Буськ гирло ДЕІ 

11. р. Полтва  після о/с м. Львів ДЕІ 

12. р. Полтва м. Буськ у межах міста Волинський ЦГМ 

13. р. Полтва м. Львів 3,5 км нижче міста Волинський ЦГМ 

14. р. Яричівка 
смт Новий  

Яричів 

50 м вище від 

скиду стічних вод 

очисними 

спорудами смт 

Новий Яричів 

Камʼянка-Бузька 

райСЕС 

15. р. Яричівка 
смт Новий  

Яричів 

500 м нижче від 

скиду стічних вод 

очисними 

спорудами смт 

Новий Яричів 

Камʼянка-Бузька 

райСЕС 

16. р. Думниця с. Дідилів  Львівська ГГМЕ 

17. р. Недільчина с. Гряда 
На північ від                   

с. Гряда 
Львівська ГГМЕ 

18. р. Недільчина с. Стронятин 
На південь від                 

с. Стронятин 
Львівська ГГМЕ 
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Рис. 3. Картосхема розташування пунктів моніторингу 

поверхневих і підземних вод у басейні р. Полтва 
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користування (зокрема, водойми в межах населених пунктів) вибірковими 

перевірками [2]. 
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Львівська гідрогеолого-меліоративна експедиція (ГГМЕ) Держводагенства 

України виконує еколого-меліоративний моніторинг меліорованих і прилеглих 

до них земель. Однією з провідних ланок цього моніторингу є спостереження 

за гідродинамічним і гідрохімічним режимами підземних вод. На Недільчин-

ській еталонній осушній системі, яка міститься в межах досліджуваної тери-

торії, проводять регулярні спостереження за режимом й якістю ґрунтових вод, 

дренажного стоку. У системі еколого-меліоративного моніторингу ГГМЕ також 

досліджують якість поверхневих вод у створах “р. Полтва – с. Кам’янопіль”, 

“р. Думниця – с. Дідилів” та в двох створах у межах Недільчинської осушу-

вальної системи “р. Недільчина – с. Гряда” і “р. Недільчина – с. Строятин” 

(табл. 3) [12]. 

КП “Львівводоканал” виконує моніторинг якості питної води, стічних 

вод каналізаційної мережі м. Львів до та після очисних споруд. 

Основу інформаційної бази моніторингу підземних і ґрунтових вод фор-

мують дані, які отримують на пунктах спостереження двох найбільших 

суб’єктів моніторингу – ДГП “Західукргеологія” та Львівської гідрогеолого-

меліоративної експедиції Держводагенства України [2]. 

Серед головних суб’єктів гідроекологічного моніторингу (КП “Львів-

водоканал”, Облводгосп, ДЕІ, ОблСЕС та ін.) найбільшу кількість параметрів 

якості вод визначають у системі Державної екологічної інспекції Львівської 

області (табл. 4). 

Недоліки системи гідроекологічного моніторингу басейну річки Полтви: 

 відсутність досконалої загальнодержавної концепції, регіональної про-

грами та єдиної міжвідомчої науково-методичної бази впровадження й 

організації комплексного гідроекологічного моніторингу річкового басейну; 

 недотримання єдиної науково-технічної політики щодо стандартизації, 

метрології і сертифікації вимірювального та комп’ютерного обладнання; 

 недосконалість наявної моніторингової мережі, її неоднорідність, неодна-

ковий ступінь охоплення моніторингом гідроекологічних таксонів; 

 обмежена кількість параметрів, за якими ведуть спостереження; 

 відсутність зворотних зв’язків між органами, які виконують спостере-

ження, і споживачами інформації; 

 недостатній рівень фінансування;  

 неузгодженість методик збору первинної інформації та методик оцінки 

якості вод  з міжнародними стандартами; 

 міжвідомча нескординованість у реалізації гідроекологічного моніторингу 

тощо. 

Поліпшення функціонування системи гідроекологічного моніторингу по-

требує вирішення низки науково-методичних, організаційних, технічних, фінан-

сових та правових проблем [4]. 
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Таблиця 4 
Параметри, які контролюють суб’єкти моніторингу поверхневих вод 

Параметри, які 
контролюють ДЕІ Облвод-

госп ОблСЕС 
Волин-
ський 
ЦМГ 

КП 
“Львівводо-

канал” 

Температура + +   + 

Колір + + +  + 

Запах + + +  + 

Прозорість + + +  + 

Розчинений кисень + + + + + 

Окислюваність   + + + 

Водневий показник рН + + +  + 

Твердість + + +   

Лужність + +   + 

Гідрокарбонати + +    

Сульфати + + +  + 

Кальцій + +    

Калій+Натрій + +    

Магній + +    

Хлориди + + +  + 

Мінералізація +    + 

Сухий залишок + + +  + 

Завислі речовини + +   + 

Іони амонію + + + + + 

Нітрити + + + + + 

Нітрати + + + + + 

Фосфати + +  + + 

БСК5 + + + + + 

ХСК + +   + 

Залізо загальне + + + + + 

СПАР +  + + + 

Феноли +   + + 

Нафтопродукти +  + + + 

Електропровідність +     

Цезій-137  +    

Мідь +  + + + 

Кадмій +  +   

Цинк +   + + 

Свинець +  +  + 

Хром +    + 

Хром (6+)    +  

Хром (3+)   +   

Нікель +  +  + 

Кобальт +  +   

Марганець +  + +  

Миш’як   +   

Сірководень     + 

Мікробіол. показники   +  + 
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The tasks of hydroecological monitoring of river-basin system have been justified.  

The analysis of the system of the monitoring studies in Poltva river basin has been made. 

The main problems in the functioning of the regional monitoring network have been 

determined. 
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МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ВОД БАССЕЙНОВОЙ 

ГЕОСИСТЕМЫ ПОЛТВЫ 

 

Л. Курганевич, М. Шипка 

 

Львовский национальный университет имени Ивана Франка 

ул. П. Дорошенко, 41, г. Львов, 79000, Украина 

 

Обосновано задания гидроэкологического мониторинга речно-бассейновой сис-

темы. Проанализировано систему мониторинговых исследований качества вод в 

бассейне реки Полтвы. Определено основные проблемы функционирования регио-

нальной сети мониторинга окружающей среды. 

Ключевые слова: гидроэкологический мониторинг, речно-бассейновая система, 

качество вод. 
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АНТРОПОГЕННІ ПАРАГЕНЕТИЧНІ 
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Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 

вул. Садова, 2, м. Умань Черкаська обл., 20300, Україна 

 
Розглянуто проблему виділення антропогенних парагенетичних ландшафтних 

комплексів. Проаналізовано процеси формування, розвитку та функціонування пара-

генетичних і парадинамічних зв’язків у ландшафтних комплексах річища та заплави 

Південного Бугу. На прикладі просторово-часового процесу освоєння днища річкової 

долини схарактеризовано процеси обміну речовиною, енергією та інформацією між 

антропогенними ландшафтними комплексами. 

Ключові слова: Південний Буг, річище, заплава, антропогенні ландшафти, ланд-

шафтний комплекс, парадинамічні зв’язки, парагенетичні зв’язки. 

 

Ландшафти річища й заплави кожної річки перебувають у постійному 

парагенетичному та парадинамічному зв’язку, який зумовлений процесами 

обміну речовиною, енергією та інформацією. Унаслідок цього формуються 

складні руслово-заплавні парагенетичні ландшафтні комплекси (ПГЛК), які 

суміжні між собою та мають спільні умови виникнення. Під час тотального 

господарського освоєння днищ долин, яке полягало в будівництві гідро-

споруд у річищах і заплавах, натуральні ПГЛК були докорінно трансфор-

мовані в антропогенні. У новоутворених ландшафтних комплексах зміню-

ються напрями енергопотоків. Вони розвиваються за своїми законами, часто 

їх функціонування призводить до екологічного дисбалансу. Дослідження 

антропогенних парагенетичних ландшафтних комплексів (АПГЛК) річищ і 

заплав дає змогу ліпше зрозуміти суть та специфіку процесу їхнього роз-

витку, що допоможе уникнути прорахунків у веденні водогосподарського 

будівництва в майбутньому. 

У статті проаналізовано процеси формування, розвитку та функціонування 

парагенетичних і парадинамічних зв’язків у АПГЛК річища та заплави Пів-

денного Бугу як модельної ділянки досліджень. 

Проблемі парагенетичних ландшафтних комплексів річкових долин 

присвячені публікації Ф. М. Мількова, де він характеризує річище та заплаву 

як “структурні частини річкового басейну з повздовжніми парагенетичними 

взаємозв’язками” [4, с. 15]. Учений вважає, що “елементарною парагене-

тичною системою в річковому потоці є перекат – плесо” [5, с. 294]. Козін В. В. 
________________________________________ 

© Лаврик О., 2013 
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проводив дослідження долини Верхнього та Середнього Дону, де запро-

понував виділяти різні за своєю динамікою ряди парагенетичних комплексів, 

а в їхньому складі найдинамічніші лабільні елементарні ПГЛК [3]. Питання 

виявлення загальних закономірностей розвитку та просторової диференціації 

долиннорічкових парагенетичних ландшафтних комплексів Дністра та Пів-

денного Бугу вивчав Г. І. Швебс [9]. Однак попередні публікації присвячені 

натуральним ПГЛК, у той час, як антропогенні парагенетичні ландшафтні 

комплекси заслуговують на більшу увагу, оскільки за своєю сутністю вони є 

складними та динамічними. Окремі напрацювання з зазначеної проблематики, 

які розробив Г. І. Денисик [1, 2], Г. С. Хаєцький [2, 8] та Ю. В. Яцентюк [10] і 

лягли в основу цієї статті. 

Забудова річища та заплави Південного Бугу млинами з водовідвідними 

каналами зумовлювала утворення АПГЛК типу “млин–канал–острів”. Три-

вала взаємодія між компонентами АПГЛК забезпечувалася контролюванням 

їхнього стану з боку людини. Припинення контролю означало руйнування 

млина та зникнення всього комплексу. Однак в окремих випадках залишені 

без контролю людини комплекси продовжували функціонувати завдяки нату-

ральним парадинамічним зв’язкам (НПДЗ). Розглянемо особливості зв’язків 

на прикладі просторово-часового процесу формування такого АПГЛК в 

с. Сокільці Вінницької області (рис. 1). 

Будівництво в 1894–1898 роках Сокілецького млина спочатку було зу-

мовлено суспільними парадинамічним зв’язкам (СПДЗ), які були спричинені 

потребою місцевого населення у переробці зерна на борошно та крупи; зруч-

ним розташуванням млинарських будівель на поверхні лівобережної заплави 

та в річищі на ділянці перекату; близькою доставкою будівельних матеріалів 

(граніти видобували в кар’єрі, приуроченому до правобережного схилу с. Пе-

чери). 

Головну роль в АПГЛК відгравала будівля млина з турбіною, де коорди-

нувався процес переробки зерна. По відношенню до млина прямі парагене-

тичні зв’язки (ПГЗ) з ним мали водовідвідний канал і новоутворений острів, 

стан яких підтримували люди з метою найефективнішого функціонування 

всього комплексу. З річищем Південного Бугу млин зв’язували прямі НПДЗ, 

які проявлялися через канал у вигляді низхідних потоків речовини (води, 

часток гірських порід і ґрунту, насіння рослин, тварин), енергії та інформації. 

Завдяки зазначеним НПДЗ складові млинарського комплексу об’єднувалися 

в єдину антропогенну парагенетичну систему “млин–гребля–канал–острів”. 

Зворотні механічні НПДЗ полягали у процесах підмивання водою берегів 

каналу та острова. Під час весняних повеней вода, переповнюючи канал, роз-

мивала поверхню лівобережної заплави, внаслідок чого сформувалося мілко-

водне русло річки Фоси. Русло спрямоване паралельно до водовідвідного ка-

налу. Загальна довжина Фоси понад 600 м, вона кілька разів з’єднується з 

каналом, утворюючи в лівобережній заплаві три острови. Ширина русла 2–

3 м, глибина – 0,5–1 м. 
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Рис. 1. Зв’язки в АПГЛК “недіюча ГЕС–недіючий млин–гребля–земляний 

насип з мостом–днище спущеного водосховища–острів” 
 

Водні натуральні ландшафти. Перекати. Урочища: 1 – центральне річище; 2 – 

пороги; 3 – мілководні рукави; 4 – натуральні острови. Плеса. Урочища: 5 – цен-

тральне глибоководдя; 6 – прибережні відмілини. 

Водні антропогенні ландшафти. Канальні. Руслово-канальні. Урочища: 7 – 

острів з нерівною поверхнею, зарослий різноманітною кущовою та деревною 

рослинністю на заплавних суглинках; 8 – неглибокий (1–1,5 м) водовідвідний канал 

шириною 11–12 м з “опустом”; 9 – гранітна гребля (довжина – понад 30 м, ширина – 

2,5 м, висота – 3 м), недіючі крупорушка та гідроелектростанція. Заплавні. Урочища: 

10 – кам’яна будівля колишнього вальцьового млина; 11 – мілководна (0,5–1 м) 

притока каналу; 12 – рівні поверхні з чорновільшанниками та осоково-різнотравною 

рослинністю на замулених відкладах; 13 – рівні поверхні з надмірно зволоженими 

луками із осоково-різнотравною рослинністю на замулених відкладах. 

Дорожні ландшафти. Пішохідні. Ґрунтово-дерев’яні. Руслово-канальні. Уро-

чища: 14 – дерев’яний місток без опор довжиною 13 м. Шосейні. Ґрунтово-гравійні. 

Заплавні. Урочища: 15 – невисокі (0,5–1 м) глинисто-щебнюваті насипи шириною 

(2,5–3 м) без рослинності. Схилові. Урочища: 16 – польова дорога шириною 2,5–3 м 

на покатих (10–12°) лесових поверхнях з сірими лісовими ґрунтами. Асфальтово-

бетонні. Руслово-канальні. Урочища: 17 – залізобетонні мости на 1 та 5 опорах 

(довжина 44 та 121 м, ширина проїжджої частини – 6 та 7 м, вантажопідйомність – 30 

та 80 т); 18 – високий (1,5–2 м) суглинисто-кам’яний насип з крутими (40–45°) 

схилами, обсадженими кленом ясенолистим і вербою ламкою, на поверхні острова. 

Заплавні.  Урочища:  19 –  високий (1,5–2 м) суглинисто-кам’яний насип з крутими  (40– 
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45°) схилами, обсадженими кленом ясенолистим і вербою ламкою, на поверхні за-

плави. Схилові. Урочища: 20 – високий (1,5–2 м) суглинисто-кам’яний насип з крутими 

(40–45°) схилами, обсадженими кленом ясенолистим і вербою ламкою, на покатій (10–

12°) поверхні схилу. 

Лісові антропогенні ландшафти. Похідні. Заплавні. Урочища: 21 – прируслові 

вільхово-вербові зарості на суглинистих лучних ґрунтах. Схилові. Урочища: 22 – 

круті (25–30°) схили з виходами кристалічних порід та дубово-грабовими лісами на 

сірих опідзолених ґрунтах. 

Сільськогосподарські ландшафти. Лучно-пасовищні. Заплавні. Урочища: 23 – 

рівні суглинисті поверхні зі свіжими луками з лучно-злаковою рослинністю на луч-

них ґрунтах під випас. Схилові. Урочища: 24 – круті (25–30°) схили з виходами кри-

сталічних порід та свіжими луками з лучно-злаковою рослинністю на сірих опідзо-

лених ґрунтах під випас. Польові. Плакорні. Урочища: 25 – покаті (6–8°) поверхні 

на еродованих сірих лісових ґрунтах під польовими сівозмінами. 

Рекреаційні ландшафти. Відпочинково-оздоровчі. Заплавні. Урочища: 26 – 

рівні суглинисті поверхні зі свіжими луками з лучно-злаковою рослинністю на луч-

них ґрунтах під стихійними пляжами; 27 – прируслова нерівна поверхня заплави з 

виходами кристалічних порід та лучно-злаковою і водно-болотною рослинністю на 

суглинистих лучних ґрунтах для відпочинку; 28 – прируслові зарості вербняків на 

суглинистих лучних ґрунтах для відпочинку; 29 – вільхова посадка на суглинистих 

лучних ґрунтах для відпочинку. Схилові. Урочища: 30 – круті (30–45°) схили з вихо-

дами гранітних скель та лучно-злаковою рослинністю на змитих сірих ґрунтах для 

відпочинку; 31 – парк на покатих (10–15°) схилах з виходами кристалічних порід та 

дубово-березово-ялиновими насадженнями на ясно-сірих ґрунтах. 

Промислові ландшафти. Власне промислові. Заплавні. Урочища: 32 – слабко-

покаті (1–3°) суглинисті поверхні з додатковими млинарськими будівлями на лучних 

ґрунтах. Гірничопромислові. Кар’єрно-відвальні. Гранітний варіант типу місце-

востей “кам’янистий бедленд”. Урочища: 33 – невеликі (до 0,5 га) гранітні кар’єри, 

які заростають рудеральною рослинністю. 

Селитебні ландшафти. Сільські. Заплавні. Урочища: 34 – вирівняні суглинисті 

поверхні під малоповерховою забудовою, садами та городами на лучних ґрунтах. 

Схилові. Урочища: 35 – покаті (10–12°) поверхні під малоповерховою забудовою, са-

дами та городами на змитих сірих лісових ґрунтах. Плакорні. Урочища: 36 – покаті 

(8–9°) поверхні на еродованих сірих лісових ґрунтах під малоповерховою забудовою. 

Взаємозв’язки: 37 – прямі безпосередні ПГЗ; 38 – зворотні безпосередні ПГЗ; 

39 – прямі опосередковані ПГЗ; 40 – прямі ПДЗ; 41 – зворотні ПДЗ.  

Межі. ПГЛК: 42 – центрального місця АПГЛК; 43 – АПГЛК “недіюча ГЕС–

недіючий млин–гребля–земляний насип з мостом–днище спущеного водосховища–

острів”. Типів місцевостей. Натуральних: 44 – руслового та заплавного; 45 – за-

плавного та схилового; 46 – схилового та плакорного. Антропогенних: 47 – руслового-

канального; 48 – типу місцевостей “кам’янистий бедленд”. Аквальних ділянок: 49 – 

перекатів і плес. Урочищ: 50 – натуральних; 51 – антропогенних. 

Інші позначення: 52 – назви населених пунктів; 53 – напрям течії. 

 
Зворотні біологічні НПДЗ полягали у заростанні новоутвореного острова 

деревною та кущовою рослинністю. Заліснений острів став ареалом для водо-

любних тварин. У процесі довготривалого функціонування АПГЛК проективне 

покриття острова деревостаном збільшувалося, що зумовлювало  виникнення 
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явища контрастності. Так, на залісненій поверхні острова температура повітря 

улітку на 10–12 % нижча порівняно з прибережними ландшафтними комплек-

сами, відносна вологість повітря збільшується на 10–40 %, а швидкість вітру 

зменшується в 11 разів. 

У 1924 р. до будівлі вальцьового млина прибудували малу гідроелектро-

станцію потужністю 240 кВт. На станції було встановлено динамо-машину, 

струм якої освітлював села Печеру та Сокілець [6]. Прямі суспільні ПДЗ, які 

полягали у забезпеченні населених пунктів електроенергією, зумовили умов-

ну зміну попереднього парагенетичного ландшафтного комплексу на АПГЛК 

типу “ГЕС–млин–гребля–канал–острів”. Докорінні зміни в цьому комплексі 

відбулися у 1951 р., коли ГЕС та греблю реконструювали з метою збільшення 

потужності [7], і для її нормального функціонування збудували водосховище. 

Виникнення АПГЛК типу “ГЕС–млин–гребля–водосховище–острів” спри-

чинило зворотні водні НПДЗ. Унаслідок затоплення під водою опинилися 

поверхня лівобережної заплави з вологими лучно-злаковими біоценозами. Під-

пір ґрунтових вод у межах водосховища підвищився на 1–1,5 м. У прибереж-

них частинах водосховища почали виникати пояси водно-болотної рослин-

ності. 

Біологічні НПДЗ виявилися у заселенні нового водосховища популяція-

ми риб, які мігрували з річища. У прибережних заростях поселялися крижні, 

водяні курочки, ондатри тощо. 

Посилилися механічні ПДЗ у вигляді процесу ерозії в прибережній частині 

острова. Під час однієї з повеней вода прорвала земляний вал у межах серед-

ньої частини острова та сформувала вимоїну. Вона має звивистий характер, її 

глибина – 1–1,5 м, ширина – 2–2,5 м. Ерозійна вимоїна перетинає острів з 

північного заходу на південний схід і з’єднується з річищем. 

У 1964 р. з метою забезпечення ліпшого транспортного сполучення (прояв 

СПДЗ) між містами Немирів і Могилів-Подільський через річище Південного 

Бугу та водосховище ГЕС були прокладені два залізобетонні мости. Перший 

(довжиною 121 м) з’єднує с. Печера з островом, другий (довжиною 44 м) – 

острів із с. Сокілець. Сокілецький міст збудували у верхньому б’єфі водосхо-

вища на одній опорі. Для того щоб знівелювати рівень сокілецького мосту з 

печерським, частину острова та лівобережної заплави підвищили земляним 

насипом. Будівництво сокілецького мосту зумовило спуск водосховища, води 

якого підмивали під’їзний насип й опору, та зупинку роботи ГЕС. Унаслідок 

цього сформувався АПГЛК типу “недіюча ГЕС–млин–гребля–земляний 

насип з мостом–днище спущеного водосховища–острів”. 

У процесі функціонування нового АПГЛК основну роль відіграли водні 

та біотичні НПДЗ. Після спуску води днище колишнього водосховища, зба-

гачене алювіальними відкладами, почало активно заростати вологолюбними 

рослинами. На поверхні заплави, що розташовується ближче до мосту, сформу-

валося урочище надмірно зволожених лук, травостій яких репрезентований 

27–30-ма видами рослин. В угрупованні переважає осока побережна, осока 

гостроподібна, очерет звичайний, рогіз широколистий, рогіз  вузьколистий,  кро- 
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пива дводомна, болиголов плямистий, гравілат річковий. На іншій частині 

заплави розвивається урочище вільхово-вербових заростей. 

Припинення роботи млина у 1992 р. зумовило “затухання” прямих сус-

пільних ПДЗ і трансформацію ландшафтного комплексу в АПГЛК “недіюча 

ГЕС–недіючий млин–гребля–земляний насип з мостом–днище спущеного водо-

сховища–острів”, який продовжує функціонувати завдяки натуральним ПДЗ й 

нині. 

Трансформація руслово-заплавного ПГЛК і прилеглих до нього суміжних 

ландшафтних комплексів зумовлює зміну між ними потоків речовин, енергії 

та інформації. Відповідно до особливостей структури, розташування та часу 

будівництва гідротехнічних споруд відбувається спрямування, посилення й 

затухання зазначених потоків. Неврахування парадинамічних і парагенетич-

них зв’язків між антропогенними парагенетичними ландшафтними комплек-

сами призводить до екологічних проблем не лише в річищі та заплаві, а й у 

басейні річки загалом. Тому важливо під час процесу зміни будь-якого еле-

мента долини аналізувати її наслідки в перспективі та забезпечити постійний 

контроль над технічним блоком ландшафтного комплексу. 

________________________ 
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scape complexes. 
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Рассмотрены проблемы выделения антропогенных парагенетических ландшафт-

ных комплексов. Проанализированы процессы формирования, развития и функцио-

нирования парагенетических и парадинамичних связей в ландшафтных комплексах 

русла и поймы Южного Буга. На примере пространственно-временного процесса 

освоения днища речной долины охарактеризованы процессы обмена веществом, 

энергией и информацией между антропогенными ландшафтными комплексами. 

Ключевые слова: Южный Буг, русло, пойма, антропогенные ландшафты, ланд-

шафтный комплекс, парадинамические связи, парагенетических связи. 
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Наведено результати досліджень фізичних властивостей дерново-підзолистих 

ґрунтів Надсянської моренно-зандрової рівнини. Подано характеристику рівнів 

фізичної деградації ґрунтів під різними угіддями за вмістом агрономічно-цінних 

агрегатів, щільністю будови та загальною шпаруватістю. Запропоновано шляхи 

поліпшення деяких властивостей деградованих ґрунтів.  

Ключові слова: деградація, структурно-агрегатний стан, агрономічно-цінні 

агрегати, щільність будови, загальна шпаруватість. 

 
Надсянська рівнина займає крайню північно-західну частину Передкар-

паття. За сучасним фізико-географічним районуванням відповідає Мостисько-

Яворівському природному району Передкарпатської височинної області Україн-

ських Карпат [7]. За агроґрунтовим районуванням територія дослідження 

входить до складу Присянського агроґрунтового району провінції Західного 

Полісся Центральної тайгово-лісової області бореального помірнохолодного 

поясу [1].  

Надсянська моренно-зандрова рівнина є територією давнього землероб-

ського використання, яка заселена ще у ІІ тисячолітті до нашої ери [6]. 

Інтенсивність сільськогосподарського використання у цей час не була такою 

масштабною, як в останні два століття, коли розпочалася інтенсифікація 

землеробства з метою збільшення площ ріллі та кількості вирощеної сіль-

ськогосподарської продукції. У 60–70-х роках ХХ ст. відбулося окультурення 

цілинних земель шляхом проведення осушувальних меліорацій перезволо-

жених ґрунтів, зросло механічне навантаження на ґрунти важкою сільсько-

господарською технікою, вносили необґрунтовану кількість добрив. Це стало 

причиною переосушення, переущільнення, дегуміфікації, еродованості, забруд-

нення земель та розвитку інших деградаційних процесів. 

Питанню деградації ґрунтів в останні десятиліття присвячено багато 

наукових праць і публікацій, зокрема В. В. Медведєва “Агрофізична деградація 

ґрунтів” (1992), “Деградация и охрана почв” за редакцією Г. В. Доброволь-

ського (2002) та ін. У них наведено різноманітні визначення поняття “дегра-

дація ґрунтів”, розроблено класифікації деградаційних процесів. 
________________________________________ 
© Луцишин О., 2013 
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Як зазначає С. П. Позняк, “деградація ґрунтів – це спричинений люди-

ною процес погіршення і втрати властивостей та якостей ґрунту, результат 

якого сприяє збільшенню затрат ресурсів для досягнення раніше отримуваної 

кількості та якості продукції і збільшує обмеження на подальшу діяльність 

людини” [5, с. 244]. Деградація ґрунтів відбувається і за рахунок природних 

чинників, дія яких підсилюється антропогенними. 

Одну з класифікацій типів деградації ґрунтів запропонували В. В. Медве-

дєв, Т. М. Лактіонова, Л. Д. Греков (2004). Залежно від панівних негативних 

процесів виділяють: фізичну, хімічну, фізико-хімічну, біологічну деградації, а 

також геоекоаномалії [3]. Деякі автори пропонують вирізняти механічну дегра-

дацію. ЇЇ суть полягає в порушенні цілісності ґрунтового покриву. Вона зде-

більшого пов’язана з водною та вітровою ерозією, під впливом якої  змен-

шується потужність гумусового шару. 

У структурі ґрунтового покриву Надсянської рівнини основні площі зай-

няті дерново-підзолистими ґрунтами, що характеризуються низькою природ-

ною родючістю. Вона зумовлена легким гранулометричним складом (зазви-

чай піщаний або супіщаний), поганою оструктуреністю, незначним вмістом 

гумусу, високою кислотністю. При цьому необдумане антропогенне наванта-

ження, порушення правил сівозміни, технологій і термінів обробітку, вико-

ристання монокультури, підсилює ці деградаційні процеси та зумовлює появу 

нових. Тому головне завдання – визначення причин і наслідків ступеня 

деградації. Об’єктом вивчення є дерново-слабопідзолисті ґрунти на моренних 

і водно-льодовикових відкладах різного ступеня окультурення. Предмет 

дослідження – деградаційні процеси, пов’язані зі зміною фізичних власти-

востей: структурно-агрегатного стану, щільності будови, загальної шпару-

ватості. 

Вивчення процесів фізичної деградації дерново-підзолистих ґрунтів Над-

сянської моренно-зандрової рівнини відбувалося у межах модальних ділянок 

на території Верблянської та Краковецької сільських рад Яворівського району 

Львівської області. 

Під час проведення досліджень використано такі методи як: порівняльно-

географічний, порівняльно-профільний, аналітичний. Зокрема, структурно-агре-

гатний стан визначали за методом В. Н. Саввінова (сухе просіювання), щільність 

будови – буровим методом, загальну шпаруватість – розрахунково як функціо-

нальну залежність від щільності твердої фази та щільності будови. Резуль-

тати лабораторно-аналітичних досліджень подано у таблицях 1–3. 

Фізична деградація сприяє руйнуванню, переміщенню, відкладенню час-

тинок маси ґрунту або внутрішньому їхньому перегрупуванню і спрощенню 

будови ґрунту [3, с. 14]. 

Одним з діагностичних критеріїв, за яким визначають фізичну деграда-

цію ґрунтів, є вміст агрономічно-цінних агрегатів. З агрономічного погляду 

цінною структурою є дрібногрудкувата та зерниста структура з агрегатами 

розміром 0,25–10 мм, за якістю пориста, механічно міцна і водостійка. 

За результатами досліджень з’ясовано, що дерново-підзолисті ґрунти Над-

сянської моренно-зандрової рівнини містять порівняно незначну  кількість  агро- 
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номічно-цінних агрегатів під різними угіддями, що зумовлено їхнім легким 

гранулометричним складом (див. табл. 1). Внесення органічних добрив при 

легкому гранулометричному складі (супіщаний) та низькому вмісті мулистої 

фракції не дає змоги закріплювати органічні речовини у верхніх генетичних 

горизонтах та не сприяє утворенню агрономічно-цінних агрегатів.  

Таблиця 1 

Оцінка рівнів деградації ґрунтів 

Назва ґрунту 

У
гі

д
д

я Генетичний 

горизонт, 

потужність 

шару, см 

Нормативи параметрів 

деградації 

І ІІ ІІІ ІV V 

>60 60–50 50–40 40–30 <30 

% 

Дерново-слабопідзо-

листий глеюватий грубо-

пилувато-супіщаний на 

моренних відкладах 

рілля 
НЕор, 0–20    33,55  

НЕор, 20–33     20,23 

переліг  
НЕор, 0–20    30,34  

НEп/ор(gl), 20–35    35,10  

Дерново-слабопідзо-

листий глеюватий грубо-

пилувато-супіщаний на 

водно-льодовикових 

відкладах 

п
ас

о
в
и

щ
е НЕ, 1–21     24,24 

НЕп/ор, 21–39     22,35 

Дерново-слабопідзо-

листий глеюватий 

супіщаний на водно-

льодовикових відкладах 

рілля 

НЕор, 0–20     15,36 

HEп/ор, 26–36    39,76  

Примітка: Група деградації: механічна. Вид деградації: погіршення струк-

турно-агрегатного стану. Діагностичний критерій: вміст агрономічно-цінних агре-

гатів розміром 0,25–10 мм при сухому просіюванні. Ступінь деградації: І – майже 

немає, ІІ – слабкий, ІІІ – середній, ІV – високий, V – кризовий. 

 

Дерново-слабопідзолисті ґрунти, які сформувалися як на моренних так і 

на водно-льодовикових відкладах, за оцінкою рівнів деградації, перебувають 

у передкризовому та кризовому стані. 

Дерново-слабопідзолисті ґрунти на моренних відкладах під ріллею харак-

теризуються високою деградацією у шарі 0–20 см, вміст агрономічно-цінних 

агрегатів становить 33,55 %. У шарі 20–33 см вміст агрономічно-цінних агре-

гатів дорівнює 20,23 %, деградацію оцінюють як кризову (див. табл. 1). 

Під перелогами деградація висока, вміст агрономічно-цінних агрегатів 

коливається у межах 30–40 %. Очевидно, це пов’язано з тимчасовою відсут-

ністю навантажень сільськогосподарської техніки, а також діяльністю коре-

невої системи трав, якими зайняті перелоги.  

Здатність ґрунту відновлювати структуру під дією кореневої системи 

рослин відома вже давно, за перелогової системи землеробства виснажений ґрунт 
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почали виводити з обробітку та залишали у спокої. Чинник агрегації при цьому 

є коріння рослин і баланс гумусу [2, с. 189]. 

Таблиця 2 

Оцінка рівнів деградації ґрунтів 

Назва ґрунту 
У

гі
д

д
я Генетичний 

горизонт, 

потужність 

шару, см 

Нормативи параметрів 

деградації 

І ІІ ІІІ ІV V 

<1,2 1,2–
1,3 

1,3–
1,4 

1,4–
1,5 

>1,5 

г/см3 

Дерново-слабопідзо-

листий глеюватий грубо-

пилувато-супіщаний на 

моренних відкладах 

рілля 
НЕор, 0–10    1,42  

НЕор, 10–20     1,54 

переліг 
НЕор, 0–10  1,26    

НЕор, 10–20   1,31   

Дерново-слабопідзо-

листий глеюватий грубо-

пилувато-супіщаний на 

водно-льодовикових 

відкладах 

п
ас

о
в
и

щ
е НЕ, 1–10    1,42  

НЕ, 10–21    1,46  

НЕп/ор, 21–30    1,48  

Дерново-слабопідзо-

листий глеюватий 

супіщаний на водно-

льодовикових відкладах 

рілля 

НЕор, 0–10   1,34   

НЕор, 10–20   1,39   

НЕп/ор, 26–36    1,49  

Дерново-слабопідзо-

листий глеюватий зв’язно-

піщаний на водно-

льодовикових відкладах 

ліс 

НЕ, 3–8  1,30    

НЕ, 8–19   1,34   

Еіh, 19–29   1,38   

Примітка: Група деградації: механічна. Вид деградації: ущільнення ґрунту. 

Діагностичний критерій: щільність будови. Ступінь деградації: І – немає, ІІ – 

слабкий, ІІІ – середній, ІV – високий, V – кризовий. 
 

За результатами досліджень визначено, що з глибиною в гумусово-елю-

віальному підорному горизонті НЕп/ор дерново-слабопідзолистих ґрунтів на 

водно-льодовикових відкладах під ріллею вміст агрегатів розміром 0,25–10 мм 

збільшився більше, ніж у два рази. Кількість агрономічно-цінних агрегатів у 

орному горизонті НЕор становить 15,36 %, ступінь деградації оцінюють як кри-

зовий, у підорному шарі НЕп/ор дорівнює 39,76 %, деградація висока (див. табл. 

1). Цей факт можна пояснити низкою причин. Зокрема, формування агрегатів 

у підорному горизонті може бути наслідком збільшення з глибиною мулистої 

фракції з наступним закріпленням її гумусовими речовинами. Також порівняно 

низький вміст агрономічно-цінних агрегатів у верхньому орному горизонті до 

глибини 20 см є причиною того, що цей шар постійно підданий технологіч-

ним процесам механічного обробітку (прохід кулісної техніки, культивація, бо-

ронування). Це сприяє постійному його розпушуванню і руйнуванню ґрунтових 

структурних окремостей сільськогосподарською технікою. 
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Для порівняльної характеристики ступеня деградації ґрунтів за щільністю 

будови та загальною шпаруватістю проведено оцінку під біо- й агроценозами.  

Таблиця 3 

Оцінка рівнів деградації ґрунтів 

Назва ґрунту 
У

гі
д

д
я Генетичний 

горизонт, 

потужність 

шару, см 

Нормативи параметрів  

деградації 

І ІІ ІІІ ІV V 

>55 55–50 50–45 45–40 <40 

% 

Дерново-слабопідзо-

листий глеюватий 

грубопилувато-

супіщаний на 

моренних відкладах 

рілля  
НЕор, 0–10    44,75  

НЕор, 10–20    40,31  

переліг  
НЕор, 0–10  50,39    

НЕор, 10–20   49,03   

Дерново-слабопідзо-

листий глеюватий 

грубопилувато-

супіщаний на водно-

льодовикових 

відкладах 

п
ас

о
в
и

щ
е НЕ, 1–10    44,96  

НЕ, 10–21    43,41  

НЕп/ор, 21–30    42,85  

Дерново-слабопідзо-

листий глеюватий 

супіщаний на водно-

льодовикових 

відкладах 

рілля  

НЕор, 0–10   47,04   

НЕор, 10–20   45,06   

НЕп/ор, 26–36    41,80  

Дерново-слабопідзо-

листий глеюватий 

зв’язнопіщаний на 

водно-льодовикових 

відкладах 

ліс  

НЕ, 3–8   48,41   

НЕ, 8–19   46,83   

Еіh, 19–29   46,51   

Примітка: Група деградації: механічна. Вид деградації: ущільнення ґрунту. 

Діагностичний критерій: загальна шпаруватість. Ступінь деградації: І – немає, ІІ – 

слабкий, ІІІ – середній, ІV – високий, V – кризовий. 
 

Ступінь деградації дерново-слабопідзолистих ґрунтів на моренних відкла-
дах під ріллею у шарі 0–10 см характеризують як високий, щільність будови 
1,42 г/см3.  Шар 10–20 см оцінюють як кризовий, щільність будови дорівнює 
1,54 г/см3. Дещо кращою є ситуація під перелогами. У товщі 0–10 см ступінь 
деградації характеризуються як слабкий, щільність будови становить 1,26 г/см3. 

У шарі 10–20 см щільність будови дорівнює 1,31 г/см3, деградація середня 
(див. табл. 2). 

Якщо порівняти значення щільності будови дерново-слабопідзолистих ґрун-
тів на водно-льодовикових відкладах під різними ценозами, то найбільшої де-
градації зазнали ґрунти під пасовищами. У всіх генетичних горизонтах до 
глибини 30 см ступінь деградації високий, значення щільності будови колива-
ються у межах 1,42–1,48 г/см3. Очевидно, це пов’язано  з  переважанням  фракції 
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грубого пилу та важчим гранулометричним складом порівняно з горизонтами 

під ріллею та лісом, а також надмірним і ненормованим випасання худоби, 

яка переущільнює ґрунт. 

Під ріллею ступінь деградації ґрунтів через ущільнення в гумусово-елю-

віальному орному генетичному горизонті НЕор середній, значення щільності 

будови становить 1,34–1,39 г/см3. У підорному шарі НЕп/ор завдяки оранці на 

однакову глибину й утворенню підплужної підошви ступінь деградації висо-

кий, щільність будови дорівнює 1,49 г/см3 (див. табл. 2). 
Під лісом, у верхньому шарі, деградація слабка, щільність будови ста-

новить 1,30 г/см3. З глибиною значення зростають до 1,34–1,38 г/см3, дегра-

дація середня (див. табл. 2). 

Ще одним діагностичним критерієм ущільнення ґрунту є загальна шпа-

руватість. 

Високий ступінь деградації простежується у дерново-слабопідзолистих 

ґрунтах на моренних відкладах під ріллею, де загальна шпаруватість стано-

вить 44,75–40,31 %. Також високим ступенем деградації характеризуються 

ґрунти, сформовані на водно-льодовикових відкладах під пасовищами. У шарі 

1–10 см загальна шпаруватість дорівнює 44,96 %, з глибиною у гумусово-

елювіальному підорному горизонті НЕп/ор, величина зменшується до 42,85 % 

(див. табл. 3). 

Слабка деградація, за показником загальної шпаруватості, характерна для 

верхньої частини орного гумусово-елювіального шару НЕор під перелогами – 

50,39 %. З глибиною кількість шпар зменшується до 49,03 % і горизонт ха-

рактеризується середнім ступенем деградації. 

Дерново-слабопідзолисті ґрунти на водно-льодовикових відкладах, до 

глибини 20 см під ріллею і 29 см під лісом, характеризуються середнім сту-

пенем деградації. Підорному горизонту ґрунтів під ріллею властивий високий 

ступінь деградації, загальна шпаруватість становить 41,80 %. Причиною є ущіль-

нення розміщених вище горизонтів та дія сільськогосподарської техніки (див. 

табл. 3). 

З урахуванням видів фізичної деградації дерново-підзолистих ґрунтів 

пропонуємо шляхи поліпшення їхніх агрофізичних властивостей. Для покра-

щення структурно-агрегатного стану ґрунтів потрібно запровадити: сівозміни, 

зокрема посівом багаторічних трав, внесення достатньої кількості органічних 

добрив, зниження кислотності, що дасть змогу сприяти закріпленню гумусо-

вих речовин в  орних горизонтах і формувати цінні структурні окремості. Під 

час сільськогосподарського використання враховувати фізичну стиглість ґрунтів, 

регулювати глибину оранки з мінімізацією утворення підплужної підошви. При 

складанні схеми сівозміни потрібно враховувати підбір культур з різною 

глибиною проникнення кореневої системи. На пасовищах треба внормувати 

випасання худоби. 

Унаслідок проведених досліджень з’ясовано, що дерново-підзолистим 

ґрунтам Надсянської моренно-зандрової рівнини властивий здебільшого 

високий або кризовий ступінь фізичної  деградації.  Деградація  полягає  у  втраті 
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агрономічно-цінних агрегатів і переущільненні. Наслідком є зміна водно-

фізичних властивостей: зниження фільтраційної здатності, погіршення загальної 

шпаруватості та шпаруватості аерації, утворення ущільнених прошарків. 

Найкраща ситуація на території дослідження відповідно до діагностич-

них критеріїв простежується під перелогами. Цьому посприяла коренева сис-

тема рослин завдяки формуванню структурних окремостей розміром 0,25–10 мм, 

як збільшили загальну кількість пор та розпушили генетичні горизонти. 

________________________ 
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The study results of physical features of sod-podzolic soils at Nadsiannia moraine-

outwash plain have been outlined. There has been given the description of levels of soil 

physical degradation under different lands based on the content of agronomically valuable 

aggregates, structure density and total porosity. The solutions to improve some properties 

of degraded soils have been proposed. 
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ДЕГРАДАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТЫХ 

ПОЧВАХ НАДСАНСКИЙ РАВНИНЫ 
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ул. Тарнавского, 107, г. Львов, 79017, Украина 

 

Приведены результаты исследований физических свойств дерново-подзолистых 

почв Надсянский моренно-зандровой равнины. Дана характеристика уровней физи-

ческой деградации почв под различными угодьями по содержанию агрономически-

ценных агрегатов, плотностью строения и общей скважностью. Предложены пути 

улучшения некоторых свойств деградированных почв. 

Ключевые слова: деградация, структурно-агрегатное состояние, агрономически-

ценные агрегаты, плотность строения, общая скважность. 
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ПОКРИВУ СЕРЕДНЬОСУХОСТЕПОВОГО ПЕДОЕКОТОНУ 

ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОГО ПРИЧОРНОМОР’Я 
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Одеський державний аграрний університет, 

вул. Пантелеймонівська, 13, м. Одеса, 65012, Україна 

 
Визначено, що сучасний стан структури ґрунтового покриву середньосухосте-

пового педоекотону зумовлений еволюцією ґрунтів цієї території від темно-кашта-

нових слабосолонцюватих до чорноземів залишково- і слабосолонцюватих. Досліджено 

вплив процесів зонального та силового педогенезу на компонентний склад ґрунтових 

мікрокатен території досліджень. 

Ключові слова: педотопокатена, ґрунтові комбінації, чорноземи південні, темно-

каштанові ґрунти, степ. 

 

Виявлення закономірностей формування взаємопов’язаних просторових 

ґрунтових одиниць є суттєвим аспектом вивчення структури ґрунтового 

покриву. Йдеться передусім як про виокремлення одиниць ґрунтового по-

криву в просторі, так і про диференціацію їхньої внутрішньої структури. 

Перше зумовлює виділення на картах ареалів одиниць ґрунтового покриву 

певного таксономічного рангу, а друге – з’ясування їхнього якісного внутріш-

нього різноманіття. 

Сьогодні можна вважати загальноприйнятим твердження про те, що за 

умов розчленованої території основні закономірності просторової диференціа-

ції та виділення одиниць структури ґрунтового покриву визначаються саме 

рельєфом, і найбільш динамічні просторові взаємозв’язки між окремими ґрунто-

вими ареалами виникають під час формування ґрунтових мікрокатен. Харак-

тер взаємозв’язків компонентів цих мікрокатен та їхня взаємозалежність від 

чинників ґрунтоутворення варто розглядати не тільки як просторову, а й як 

часову систему. Це дає змогу розглянути генезис і виявити напрям еволюції 

ґрунтового покриву, а також здійснити прогноз його подальшого розвитку. 

У вивченні проблеми взаємодії компонентів природного середовища та 

ґрунту значний внесок зробив Б. Б. Полинов, який заклав основи геохімії 

ландшафтів, а також М. А. Глазовська та А. І. Перельман. Праці цих науков-

ців з типології природних ландшафтів та методики їхнього дослідження, в 

яких розглянуто питання виділення найбільш дрібних географічних одиниць, 

їхню класифікацію і генезис, мали значний вплив на розвиток дослідження 

структури ґрунтового покриву. 
________________________________________ 

© Мороз Г., 2013 
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У статті ми ґрунтуємось на положеннях С. С. Неуструєва (яке детально 

опрацювали В. М. Фрідланд та Я. М. Годельман) про те, що еволюція рельєфу 

призводить до еволюції ґрунтових комбінацій. Метою дослідження є вивчен-

ня впливу процесів як зонального, так і схилового педогенезу, на компонент-

ний склад ґрунтових комбінацій та мікрокатен території досліджень.  

Об’єктом дослідження є структура ґрунтового покриву середньосухо-

степового педоекотону – смуги переходу від середнього до сухого Степу в 

Північно-Західному Причорномор’ї (ареал поширення чорноземів південних 

залишково- і слабосолонцюватих), який має протяжність від р. Барабой на 

заході до Дніпровсько-Бузького лиману на сході. Методологічну основу вив-

чення ґрунтів цієї смуги становлять різноманітні наукові методи, основним з 

яких є порівняльно-географічний метод. Цей метод ми використали під час 

картографування ґрунтів на шести ключових ділянках загальною площею 1090 га, 

ключ-профілях та 58 опорних розрізах. Оцінку розчленованості елементарних 

ґрунтових ареалів та виділення ґрунтових комбінацій було проведено згідно з 

методиками, які розробили В. М. Фрідланд та Я. М. Годельман. 

Серед різноманіття чинників диференціації ґрунтового покриву середньо-

сухостепового педоекотону основними варто визнати рельєф як перероз-

поділювач вологи, розчинних речовин та тепла, а також процеси рельєфо-

утворення, що є одночасно процесами формування ґрунтів. Оскільки тери-

торії дослідження притаманне значне розчленування рельєфу, наявність 

балок та ярів, то це призводить до утворення спрямовано-анізотропних 

ґрунтово-географічних одиниць, які називають мікрокатенами. Ці мікро-

катени приурочені до форм лінійної (ярково-балкової мережі) та площинної 

ерозії і тому є парагенетичними у суміжних ландшафтних типологічних оди-

ницях. Завдяки цим парагенетичним взаємозв’язкам на схилах утворюються 

просторово суміжні парагенетичні ландшафтні мікрозони, що характери-

зуються взаємопов’язаними умовами ґрунтоутворення [6, c. 80–83; 7]. 

На території досліджень згідно з думкою Ф. М. Мількова [7] виділено 

чотири ландшафтні мікрозони, кожній з яких характерна певна група ґрунтів, 

що утворюють місцеві мікрокатени.  

Привододільні мікрозони містяться на рівних плакорних ділянках, що 

межуть зі схилами. 

Прибровочні (верхньосхилові) мікрозони займають привершинні та верхні 

частини схилів. Вони характеризуються підвищеним рівнем ксероморфності, 

активнішою площинною та лінійною ерозією, а також протіканням дефляцій-

них процесів. 

Нижньосхилові (підніжні) мікрозони поширені на нижніх частинах схилів. 

Їм притаманне тимчасове перевідкладення делювіального матеріалу, а також 

ліпше забезпечення вологою та сповільнення темпів ерозії. 

Балкові (тальвегові) мікрозони розташовані в тальвегах лощин та днищах 

ярів і балок. Для них характерне накопичення делювіальних відкладів, а також 

часткове перезволоження і відсутність ерозійно-дефляційних процесів. 
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Отже, з урахуванням катенарного розташування, внаслідок переважання 

на території досліджень довгих схилів увігнутої та опукло-увігнутої форми, у 

структурі ґрунтового покриву середньосухостепового педоекотону можна 

виділити чотири групи ґрунтів [8, c. 105–106]: 

 фонові ґрунти (чорноземи південні залишково- і слабосолонцюваті), 

які утворилися на вузьких вододілах та широких плакорних ділянках і є 

характерними для цієї місцевості; 

 слабоксероморфні та слабоеродовані ґрунти, які характеризуються 

погіршенням умов вологозабезпечення й еродованістю, у зв’язку з розміщен-

ням на порівняно крутих схилах, верхніх частинах та вершинах схилів. Вони 

відзначаються пониженим вмістом гумусу і зменшенням потужності гумусо-

ваного профілю; 

 ґрунти, розташовані в нижній третині схилу, які внаслідок транзитного 

переносу ґрунтової маси вниз по схилу набувають параметрів аналогічних 

фоновим; 

 ґрунти, поширені на виположених нижніх частинах схилів, тальвегах 

лощин, що зазнають додаткового зволоження завдяки поверхневому стоку. 

Вони мають підвищений вміст гумусу в орному шарі та порівняно більшу 

потужність профілю. За походженням такі ґрунти ідентичні фоновим, але зав-

дяки ліпшому вологозабезпеченню належать до напівгідроморфних – лучну-

вато-чорноземних. 

Отже, в межах ярково-балкової мережі північно-західного Причорномор’я 

простежується поступова спрямована зміна властивостей ґрунтів, що під-

тверджує доцільність їхнього виділення як ерозійно-делювіальні мікрокатени. 

З огляду на твердження про те, що катена є одним із конкретних проявів 

структури ґрунтового покриву [5, c. 42], вивчений ряд ґрунтів ми зачислили 

до лінійно-деревовидних слабоерозійних великоблокових слабоконтрастних 

варіацій і поєднань-варіацій мікрокатен та прилеглих елементарних ґрунто-

вих ареалів (ЕГА). Зазначимо, що ґрунтові комбінації середньосухостепового 

педоекотону репрезентовані зазвичай простими варіаціями чорноземів пів-

денних залишково- і слабосолонцюватих незмитих з мікрокатенами змитих і 

намитих ґрунтів улоговин і балок та поєднаннями-варіаціями чорноземів 

південних залишково- або слабосолонцюватих незмитих та різного ступеня 

змитості з мікрокатенами змито-намитих ґрунтів улоговин та балок і комп-

лексами лучно-чорноземних та чорноземно-лучних залишково- або слабо-

солонцюватих ґрунтів. 

Проте зміна властивостей ґрунтів схилових територій відбувається не 

тільки внаслідок поєднання процесів змивання, міграції та акумуляції речо-

вини, а й унаслідок перерозподілу вологи, розчинних речовин та тепла. Резуль-

татом цього є відмінність не тільки в морфологічних, а й у фізико-хімічних 

властивостях ґрунтів різних рівнів мікрокатен. Зокрема, ґрунти верхніх частин 

схилів більш наближені за своїми властивостями до темно-каштанових ґрун-

тів, ніж ґрунти інших рівнів мікрокатен, які, по суті, є чорноземами півден-

ними [8, c. 147–148]. Цей факт вказує на  еволюційну  неоднорідність  компонен- 
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тів ґрунтових мікрокатен середньосухостепового педоекотону Північно-Захід-

ного Причорномор’я. 

З погляду зональної еволюції досліджуваних ґрунтів нині вони пережи-

вають вологу субфазу розвитку, яка розпочалася в 60‒70-их рр. ХХ ст. й ево-

люціонують від темно-каштанових ґрунтів до чорноземів південних [2–4]. У 

схиловому аспекті еволюція цих ґрунтів приводить до посилення еродова-

ності за умов накладання ерозійних процесів на природний ґрунтотворний 

процес. Таке накладання має послідовний характер: слабозмиті ґрунти накла-

даються на незмиті, середньозмиті – на слабозмиті, сильнозмиті – на середньо-

змиті, внаслідок чого поступово зменшуються площі ЕГА [1, c. 82]. 

Проте характер та направленість еволюції ґрунтів можна визначити і за 

показниками розчленованості ЕГА. За даними А. Г. Сазонова [9], ґрунтам регре-

сивного типу розвитку характерні високі показники розчленування контурів, 

а ґрунтам прогресивного типу – низькі. З урахуванням цієї закономірності, на 

території середньосухостепового педоекотону до регресивного типу належать 

чорноземи південні різного ступеня змитості верхніх частин схилів і напів-

гідроморфні ґрунти балкових мікрозон. Зазначимо, що до прогресивного типу 

належать ґрунти привододільних і нижньосхилових ландшафтних мікрозон – 

фонові чорноземи південні та їхні глибокозакипаючі роди (табл. 1, 2). 

Розглядаючи компоненти досліджуваних варіацій у співвідношенні з трен-

дом еволюції ґрунтового покриву, як в аспекті зонального так і схилового 

ґрунтоутворення, в їхньому компонентному складі ми виділили (за В. М. Фрід-

ландом [10, c. 116–117]) сучасні, реліктові та прогресуючі елементи (табл. 3). 

Під час зіставлення отриманих результатів з’ясували, що направленість та 

інтенсивність ґрунтоутворення в ландшафтних мікрозонах території дослід-

жень є далеко неоднорідною та неоднозначною. Зокрема, ґрунти верхньо-

схилової мікрозони зберігають реліктові ознаки зонального ґрунтоутворення 

завдяки прогресуючому тренду схилового педогенезу. Сучасна направленість 

зонального ґрунтотворного процесу в балковій мікрозоні сприяє прогресуючій 

еволюції характерних для неї ґрунтів у контексті схилового ґрунтоутворення. 

Також сучасні схилові процеси в ґрунтах нижньосхилової мікрозони під-

тримують прогресуючі темпи їхньої зональної еволюції. Отже, на території 

середньосухостепового педоекотону розвиток ґрунтового покриву варто роз-

глядати в синхронно-еволюційному взаємозв’язку зонального та схилового 

ґрунтоутворення. 

Очевидно, що неоднорідність ґрунтового покриву середньосухостепо-

вого педоекотону має дві основні причини – розчленованість рельєфу та 

накладання процесів силового ґрунтоутворення на зональний педогенез. Для 

кожної дослідженої ґрунтової комбінації характерна схилова еволюція ґрунто-

вого покриву, яка проходить в напрямку посилення еродованості та ксеро-

морфності. Завдяки цьому усі компоненти всередині кожної комбінації 

еволюційно пов’язані між собою і змінюються один одним у просторі і часі. 

У зональному аспекті територія досліджень є переходом від темно-кашта-

нових ґрунтів до чорноземів південних, швидкість еволюції яких врівнова-

жена схиловими процесами в межах місцевих мікрокатен. 
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Таблиця 1 

Характеристика елементарних ґрунтових ареалів 

Зміст ЕГА 
(мікрокатени) 

Кількість 
Загальна 
площа, 

га 

% від 
суми 
площі 
всіх 
ЕГА 

Площа ЕГА 

СДГК1 

серед-

ня, га 

max, 

га 

min, 

га 

Чорнозем південний 

залишково- та 

слабосолонцюватий 

13 553,44 50,6 42,57 130,41 4,14 0,66 

Чорнозем південний 

залишково- та 

слабосолонцюватий 

слабозмитий 

17 389,50 35,6 22,91 65,95 0,29 0,80 

Чорнозем південний 

залишково- та 

слабосолонцюватий 

середньозмитий 

9 37,68 3,4 4,19 9,54 2,42 0,50 

Чорнозем південний 

залишково- та 

слабосолонцюватий 

сильнозмитий 

8 33,95 3,1 4,24 17,71 0,82 0,80 

Чорнозем південний 

залишково- та 

слабосолонцюватий 

глибокозакипаючий 

5 43,06 3,9 8,61 14,87 0,41 0,71 

Лучно-чорноземні і 

чорноземно-лучні 

ґрунти 

8 22,75 2,1 2,84 8,07 0,08 0,69 

Мочарний лучно-

болотний ґрунт 
1 0,1 0,01 0,10 – – – 

Змиті, розмиті та 

порушені ґрунти 
5 12,78 1,29 2,56 4,80 0,64 0,42 

Примітка: 1. Ступінь диференціації ґрунтового покриву. 

Таблиця 2 

Статистична оцінка розчленування ЕГА 

Зміст ЕГА 

Коефіцієнт 

розчленування V, %1 Sx
2 Sx, 

%3 

серед. max min 

1 2 3 4 5 6 7 

Чорнозем південний залиш-

ково- та слабосолонцюватий 
1,44 1,98 1,12 18,06 0,18 12,5 

Чорнозем південний залиш-

ково- та слабосолонцюватий 

слабозмитий 

1,56 2,36 1,15 24,36 0,33 21,2 

Чорнозем південний залиш-

ково- та слабосолонцюватий 

середньозмитий 

3,32 5,78 2,49 31,33 0,72 21,7 
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Закінчення таблиці 2 

1 2 3 4 5 6 7 

Чорнозем південний залиш-

ково- та слабосолонцюватий 

сильнозмитий 

4,20 7,77 2,06 49,05 1,72 41,0 

Чорнозем південний залиш-

ково- та слабосолонцюватий 

глибокозакипаючий 

1,94 3,51 1,07 47,94 0,62 32,0 

Лучно-чорноземні і 

чорноземно-лучні ґрунти 
3,45 4,95 2,00 28,70 0,79 22,9 

Примітки: 1. Коефіцієнт варіації; 2. Абсолютна похибка; 3. Відносна похибка. 

Таблиця 3 

Компоненти мікрокатен 

Ландшафтна 

мікрозона 
Ґрунт Позиція 

Елемент 

еволюції 

(відносно 

тренду 

зонального 

ґрунто-

утворення) 

Елемент 

еволюції 

(відносно тренду 

схилового 

ґрунтоутворення) 

Привододільна 

Фонові ґрунти – 

чорноземи 

південні залиш-

ково- і слабо-

солонцюваті 

Плакорна Сучасний Реліктовий 

Прибровочна 

(верхньо-

схилова) 

Ксероморфні та 

еродовані відміни 

фонових ґрунтів 

Елювіальна 

або транс-

елювіальна 

Реліктовий Прогресуючий 

Нижньо-

схилова 

(підніжна) 

Глибокозакипаючі 

роди фонових 

ґрунтів 

Транс-

акумулятивна 
Прогресуючий Сучасний 

Балкова  

Чорноземно-лучні 

та лучнувато-

чорноземні ґрунти 

Акумулятивна Сучасний Прогресуючий 

 

Отже, під час дослідження структури ґрунтового покриву в смузі пере-

ходу від сухого до середнього Степу на рівні ґрунтових комбінацій виявлено, 

що їхнє формування пов’язане здебільшого з переміщенням та перевідкла-

денням речовин елементами мезорельєфу за умов розвитку ерозійних про-

цесів та процесів ксероморфізму і гідроморфності. Ґрунти різних гіпсо-

метричних рівнів формують ґрунтові ланцюги, що пов’язані між собою 

генетичними зв’язками, і саме тому панівними родами комбінацій на території 

дослідження є варіації та поєднання-варіації. За складністю ґрунтового покриву, 

яка зумовлена геометричною будовою ЕГА та мікрокатен, ґрунтові комбіна-

ції усіх ключових ділянок близькі між собою, що дає підстави стверджувати 

про їхню генетичну спорідненість. Проте зазначимо про перехідний статус  ґрун- 
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тів на межі середнього та сухого Степу, які розміщені на окраїнах своїх зон і 

характеризуються неоднозначними параметрами. Тому слабоксероморфні і 

слабозмиті ґрунти території досліджень можна зачислити до темно-кашта-

нових ґрунтів. У такому разі поєднання-варіації та варіації повинні були б 

визначатися як складні поєднання. З урахуванням малоконтрастності цих 

комбінацій, незважаючи на належність ґрунтів до різних типів, її потрібно 

зачислювати до поєднань-варіацій та варіацій.  

Отже, структура ґрунтового покриву середньосухостепового педоекотону 

також є перехідною. Тобто, поєднання-варіації темно-каштанових слабосо-

лонцюватих ґрунтів з мікрокатенами змитих і намитих ґрунтів улоговин і 

балок та лучнувато-каштановими слабосолонцюватими ґрунтами переходять 

у поєднання-варіації чорноземів південних залишково- або слабосолонцюватих 

незмитих та різного ступеня змитості з мікрокатенами змито-намитих ґрунтів 

улоговин та балок і лучнувато-чорноземними залишково-солонцюватими ґрун-

тами. Проміжною (перехідною) ланкою в цьому процесі є поєднання-варіації 

чорноземів південних залишково- і слабосолонцюватих, темно-каштанових 

слабосолонцюватих ґрунтів та мікрокатен змитих і намитих ґрунтів улоговин 

і балок з лучнувато-чорноземними залишково-солонцюватими ґрунтами. 

Структура ґрунтового покриву середньо-сухостепового педоекотону 

Північно-Західного Причорномор’я формується під впливом синхронно-

еволюційного взаємозв’язку процесів зонального та схилового педогенезу. 

Перехід ґрунтових комбінацій від поєднань-варіацій темно-каштанових 

слабосолонцюватих ґрунтів до поєднань-варіацій чорноземів південних залиш-

ково- і слабосолонцюватих на території середньосухостепового педоекотону 

врівноважений (у верхніх частинах схилів сповільнений, а у нижніх – при-

скорений) схиловими процесами в межах місцевих мікрокатен. 
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CHARACTERISTIC OF EVOLUTION OF THE STRUCTURE  

OF SOIL COVER ON THE MEDIUM-DRY STEPPE PEDOEKOTON 

OF NORTH-WESTERN PRYCHERNOMORYA 

 

G. Moroz 

 

Odessa State Agrarian University, 

Panteleymonovska Str., 13, Odessa, UA–65012, Ukraine 

 

Has been determined that the current state of the structure of soil cover on medium-

dry Steppe pedoekoton has been due of the evolution of soils in this area from dark 

kastanozems to southern residual and slightly saline chernozems. Has been investigated the 

influence of processes of slope and zonal pedogenesis to the component composition of soil 

mikrokatens area of research. 

Key words: pedotopokatena, soil combinations, southern chernozems, dark kastano-

zems, Steppe. 

 
ОСОБЕННОСТИ ЭВОЛЮЦИИ СТРУКТУРЫ ПОЧВЕННОГО 

ПОКРОВА СЕРЕДНЕСУХОСТЕПОВОГО ПЕДОЭКОТОНА 

СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ПРИЧЕРНОМОРЬЯ 

 

Г. Мороз 

 

Одесский государственный аграрный университет, 

ул. Пантелеймоновская, 13, г. Одесса, 65012, Украина 

 

Определено, что современное состояние структуры почвенного покрова середне-

сухостепового педоэкотона обусловлен эволюцией почв этой территории от темно-

каштановых слабосолонцеватых к черноземам остаточно- и слабосолонцеватым. 

Исследовано влияние процессов зонального и силового педогенеза на компонентный 

состав грунтовых микрокатен территории исследований. 

Ключевые слова: педотопокатена, почвенные комбинации, черноземы южные, 

темно-каштановые почвы, степь. 
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ГАЛОГЕННІ ҐРУНТИ ПОДІВ МЕЖИРІЧЧЯ 

ДНІПРО–МОЛОЧНА 
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Кіровоградський державний педагогічний університет імені В. Винниченка, 

пров. Театральний, 8, м. Кіровоград, 25006, Україна 

 
Досліджені умови і закономірності формування, морфологічна будова і гало-

геохімічні властивості галогенних ґрунтів подів межиріччя Дніпро-Молочна. Запро-

поновано виділяти групу галогенних ґрунтів подів в якості самостійного таксону в 

сучасній систематиці ґрунтів регіону дослідження. 

Ключові слова: галогенні ґрунти, поди межиріччя Дніпро-Молочна, морфологічна 

будова, галогеохімічні властивості. 

 

Причорноморська низовина ускладнена різноманітними мікро- і мезо-

формами рельєфу, серед яких значні площі займають поди. Поди – це по-

рівняно великі округлі замкнені депресії з добре вираженими схилами різної 

крутизни, плоским днищем та сформованою навколо них ерозійною мережею 

[6]. На думку більшості вчених [4, 8, 9, 12] поди є полігенетичними утво-

реннями, які формуються унаслідок суфозійно-просадкових, карстових, 

флювіальних та кріогенних процесів. 

Поди межиріччя Дніпро-Молочна виступають потужними місцевими водо-

збірними та солезбірними басейнами. У межах подів межиріччя простежується 

поєднання кількох потужних чинників галогенезу, передусім геоморфологіч-

ного, гідрогеологічного, а в приморській зоні ще й таласогенного. Усі ці 

чинники в поєднанні зумовлюють значне морфогенетичне різноманіття гало-

генних ґрунтів, які формуються в межах подів регіону. Зазначимо, що під по-

няттям “галогенні ґрунти” автор розуміє ґрунти, походження і специфіка яких 

обумовлені сучасними або раніше існуючими особливостями динаміки водо-

розчинних солей [10]. Отже, група галогенних ґрунтів охоплює все різноманіття 

еволюційних форм засолених ґрунтів у генетичному ряді: солончаки–солон-

ці–солоді солонцюваті. 

Ґрунтовий покрив подових депресій межиріччя Дніпро-Молочна дослід-

жували такі вчені: Н. Б. Вернандер (1957), В. Д. Кисіль і М. І. Полупан (1964), 

М. І. Полупан (1968), Т. І. Євдокимова і Т. К. Биковська, (1985), А. І. Гоголєв 

і В. О. Таргульян (1986), А. І. Кривульченко (2005) та ін. Однак, на нашу 

думку, особливості генезису, будова та властивості галогенних ґрунтів подів 

регіону вивчені ще не достатньо. 
________________________________________ 

© Онойко Ю., 2013 
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Упродовж останніх років ми провели дослідження галогенних ґрунтів 

подів межиріччя Дніпро-Молочна. Головна мета наукового дослідження 

полягала у вивченні морфо-генетичного різноманіття галогенних ґрунтів 

подових депресій межиріччя. Для досягнення цієї мети нами були поставлені 

такі завдання: 

 вивчити особливості формування та закономірності поширення гало-

генних ґрунтів подів регіону дослідження; 

 дослідити морфологічну будову та галогеохімічні властивості гало-

генних ґрунтів подів межиріччя Дніпро-Молочна; 

 виявити специфічні риси в морфології та галогеохімічних властивостях 

галогенних ґрунтів подів межиріччя Дніпро-Молочна і на підставі цього висло-

вити аргументовану думку щодо місця досліджуваних ґрунтів у сучасній систе-

матиці ґрунтового різноманіття регіону дослідження. 

Результати досліджень [10] та аналіз літературних джерел [1, 3, 5, 7, 11] 

доводять, що група галогенних ґрунтів подових депресій межиріччя репре-

зентована солончаками та солонцями. Проте дискусійним є питання щодо 

походження солодей межиріччя Дніпро-Молочна. На думку Г. Г. Махова [7] й 

деяких інших учених [2], солоді регіону утворюються унаслідок елювівально-

глейового процесу і процесу опідзолення, проте ні в генетично-історичному, 

ні в парагенетичному плані не пов’язані зі солонцями. Отож ми підтримуємо 

цей підхід і вважаємо його достатньо обґрунтованим і не вважаємо солоди 

подів регіону дослідження галогенними утвореннями. 

Подові солончаки межиріччя Дніпро-Молочна формуються в межах подів 

з неглибоким рівнем залягання мінералізованих ґрунтових вод. У геоморфо-

логічному плані подові солончаки приурочені до днищ, зрідка – до нижніх 

частин схилів подових депресивних форм рельєфу. До основних факторів, які 

визначають формування в цих умовах солончаків, зачислюють сильноміне-

ралізовані ґрунтові води, а для приморських подів – також і вплив морських 

водно-сольових розчинів. Солонці подові є типовим елементом ґрунтового 

покриву схилів і днищ крупних подоподібних депресій. У формуванні цих 

ґрунтів, крім геоморфологічного чинника, визначальну роль відіграє рівень 

залягання, ступінь і хімічний тип мінералізації ґрунтових вод. За гідрогео-

логічними умовами утворення подові солонці займають своєрідне проміжне 

положення між подовими солончаками та каштаново-лучними солонцюватими 

ґрунтами подів. За наявності неглибокого (0,5–1,5 м) рівня ґрунтових вод та 

значної їхньої мінералізації в межах подів формуються солончаки, коли ж 

ґрунтові води залягають дещо глибше, а серед розчинних солей домінують 

натрієві солі, то найчастіше утворюються солонці. Подові солонці, зазвичай, 

приурочені до різноманітних мікрознижень на схилах, а в днищах формуються 

на значно більших площах, займаючи як мікропідвищення, так і плоскорів-

нинні ділянки. 

Найбільші площі солончаки займають у межах днищ подів приморської 

зони межиріччя: Чонгарського, Новодмитрівського, Веснянського, Гаврилівсь-

кого поду, поду Інгіз та ін. Для приморських подів характерне найсприятли-

віше для розвитку галогенних процесів поєднання  чинників  соленакопичення, 
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зокрема низьке гіпсометричне положення днищ, близькість залягання та значна 

мінералізація ґрунтових вод, а інколи і періодичне чи постійне затоплення 

їхніх днищ та нижніх частин схилів водами моря. Серед позаприморських 

подів найкрупніший осередок солончаків сформувався в Сиваському поді. 

Солонці займають значно більші площі подових депресій, ніж солончаки, і є 

одними з домінуючих компонентів ґрунтового покриву рівнинно-подових ланд-

шафтів межиріччя. 

Рослинний покрив подових солончаків утворений здебільшого солеросами, 

сарсазаном, кермеком, за супергідроморфних умов домінантними часто є осока 

та рогіз. Окремі мікропідвищення займають асоціації злакових, репрезенто-

вані зазвичай вівсяницею. 

За гранулометричним складом досліджувані подові солончаки належать 

до середньо- і легкосуглинистих, окремі горизонти можуть бути супіщаними. 

У ґрунтовому профілі подових солончаків часто формується поверхнева сольова 

кірка, яка в сухий період року розбита тріщинами на окремі частини. Потуж-

ність такої кірки значно менша (до 0,004 м) порівняно із сольовою кіркою 

шорових і приморських солончаків. Гумусовий горизонт незначної потужності 

(0,02–0,04 м), зазвичай, слабко виражений, ясногумусовий. Уміст гумусу в 

органогоризонтах досліджуваних ґрунтів становив близько 1,0–2,7 %. 

У профілі солончаків подів чітко простежується карбонатний горизонт, у 

межах якого відбувається максимальне скупчення карбонатних новоутворень, 

репрезентованих зазвичай псевдоміцелієм, прожилками, трубочками і конкре-

ціями. Глибина залягання такого горизонту різна. У солончаках Сиваського 

поду акумулятивно-карбонатний горизонт сформувався з глибини 0,14–0,20 м, 

у солончаках поду Інгіз – з глибини близько 0,10 м, а в солончаках Чонгар-

ського поду залягає безпосередньо під поверхневою сольовою кіркою. Вміст 

карбонатів при цьому становив близько 6,0–18,0 %. У межах інших горизонтів 

частка карбонатів значна менша – 0,86–3,0 %. 

Нижні горизонти подових солончаків оглеєні, проте ступінь їхньої оглеє-

ності здебільшого нижчий порівняно з оглеєністю горизонтів нижньої частини 

профілю приморських і шорових солончаків, які формуються за більш гідро-

морфних умов. Забарвлення оглеєних горизонтів солончаків подів репрезен-

товане здебільшого сіро-зеленуватими відтінками, на відміну від традиційних 

для інших видів солончаків межиріччя сизих та оливкових тонів. 

Наведений нижче опис ґрунтового розрізу відображає особливості морфо-

логії солончаків подових кіркових глейових, які сформувалися в південно-

східній частині днища Сиваського поду під солянково-солеросовою асоціа-

цією рослинності. 

S (0,00–0,002 (0,004) м) – поверхнева сольова кірка, малопотужна, роз-

бита тріщинами на окремі частини, світло-сірого кольору, з поверхні – бі-

ляста. 

HEs (0,002 (0,004)–0,02 м) – ясногумусовий горизонт невеликої потуж-

ності темно-коричневого забарвлення, супіщаний, зернистий, сухий, не липкий, 

твердуватий, простежується елювіювання гумусу за межі горизонту, нечітка 

зубчаста нижня межа. 
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Ehsk (0,02–0,14 (0,16) м) – елювіальний горизонт, темно-сірий, дрібно-

грудкуватий, легкосуглинистий, сухий, не липкий, у верхній частині місцями 

помітне підтікання гумусу, з глибини 0,06 (0,08) м з’являються окремі вкрап-

лення карбонатів, перехід поступовий. 

Iksgl (0,14 (0,16)–0,38 м) – ілювіальний горизонт, сірого забарвлення, 

середньосуглинистий, грудкуватий, вологуватий, слаболипкий, слабооглеєний, 

значна кількість карбонатних новоутворень у вигляді міцелію, прожилок, 

конкрецій, поступовий нижній перехід. 

Glks (> 0,38 м) – глейовий горизонт, сірого забарвлення, середньосугли-

нистий, дрібногрудкуватий, вологуватий, липкий, у нижній частині вологий і 

дуже липкий, вкраплення карбонатів. 

Рівень ґрунтових вод – 0,80 м. Помітне скипання з поверхні, з глибини 

0,06 (0,08) м – бурхливе скипання. 

Солончаки, які досліджували в південній частині днища Чонгарського поду, 

за своїми морфологічними особливостями загалом подібні до попередніх, проте 

вирізняються відсутністю чітко сформованого гумусового горизонту, більшою 

оглеєністю нижніх горизонтів, які мають сіро-зеленувате забарвлення, та ви-

щою верхньою межею (з 0,02–0,07 м) горизонту максимальної акумуляції карбо-

натів у ґрунтовому профілі. 

Значно більшим морфогенетичним різноманіттям характеризуються солон-

ці подових депресій. Серед подових солонців розрізняють осолоділі та солон-

чакові види. Перші формуються як в межах схилів, так і днищ подоподібних 

утворень з глибоким рівнем залягання ґрунтових вод, характеризуються част-

ково осолоділим надсолонцевим горизонтом, незначною кількістю водороз-

чинних солей, частка яких з глибиною, зазвичай, поступово зростає, та неве-

ликим вмістом карбонатів у ґрунтовому профілі. Солончакові види подових 

солонців утворюються найчастіше в межах днищ і нижніх частин схилів подів 

за умов порівняно неглибокого рівня мінералізованих ґрунтових вод. Солонці 

подові солончакові відзначаються відсутністю чи незначним проявом ознак 

осолодіння елювіального горизонту, високим ступенем засоленості всього 

ґрунтового профілю, значним умістом карбонатів та оглеєністю нижніх гори-

зонтів. Більш гідроморфні умови, за яких утворюються солончакові солонці 

подів, сприяють формуванню горіхуватої чи грудкуватої структури солонцевого 

горизонту, на відміну від типової стовбчасто-призматичної структури осолоді-

лих солонців. Осолоділі та солончакові види подових солонців розвиваються 

в різних еволюційних напрямках: перші еволюціонують у напрямку подаль-

шого осолодіння, “розсолонцювання” і вилуговування від легкорозчинних солей 

та карбонатів, а для солончакових характерним є поступове засолення ґрунто-

вого профілю. Найважливіші параметри засоленості осолоділих та солончакових 

видів солонців подових депресій межиріччя Дніпро-Молочна подано в таблиці. 

Отож головними діагностичними горизонтами осолоділих подових солон-

ців є осолоділий елювіальний, стовбчасто-призматичний солонцевий ілювіаль-

ний та засолений підсолонцевий горизонти. Для солончакових солонців подів 

характерними є засолений елювіальний, горіхуватий чи грудкуватий солон-

цевий та глеюватий або глейовий підсолонцевий горизонти. 
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Таблиця 1 

Основні показники засоленості подових солонців 

межиріччя Дніпра-Молочної 

Г
о

р
и

зо
н

т 

рН 

Нетоксичні іони, 

мг-екв/100 г 

ґрунту 

Токсичні іони, 

мг-екв/ 100 г ґрунту 
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%
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С
ту

п
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і 
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п
 з

ас
о

л
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Са+ HCO-
3 SO-

4 SO-
4 Cl- Са+ Mg2+ Na++

K+ 

Солонець подовий осолоділий глеюватий 

(днище Зеленого поду) 

HE 7,6 0,68 0,68 – 0,54 0,14 – 0,52 0,54 0,135 0,079 1 CГ 

Eh 7,4 0,36 0,36 – 0,27 0,14 – 0,20 0,35 0,070 0,041 1 СГ 

ІSlr 7,4 0,54 0,54 – 0,32 0,12 – 0,32 0,26 0,084 0,040 1 Г 

Pikrgl 7,6 0,62 0,62 – 0,19 0,20 – 0,34 0,29 0,093 0,043 1 Г 

Pkgl 7,6 0,44 0,44 – 0,20 0,14 – 0,32 0,26 0,076 0,051 1 Г 

Солонець подовий солончаковий глейовий 

(днище Чонгарського поду) 

HEhs 7,0 6,97 0,60 6,37 – 55,0 9,53 24,80 20,67 3,410 2,928 6 ХГ 

ІSlsk 6,8 4,70 0,28 4,42 0,20 21,2 – 8,90 12,32 1,473 1,149 6 Х 

Piksgl 7,2 8,24 0,50 7,74 2,32 25,0 – 13,76 13,56 2,051 1,484 6 СХ 

PGlks 7,4 5,24 0,60 4,64 2,24 21,0 – 10,76 12,48 1,642 1,278 6 Х 

 

Різним є і рослинний покрив подових солонців. Для осолоділих видів 

властива більш різноманітна рослинність, яка репрезентована злаковими, 

полинами, зрідка трапляються і деякі галофіти, зокрема, кермек та сведа. У 

рослинному покриві солончакових видів подових солонців зазвичай перева-

жають галофіти (солянки, солероси, сведа), зрідка з’являються злакові, рослин-

ність розріджена. 

За гранулометричним складом генетичні горизонти подових солонців 

чітко диференційовані. Елювіальні горизонти – середньо- та легкосуглинисті. 

У солонцевому горизонті частка мулистої фракції різко зростає, механічний 

склад таких горизонтів здебільшого легкоглинистий. Підсолонцеві горизонти, 

найчастіше важкосуглинисті та легкоглинисті. Ґрунтоутворювальними породами 

виступають лесовидні суглинки. Глибина, з якої в ґрунтовому профілі подо-

вих солонців з’являються скупчення карбонатів, доволі різна. Найвища верхня 

межа карбонатних акумуляцій характерна для солонців солончакових, які 

формуються в межах днищ подів. За таких умов карбонатні новоутворення 

простежуються вже в надсолонцевому елювіальному горизонті з глибини 

0,05–0,10 м, а вміст карбонатів у приповерхневих горизонтах при цьому 

становив близько 1–3 %, зростаючи до 10–15 % в нижній частині профілю. 

Для осолоділих солонців подів характерне значне вилуговування від  легкороз- 
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чинних солей і карбонатів, новоутворення яких з’являються найчастіше в під-

солонцевих горизонтах з глибини 0,40–0,60 м, зрідка – в нижній частині солон-

цевого горизонту. Вміст карбонатів у профілі осолоділих подових солонців 

збільшується з глибиною від 1–2 % у підсолонцевому чи солонцевому гори-

зонтах і до 8–10 % у перехідних до ґрунтоутворювальної породи горизонтах 

нижньої частини профілю. 

Розріз, закладений у центральній частині днища Зеленого поду, під різно-

травно-злаково-кермековою рослинністю репрезентує морфологічну будову 

осолоділих солонців подів. 

Hd (0,00–0,005 м) – дернинний малопотужний горизонт, складений від-

мерлими залишками рослин – злакових, полинів. 

Eh (0,005–0,07 (0,10) м) – надсолонцевий елювіальний, частково осо-

лоділий горизонт, слабогумусований, шарувата структура, важкосуглинистий, 

світло-сірого, майже білястого забарвлення, пронизаний корінням рослин, сухий, 

твердий, не плямистий, чітка хвиляста нижня межа. 

ІSlr (0,07 (0,10)–0,24 (0,28) м) – солонцевий ілювіальний горизонт, стов-

бчасто-призматична структура, легкоглинистий, коричневий, з глибиною набуває 

темно-коричневого кольору, міцний, дуже твердий, сухий, у нижній частині 

сформований прошарок з великою кількістю залізо-марганцевих конкрецій, 

максимум концентрації яких припадає на глибину 0,22–0,24 (0,28) м, чітка 

зубчаста нижня межа. 

Pikrgl (0,24 (0,28)–0,60 (0,62) м) – підсолонцевий горизонт, крупногрудку-

вата структура, легкоглинистий, темно-сірого забарвлення, місцями плямистий, 

плями буруватого кольору, менш твердий і менш щільний за попередній, воло-

гуватий, слаболипкий, слабооглеєний, з глибини 0,31 (0,36 м) простежується 

значна кількість карбонатних і залізо-марганцевих новоутворень (перші – у 

вигляді карбонатного міцелію і невеликих друз, інші репрезентовані бобови-

нами і плямами червоно-бурого кольору), поступовий нижній перехід. 

Pkgl (>0,60 (0,62) м) – підсолонцевий горизонт, грудкувата структура, 

важкосуглинистий, сіро-зеленуватого забарвлення, вологий, липкий, слабооглеє-

ний, плямистість у місцях оглеєння, значна кількість карбонатних новоутво-

рень і залізо-марганцевих конкрецій, украплення легкорозчинних солей візу-

ально не помітні. 

Бурхливе скипання простежується з верхньої межі підсолонцевого гори-

зонту – 0,24–0,30 м. 

Дещо іншою є морфологічна будова подових солончакових солонців, які 

ми досліджували в північній частині днища Чонгарського поду під однома-

нітним рослинним покривом із солеросів. 

Hd (0,00–0,005 м) – дернинний горизонт утворений з відмерлих, слабопе-

ретворених надземних частин галофітної рослинності. 

Ehs (0,005–0,07 м) – надсолонцевий елювіальний (солончаковий) горизонт, 

пилувата структура, середньосуглинистий, світло-сірого забарвлення, тверду-

ватий, сухий, пронизаний корінням рослин, візуально добре помітні кристали 

легкорозчинних солей, які крупних скупчень не формують, чітка нижня 

межа. 
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ІSlsk (0,07–0,36 м) – солонцевий ілювіальний горизонт, крупногрудкува-

тий, в окремих місцях горіхувата структура, легкоглинистий, темно-каштанове 

забарвлення, на зрізах – матовий відблиск, твердий, міцний, сухий та нелипкий, 

помітні вкраплення легкорозчинних солей та карбонатів, чітка хвиляста нижня 

межа. 

Piksgl (0,36–0,53 м) – підсолонцевий глеюватий горизонт, грудкувата 

структура, важкосуглинистий, темно-коричневого забарвлення, твердуватий, 

сухий, із глибиною вологуватий, слабооглеєний, слаболипкий, значна кількість 

скупчень карбонатів у вигляді карбонатного міцелію, прожилок, дрібних стя-

жінь, поступовий нижній перехід. 

PGlks (>0,53 м) – підсолонцевий глейовий горизонт, важкий лесовидний 

суглинок, дрібногрудкувата структура, сірого забарвлення із зеленуватим відтін-

ком, оглеєний, вологий, з глибини мокрий, твердуватий у верхній частині, пла-

стичний, липкий, плямистий у місцях інтенсивного оглеєння, плями сизого 

кольору, багато вкраплень легкорозчинних солей, гіпсу та карбонатів. 

Бурхливе скипання простежується з верхньої межі солонцевого горизон-

ту – з глибини 0,10–0,15 м. 

Отже, варіабельність умов ґрунтоутворення в межах подових депресій 

межиріччя Дніпро-Молочна зумовлює формування значного морфо-генетич-

ного різноманіття галогенних ґрунтів. Водночас своєрідні умови педогенезу, 

специфічна морфологічна будова й оригінальний набір діагностичних гори-

зонтів дають підстави виділяти групу галогенних ґрунтів подів самостійний 

таксон у сучасній удосконаленій систематиці ґрунтів регіону дослідження. 

Таксономічний ранг цієї групи ґрунтів, на нашу думку, має бути не нижчим 

від підтипового рівня. 
________________________ 
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Проаналізовано агроекологічний стан і проблеми використання ґрунтів Львів-

ської області. Зʼясовано, що ведення землеробства часто не відповідає ландшафтно-

екологічним умовам території та агроекологічним умовам вирощування сільсько-

господарських культур. У ґрунтах набули поширення деградаційні процеси, зокрема, 

водна і вітрова ерозія, підкислення, дегуміфікація, виснаження на елементи живлення 

рослин тощо. Запропоновано заходи оптимізації використання та охорони ґрунтів. 

Ключові слова: Львівська область, ґрунт, агроекологічний стан, деградація, охо-

рона ґрунтів. 
 

Львівська область відзначається значною різноманітністю природних умов, 

зумовлених її географічним положенням, геологічною будовою, рельєфом, 

кліматом, гідрологією, рослинним покривом. На її території простягаються 

рівнини і гори, поширені поліські, лісостепові, лісолучні та гірські ландшафти 

[7]. Умови довкілля спричинили багатство природних ресурсів Львівщини, 

серед яких ґрунти посідають одне з провідних місць. 

Львівська область характеризується добре розвиненим сільським госпо-

дарством. Землеробством і тваринництвом на її території людина займається 

упродовж багатьох століть. Це зумовлено сприятливими кліматичними і ґрунто-

вими умовами регіону, зокрема, наявністю високопродуктивних чорноземів 

типових і опідзолених, темно-сірих опідзолених, сірих лісових, дерново-карбо-

натних, лучно-чорноземних ґрунтів. 

Водночас тривале використання ґрунтів у сільськогосподарському вироб-

ництві спричинило трансформації ґрунтових режимів і процесів, призвело до 

зміни властивостей ґрунтів, погіршення їхнього екологічного стану. На тери-

торії Львівщини, по суті, не залишилось ґрунтів, які б не зазнали антропо-

генного впливу. Неадекватні та науково необґрунтовані дії, споживацьке 

ставлення до ґрунтів зумовлює погіршення їхніх властивостей і розвиток 

деградаційних процесів. Тому дослідження агроекологічного стану ґрунтів 

Львівської області та їхньої охорони є актуальним. 

Проблема охорони ґрунтів передусім зумовлена господарською діяль-

ністю людини, яка часто спричиняє втрату природної родючості, деградацію 
________________________________________________________________________ 

© Позняк С., Гаськевич В., Пшевлоцький М. та ін., 2013 
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ґрунтів або навіть цілковите їхнє знищення. Десятки років ґрунти нещадно 

експлуатують, при цьому мало зроблено для їхньої охорони. Питання стану 

ґрунтового покриву є актуальним не лише для Львівщини, а й для всієї Украї-

ни. Водночас це глобальна, загальносвітова проблема. Ще наприкінці ХІХ–

початку ХХ ст. у США внаслідок інтенсивного розорювання прерій різко 

активізувалися пилові “чорні бурі”. Президент Теодор Рузвельт стосовно цього 

зазначив: “Народ, який не піклується про охорону ґрунтів, не піклується про 

своє майбутнє”.  

Наприкінці ХХ ст., за даними Міжнародного наукового проекту “Гло-

бальна оцінка деградації ґрунтів”, процеси деградації поширені на площі близько 

2 млрд га. Із них частка ґрунтів, що зазнали водної ерозії, становить 5,6 %, 

вітрової – 27,9 %, хімічних чинників деградації (засолення, забруднення, висна-

ження на елементи живлення) – 12,2 %, фізичного ущільнення і підтоплення – 

4,2 % [6]. 

Активізувалися деградаційні процеси і в ґрунтах України. За даними 

наукових організацій, які вивчають ґрунтовий покрив, в ґрунтах нашої 

держави простежується зниження вмісту гумусу (з 3,5 % до 3,2 %), зростання 

кислотності ґрунтів (площі кислих ґрунтів зросли на 1,8 млн га), засолення 

ґрунтів (їхні площі зросли на 24 %), збільшення вмісту важких металів, 

зокрема, в ґрунтах промислових регіонів. Набуває небезпечних масштабів 

розвиток ерозійних процесів – 32 % орних земель еродовані водною ерозією; 

понад 6 млн га орних земель зазнають вітрової ерозії. Площа деградованих і 

малопродуктивних орних земель перевищує 6,5 млн га, що становить близько 

20 % від площі ріллі. Прямі збитки від використання деградованих і мало-

продуктивних ґрунтів становить в середньому 66,5 грн/га. Щорічні втрати в 

державі через деградацію сягають 400 млн грн [4]. 

Як засвідчують численні наукові публікації, в ґрунтовому покриві Львів-

ської області за останні десятиліття простежується активізація ерозійних про-

цесів, дегуміфікація, погіршення фізичних властивостей, підкислення, пересу-

шення, пірогенна деградація тощо. Якщо ці негативні явища не зупинити, їхні 

наслідки для суспільства і довкілля можуть бути важкими і непередбаченими – 

деградація ґрунтів може стати національним лихом. 

Дослідження ґрунтів Львівщини бере початок ще з середини ХІХ ст. і 

пов’язано з іменами відомих учених Л. Бубера, А. Мусєровича, М. Помор-

ського, Б. Свєнтоховського та ін.  

Після проведення великомасштабних ґрунтових обстежень 1957–1961 рр. 

результати досліджень ґрунтів Львівської області викладено в наукових 

працях Г. О. Андрущенка, І. М. Гоголєва, Н. Б. Вернандер, С. О. Скорини, 

Д. І. Ковалишин, Я. С. Оленчука, А. Г. Николина, А. І. Гуменюка та ін.  

В останні десятиліття ґрунтам, ґрунтовому покриву, земельним ресурсам 

Львівської області приділяють значну увагу. Передусім це пов’язано з науко-

вими дослідженнями, які виконують співробітники кафедри ґрунтознавства і 

географії ґрунтів Львівського національного університету імені Івана Франка, 

Львівського національного аграрного університету, Інституту землеробства і 

тваринництва Карпатського регіону НААН України,  ДП  “Облдержродючість” 
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та інших установ. Проблемам дослідження ґрунтів і ґрунтового покриву Львів-

ської області присвячені наукові монографії і статті С. П. Позняка, П. В. Кли-

мовича, Б. І. Козловського, М. Г. Кіта, В. Г. Гаськевича, Р. М. Панаса, З. М. То-

машівського, О. Й. Качмар, М. І. Пшевлоцького, З. П. Паньківа, І. Я. Папіша, 

А. А. Кирильчука, Б. П. Свидницького, Г. С. Іванюк, Т. С. Ямелинця, О. В. Гась-

кевич, О. Г. Телегуза, М. Р. Салюк, Н. М. Павлюк, О. М. Підкови, П. В. Рома-

ніва, Ю. І. Наконечного, О. В. Телегуз та ін. Проблеми землекористування, 

моніторингу земель області розглянуто у працях А. Я. Сохнича, М. Г. Ступе-

ня та ін. 

Водночас питання агроекологічного стану ґрунтів, їхнього раціонального 

використання не повністю вирішені і залишаються актуальними. Це зумов-

лено реформуванням аграрного сектора економіки і земельних відносин, 

недосконалістю земельного законодавства, зміною форм власності на землю, 

появою потужних агрофірм, використанням нової техніки, агрохімікатів, не-

дотриманням законодавчих засад ведення землеробства тощо.  

Метою досліджень є агроекологічний стан ґрунтів Львівської області, 

проблеми раціонального використання та охорони ґрунтів. Для досягнення 

поставленої мети вирішували такі завдання: оцінити сучасний стан ґрунтів 

Львівської області, проаналізувати проблеми використання ґрунтів, запропо-

нувати заходи охорони ґрунтів. Об’єктом досліджень є ґрунти і ґрунтовий 

покрив Львівської області. Предмет досліджень – особливості використання 

ґрунтів, деградаційні процеси, заходи оптимізації використання й охорони 

ґрунтів. 

Під час проведення досліджень застосовано такі методи: порівняльно-

географічний, порівняльно-історичний, статистичний, аналізу і синтезу, абстра-

гування і узагальнення, системні та інформаційні підходи. 

Ґрунтовий покрив Львівської області складний, контрастний, мозаїчний, 

оскільки територія області розташована в трьох природних зонах: широко-

листяних лісів, лісостеповій і Карпатській гірській. У ґрунтовому покриві 

північної і центральної частини області (Поліська зона) переважають дерново-

підзолисті та дернові ґрунти, а також рендзини. Значні площі займають напів-

гідроморфні і гідроморфні ґрунти (лучні, лучно-болотні, болотні, торфовища 

низинні). У лісостеповій зоні переважають сірі лісові, темно-сірі опідзолені, 

чорноземи опідзолені і типові. У Передкарпатті найпоширенішими є дерново-

підзолисті поверхнево оглеєні ґрунти. У Карпатах – це буроземи, буроземно-

підзолисті та дерново-буроземні ґрунти, часто щебенюваті і камʼянисті. 

Ґрунтовий покрив Львівської області як результат поєднання різнома-

ніття чинників ґрунтотворення визначає різноманітність умов сільськогоспо-

дарського використання. Водночас контрастність і мозаїчність ґрунтового 

покриву, наявність родючих й особливо цінних (чорноземів типових і опід-

золених, темно-сірих опідзолених, лучно-чорноземних, сірих лісових) та 

малопродуктивних (дерново-підзолистих, дернових, лучно-болотних і болот-

них) ґрунтів ускладнює їхнє господарське використання. Окрім того, значні 

площі ґрунтів Львівщини є деградованими, що зумовлено надмірним вико-

ристанням важкої сільськогосподарської техніки, недосконалою  технологією 
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обробітку ґрунтів, розорюванням схилових земель, невідповідністю ґрунтово-

екологічних та агрокліматичних умов вирощування сільськогосподарських 

культур тощо. Деградовані ґрунти відзначаються невисокою родючістю, виро-

щування сільськогосподарських культур на таких ґрунтах є нерентабельним.  

Львівська область характеризується значним ступенем сільськогосподар-

ського освоєння. За даними державної статистичної звітності з кількісного 

обліку земель, станом на 1 січня 2012 р., площа сільськогосподарських угідь 

становить 1 265 055,8 га, тобто 57,9 % від площі області. Під ріллею зайнято 

796 052,9 га, що становить 36,5 % від загальної площі області та 62,9 % від 

площі сільськогосподарських угідь. Під перелогами в області зайнято 714,7 га, 

багаторічними насадженнями 23 042,6 га, сіножатями 187 624,7 га, пасови-

щами 257 620,8 га. Ліси та інші лісовкриті площі становлять 694 472,4 га. 

Отже, аналіз структури земельних ресурсів Львівської області свідчить про 

високий антропогенний пресинг на ґрунтовий покрив.  

Важливе значення для раціонального використання й охорони ґрунтів 

має агроекологічна оцінка придатності ґрунтів для вирощування сільсько-

господарських культур. Придатність ґрунтів диференціюється за п’ятьма 

класами: І – найбільш придатні ґрунти; ІІ – середньо придатні; ІІІ – обмежено 

придатні; ІV – низької придатності; V – непридатні ґрунти. 

За результатами дослідження О. В. Телегуз (2012), площа непридатних 

орних ґрунтів для вирощування районованих сільськогосподарських культур 

(озимі пшениця і жито, ячмінь, овес, картопля, льон, цукрові буряки, куку-

рудза) становить від 32 632 до 136 778 га, залежно від культури, що стано-

вить 4,52 – 19,21 % від площі ріллі області (табл. 1). Ще від 74 220 до 232 670 га 

ріллі або 10,38–32,52 % характеризуються низькою придатністю для вирощу-

вання сільськогосподарських культур [9]. 

Площі ґрунтів, придатних для вирощування просапних і технічних куль-

тур, коливається від 77 105 до 212 164 га, що становить 10,87–29,66 % від 

площі ріллі. Зернові культури рекомендують вирощувати на площі 511 873–

568 453 га , залежно від виду культур, що коливається в межах 71,55–79,46 % 

від загальної площі ріллі (табл. 1). 

Отже, аналіз даних таблиці 1 свідчить про суттєве недотримання агро-

екологічних і ґрунтоохоронних принципів використання ріллі. Сільськогоспо-

дарські культури потрібно вирощувати на лише призначених для них ділян-

ках ріллі, а ґрунти земель низької придатності (ІV клас) і непридатні (V клас) 

варто вилучати з інтенсивного обробітку, запроваджувати консервацію шляхом 

реабілітації або трансформації в екологічно стабільніші угіддя (сіножаті, пасо-

вища, лісові насадження). Продовження використання ґрунтів ІV і V класів 

придатності під ріллею зумовить розвиток негативних процесів і погіршення 

агроекологічного стану ґрунтів та екологічної ситуації довкілля загалом. 

Посилений антропогенний пресинг на ґрунтовий покрив Львівської обла-

сті призвів до активізації деградаційних процесів. У публікаціях наведено 

різні цифри, однак усі вони свідчать про те, що на Львівщині, так само, як і в 

усій Україні, простежується тенденція до погіршення якості ґрунтів та інтенси- 
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фікації деградаційних процесів, триває спад обсягів робіт з підвищення 

родючості та охорони ґрунтів. Найнебезпечнішим з деградаційних процесів є 

водна і вітрова ерозія, яка продовжує тенденцію до активізації. 

Таблиця 1 

Оцінка ґрунтів Львівської області за класами придатності 

для вирощування сільськогосподарських культур [9] 

Сільсько-

господарські 

культури 

Показ-

ники 

*** 

Класи придатності 

І ІІ ІІІ І+ІІ+ІІІ* І+ІІ** ІV V 

Озима 

пшениця 

га 96 496 188 443 226 934 511 873 – 137 212 66 280 

% 13,49 26,34 31,72 71,55 – 19,18 9,27 

Озиме 

жито 

га 150 921 154 155 242 762 547 838 – 99 849 67 678 

% 21,10 21,55 33,94 76,58 – 13,96 9,46 

Ячмінь 
га 142 080 151 276 221 190 514 546 – 134 821 65 998 

% 19,86 21,15 30,92 71,92 – 18,85 9,23 

Овес 
га 212 005 171 904 184 544 568 453 – 95 333 51 579 

% 26,94 24,03 25,80 79,46 – 13,33 7,21 

Картопля 
га 97 355 114 809 162 119 374 283 212 164 232 670 126 214 

% 13,61 16,05 22,66 52,32 29,66 32,52 17,64 

Льон 
га 5 890 71 215 64 411 141 516 77 105 74 220 136 778 

% 0,82 9,96 9,00 19,78 10,78 10,38 19,12 

Цукрові 

буряки 

га 27 972 122 254 64 446 214 672 150 226 148 881 42 750 

% 3,91 17,09 9,01 30,01 21,00 20,81 5,98 

Кукурудза 
га 55 319 55 841 52 840 164 000 111 160 132 777 32 632 

% 7,73 7,81 7,39 22,93 15,54 18,56 4,52 

Примітки: * площа орних земель, придатних для вирощування озимих пшениці і 

жита, ячменю, вівса;  

** площа орних земель, придатних для вирощування кукурудзи на силос, картоплі, 

льону, цукрових буряків;  

*** га – площі орних земель в гектарах; % – площі орних земель по відношенню до 

загальної площі ріллі Львівської області. 

 

За даними ґрунтових обстежень 1957–1961 рр., на Львівщині простежу-

ється 94 тис. га еродованих орних ґрунтів [3]. Станом на 01.01.2012 р. площа 

еродованої ріллі становить вже 220,2 тис. га, тобто, збільшилась на 234,3 %. 

Площа еродованих ґрунтів сільськогосподарських угідь зросла з 121 тис. га 

до 270, 21 тис. га, тобто, збільшилась 223,3 % [9]. 

Станом на 01.01.2010 р. площа еродованих ґрунтів, зайнятих під ріллею, 

становить 220 198 га або 20,5 % від площі сільськогосподарських угідь, з них 

193 334 га зазнали водної ерозії, 26 864 га – вітрової (табл. 2). Серед змитих 

ґрунтів ріллі 108 044 га становлять слабозмиті відміни, 67 080 га – середньо-

змиті й 18 210 га сильнозмиті. 
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Таблиця 2 

Площа еродованих ґрунтів сільськогосподарських угідь 

Львівської області станом на 01.01.2010 р. [9] 

Сільсько- 

господар-

ські угіддя 

Усього 

змитих 

ґрунтів 

Бал* 

У тому числі 

За ступенем еродованості дефльо-

вані 
бал 

слабо бал середньо бал сильно бал 

Орні землі 
220198 

20,5 
18 

108044 

10 
24 

67080 

6,2 
17 

18210 

1,7 
13 

26864 

2,5 
16 

Пасовища 
39614 

3,7 
12 

19280 

1,8 
17 

12645 

1,2 
12 

5655 

0,04 
11 

2034 

0,2 
7 

Сіножатті 
8455 

0,8 
11 

5428 

0,5 
14 

2123 

0,2 
12 

466 

0,5 
10 

438 

0,04 
7 

Багаторічні 

насадження 

1940 

0,2 
15 

1016 

0,09 
28 

637 

0,06 
15 

276 

0,03 
11 

11 

0,001 
4 

Всього 

еродованих 

ґрунтів 

270207 

25,1 
14 

133768 

12,4 
21 

82485 

7,7 
14 

24607 

2,3 
11 

29347 

2,7 
9 

Примітки: чисельник – площа в га; знаменник – % від площі сільськогосподарських 

угідь Львівської обл.; * – середньозважений бал бонітету. 

 

Ерозійної деградації зазнали також кормові угіддя і багаторічні наса-

дження. Площа еродованих пасовищ становить 39 614 га, сіножатей – 8 455 га, 

багаторічних насаджень – 1 940 га. Загалом у структурі сільськогосподар-

ських угідь слабозмиті ґрунти займають площу 133 768 га, середньозмиті – 

82 485 га, сильнозмиті – 24 607 га. Дефльовані ґрунти займають площу 29 347 га 

(табл. 2) [9]. Еродовані ґрунти сільськогосподарських угідь характеризуються 

низьким балом бонітету, середньозважені значення якого для ріллі становлять 

18 балів, пасовищ – 12 балів, сіножатей – 11 балів. Все це засвідчує низьку 

продуктивність еродованих ґрунтів. 

У таблиці 3 наведено дані площ еродованих ґрунтів у межах природно-

сільськогосподарських районів (ПСГР). Найбільша частка еродованих ґрунтів 

орних земель у Перемишлянському (32,7 %), Сокальському (36,1 %), Радехів-

ському (29,1 %), Городоцькому (28,5 % від площі сільськогосподарських 

угідь) ПСГР, найменші площі еродованих ґрунтів у Камʼянко-Бузькому (6,2 %) 

і Самбірсько-Жидачівському (2,7 %) ПСГР (табл. 3). Кормові угіддя найбіль-

ше еродовані в Турківському ПСГР – 42,5 % [9]. 

На Малому Поліссі наявні значні масиви дефльованих ґрунтів. Погір-

шення зазнають ґрунти перелогів, що спричинено утворенням купинного 

зоогенного мікрорельєфу. 

Зазначимо, що на території Львівщини є 143,1 тис. га чорноземних ґрун-

тів, з яких розорюють 134,9 тис. га. Також у нашій області є особливо цінні 

ґрунти, їхня площа невелика – 92 тис. га, що становить 12,7 % від загальної 

площі ріллі області. Поширені особливо цінні ґрунти головно в Городоць-

кому, Золочівському і  Перемишлянському  природно-сільськогосподарських 
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районах (ПСГР), найменші їхні площі у Дрогобицькому, Турківському та 

Борщовицькому ПСГР [9]. 

Таблиця 3 

Еродовані ґрунти Львівської області в розрізі природно- 

сільськогосподарських районів станом на 01.01.2010 р. [9] 

Назва 

природно-

сільськогоспо-

дарських 

районів 

П
л
о

щ
а 

с.
-г

. 
у

гі
д

ь,
 г

а 

Б
ал

и
 б

о
н

іт
ет

у
*
 

П
р

и
р

о
д

н
а 

в
р

о
ж

ай
н

іс
ть

, 
 

ц
/г

а*
*

 

Всього еродованих земель, га / % *** 

р
іл

л
я
 

п
ас

о
в
и

щ
а 

сі
н

о
ж

ат
і 

б
аг

ат
о

р
іч

н
і 

 

н
ас

ад
ж

ен
н

я
 

с.
-г

. 
у

гі
д

ь 

Сокальський 67 671 
33 

25 

16 

12 

24 435 

36,1 

1 304 

1,9 

343 

0,5 

23 

0,03 

26 105 

38,6 

Городоцький 139 835 
31 

23 

15 

11 

39 820 

28,5 

3 975 

2,8 

277 

0,2 

431 

0,3 

44 543 

31,9 

Борщовицький 79 475 
48 

31 

24 

15 

15 896 

20,0 

2 949 

3,7 

547 

0,7 

463 

0,6 

19 855 

25,0 

Перемишлян-

ський  
161 797 

28 

21 

14 

10 

52 838 

32,7 

11 039 

6,8 

1 254 

0,8 

429 

0,3 

65 560 

40,5 

Яворівський 85 966 
15 

11 

7 

5 

14 980 

17,4 

1 435 

1,7 

281 

0,3 

172 

0,2 

16 868 

19,6 

Кам’янко-

Бузький  
148 904 

25 

16 

12 

8 

9 292 

6,2 

1 637 

1,1 

284 

0,2 

55 

0,04 

11 268 

7,6 

Радехівський  58 206 
30 

19 

15 

9 

16 947 

29,1 

527 

0,9 

44 

0,08 

1 

0,002 

17 519 

30,1 

Золочівський 79 175 
54 

29 

27 

14 

8 525 

10,8 

1 604 

2,0 

161 

0,2 
0 

10 290 

13,0 

Дрогобицький 81 400 
17 

11 

8 

5 

16 510 

20,3 

2 614 

3,2 

574 

0,7 

115 

0,1 

19 813 

24,3 

Самбірсько- 

Жидачівський 
89 269 

20 

14 

10 

7 

2 393 

2,7 

549 

0,6 

52 

0,06 
0 

2 994 

3,4 

Турківський 83 309 
10 

9 

5 

<5 

18 562 

22,3 

11 981 

14,4 

4 638 

5,6 

211 

0,3 

35 392 

42,5 

Всього по  

Львівській обл. 
1 075 007 

29 

19 

14 

9 

220 198 

20,5 

39 614 

3,7 

8 455 

0,8 

1 940 

0,2 
270 207 

Примітки: * чисельник – середньозважений бал бонітету ріллі; знаменник – середньо-

зважений бал бонітету еродованої ріллі;  

** чисельник – природна врожайність зернових культур; знаменник – природна вро-

жайність зернових культур на еродованих землях;  

*** чисельник – площа угідь в га; знаменник – % від площі сільськогосподарських 

угідь природно-сільськогосподарського району. 
 

Окрім процесів водної і вітрової ерозії, ґрунти Львівщини зазнають пере-

ущільнення, знеструктурення, дегуміфікації, підкислення, окарбоначення, піро-

генної деградації. Деградаційні процеси найвищих рівнів простежуються на 

ріллі [1, 5, 8]. Які площі деградованих ґрунтів у межах області – невідомо, 

оскільки ґрунтові дослідження не виконували понад 15 років. 
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Деградаційні процеси та науково необґрунтовані системи вирощування 

сільськогосподарських культур призвели до зниження їхньої врожайності. За 

даними бюлетеня “Екологія Львівщини 2009”, площа посівів сільськогоспо-

дарських культур у 2009 р. становила 551,6 тис. га, з них сільськогосподар-

ські підприємства засіяли 234,5 тис. га або 42,5 % від загальної площі посіву, 

господарства населення – 317,1 тис. га або 57,5 % [2, с. 97].  

Загалом простежується тенденція до зниження врожайності зернових 

культур, кукурудзи на зерно, цукрових буряків, картоплі, овочів у 2009 р. 

порівняно з 2008 р. Зменшився і валовий збір сільськогосподарських культур, 

особливо цукрових буряків. Можливо зменшення врожайності сільськогоспо-

дарських культур у 2009 р. зумовлено погодними умовами. В агрофірмах 

області виробництво льону становить на рівні 2008 р. – 70 т [2, с. 97–98]. 

Натомість, у 2009 р. розширено посівні площі ріпаку з 23,3 тис. га до 

33,8 тис. га, а валовий збір насіння ріпаку зріс з 55,5 тис. т до 91,4 тис. т [2, 

с. 98]. Це ще раз підтверджує пролонгацію ґрунтовиснажливих культур у 

структурі посівів на теренах Львівщини. 

З метою оцінки стану ґрунтів Львівщини та їхньої охорони потрібно 

вжити таких заходів: 

 виконати великомасштабне ґрунтове обстеження у масштабі 1 : 10 000 та 

1 : 5 000, щоб у кожному районі, кожній сільській чи селищній раді була 

сучасна карта ґрунтів, зокрема й електронна, з бонітетною, вартісною, агро-

екологічною оцінкою. Такі карти агроекологічної оцінки для різних культур 

для Львівської області склали науковці кафедри ґрунтознавства і географії 

ґрунтів Львівського національного університету імені Івана Франка [9];  

 розробити комплексну програму освоєння деградованих ґрунтів Львів-

щини і підвищення їхньої родючості; 

 звернутися до депутатів Верховної Ради України від Львівщини щодо 

підтримки проекту Закону України “Про збереження ґрунтів і охорону їх 

родючості”. Проект такого Закону розроблений за участю вчених кафедри 

ґрунтознавства і географії ґрунтів Львівського національного університету 

імені Івана Франка, ННЦ “Інституту ґрунтознавства і агрохімії ім. О. Н. Со-

коловського” і кафедри аграрного, земельного і екологічного права НУ “Одесь-

ка юридична академія”; 

 створити науковий методично-консультаційний центр з питань раціо-

нального використання та охорони ґрунтів;  

 виконати оцінювання інвестиційної привабливості та вартості земель-

них ділянок Львівщини для вирощування польових культур. Такі розрахунки 

розроблені для ґрунтово-кліматичних умов України з виділенням класів оцінки 

привабливості – найкращий, середній, гірший [9]. 

Важливим аспектом, який забезпечував би раціональне використання, охо-

рону, відтворення родючості ґрунтів має бути збалансування інтересів земле-

власника й оператора сільськогосподарського виробництва (землекористувача), 

який орендує земельну ділянку, адже їхні інтереси не завжди збігаються. Зде-

більшого землекористувачі ставлять за  ціль  отримати  максимальний  економіч- 
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ний ефект вже нині, зрідка працюють на забезпечення сталого ґрунтокори-

стування навіть на середню перспективу. 

Нормативною базою для підтримання як балансу інтересів, так і забез-

печення сталого ґрунтокористування є проекти еколого-економічного обґрун-

тування сівозмін та впорядкування угідь. Для цього існує законодавче під-

ґрунтя. Однак відповідний закон не набув чинності, починаючи з часу його 

ухвалення в 2009 р. Станом на 2013 р. мораторій з цього питання не встанов-

лено, однак і сьогодні не розроблено майже жодного відповідного проекту. 

Зазначимо, що аргументи на користь мораторію не витримують жодної 

критики. Перший аргумент – це додаткові затрати. Наприклад, ДП “Науково-

дослідний і проектний інститут землеустрою” розраховує собівартість таких 

затрат на 1 га площі від 17 до 30 грн. Водночас оператори аграрного вироб-

ництва лише за реєстрацію договорів оренди на одну земельну ділянку платять 

близько 200 грн. Інші оргвидатки теж можуть становити сотні гривень.  

Другий аргумент, чи радше міф – посилання на нібито неготовність до 

складання проектів еколого-економічного обґрунтування сівозмін. На Львів-

щині завжди були землевпорядні організації, які можуть виконати ці завдання 

(Інститут землеустрою та ін.). Не готовими, можливо, є управлінські струк-

тури (наявність “політичної волі”), які, ймовірно, діють у змові із крупними 

землекористувачами (латифундистами). Отже, єдиним реалістичним пояснен-

ням ухиляння від складання проектів обґрунтування сівозмін може бути 

прагнення операторів сільськогосподарського виробництва доводити їх навіть до 

прирічного уникнення сівозмін, чи безкарне практикування посівів ґрунто-

виснажуючих культур (наприклад, ріпаку) упродовж кількох років поспіль на 

одному полі.  

Ще один аспект, важливий для землевласників, який повинні відобра-

жати проекти сівозмін – це реєстрування “стартового” стану ґрунтів. Адже 

без цього неможливо оцінити наслідки використання ґрунтів по завершенні 

оренди, виставити претензії, або в той чи інший спосіб стимулювати земле-

користувача, як це відбувається в деяких країнах Європи. Зрозуміло, що 

реєструвати стартовий стан ґрунту можна лише на підставі даних велико-

масштабних ґрунтових обстежень, які не втратили актуальності, а такі обсте-

ження потрібно проводити не рідше одного разу в 20 років. На Львівщині 

лише в чотирьох районах (Сокальський, Жовківський, Золочівський, Бродів-

ський) виконували суцільні великомасштабні ґрунтові обстеження, в Яворів-

ському – частково (у середині 90-х років). Важливість такого підходу можемо 

показати на такому прикладі. Восени 2012 р. Львівщину відвідав чеський 

фахівець з вирощування енергетичної верби доктор В. Чіжек, який вивчав 

можливість культивування цієї рослини на наших теренах та придатність для 

цього наших ґрунтів. Для ознайомлення зі станом ґрунтів чеському вченому 

були надані матеріали агрохімічних досліджень, зроблених на підставі ґрунто-

вих карт кінця 60-х–початку 70-х років ХХ ст., після чого він узяв зразки 

ґрунтів для проведення аналізів. Проте лише після надання матеріалів велико-

масштабних ґрунтових обстежень, проведених на даних територіях в сере-

дині 1990-х років не було потреби в додаткових аналізах. 
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Зазначимо, що деякі оператори сільськогосподарського виробництва розу-

міють актуальність значення детальних аналітичних даних щодо оцінки су-

часного стану ґрунтів. Зокрема, агрофірма “Західний Буг” створила для цієї 

мети сучасну агрохімічну лабораторію, яка не лише досягла акредитаційного 

рівня, а й дала змогу суттєво підняти продуктивність рослинництва, запро-

ваджувати ґрунтоощадні технології. 

Що ж стосується великомасштабних суцільних ґрунтових обстежень 

відповідно до нормативних вимог, то їх потрібно виконувати за бюджетні 

кошти на замовлення органів влади. Вони, по-перше, повинні охопити землі 

різних форм власності, по-друге, мають бути позбавлені будь-якої кон’юн-

ктурності.  

Інша умова, що дає змогу забезпечити інтереси землевласників (особливо 

з числа громадян – власників земельних паїв) – це їхня обізнаність та по-

інформованість як щодо стану ґрунтів, так і своїх прав та обов’язків стосовно 

них. З огляду на це створення науково-методичного консультаційного центру 

з питань використання й охорони ґрунтів для громадян та інших землевлас-

ників і землекористувачів могло б відіграти головну роль. Діяльність такого 

центру мала б поєднувати засади бюджетної підтримки та самоокупності. 

При цьому друге з часом (після завершення інституційного етапу) повинно 

повністю замістити перше. 

Зазначимо про необхідність бюджетної підтримки ґрунтоохоронних за-

ходів у діяльності дрібно- і середньотоварних виробників, зокрема, фермер-

ських господарств. Підтримуючи їх, ми не лише сприятимемо дотриманню 

режиму сталого ґрунтокористування, а й оптимізації структури суб’єктів 

сільськогосподарського виробництва тощо.  

З метою підняття рівня знань про ґрунти та їхній сучасний стан най-

ближчим часом плануємо: 

 видання монографії “Ґрунти Львівщини”, а також методично-прак-

тичного посібника “Землевласникам і землекористувачам про ґрунти і право 

на них”;  

 проведення Міжнародної наукової конференції “Актуальні проблеми 

генетичного, географічного, історичного, екологічного ґрунтознавства”;  

 з урахуванням значення і ролі ґрунту в біосфері, його екологічної та 

естетичної цінності, створити музей ґрунтознавства; 

 переглянути програми викладання курсу ґрунтознавство у вищих 

навчальних закладах України зі збільшенням годин на викладання предмета. 

Отже, поняття “земля” ми розуміємо у двох аспектах – як територіальний 

чинник і як ресурс. Її ресурсний потенціал визначають якісними параметрами, 

тобто, передусім складом і станом ґрунтів. Тому доречно не лише стверд-

жуючи про потенціал сільськогосподарських земель, застосовувати поняття 

“ґрунти земель”, а й закріпити це на законодавчому і нормативному рівнях, у 

свідомості широкого загалу громадян. Варто пригадати, що колись наші 

предки, бажаючи наголосити на характеристиці того чи іншого предмета, 

казали: “Ґрунт у тому...”. 
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Отже, тривале та не завжди науково обґрунтоване використання ґрунтів 

Львівської області спричинило низку проблем виробничого та ґрунтоохорон-

ного характеру. В області часто ігнорують використання ґрунтів за класами 

придатності для вирощування сільськогосподарських культур, не дотримуються 

структури сівозмін і ґрунтоощадних технологій, практикують монокультуру з 

посівами ґрунтовиснажних рослин, зокрема ріпаку. У ґрунтах сільськогоспо-

дарських угідь набули розвитку деградаційні процеси, що негативно познача-

ється на агроекологічному стані ґрунтів і довкілля загалом. 

З метою оптимізації використання та охорони ґрунтів Львівської області 

необхідний комплекс законодавчих, управлінських, виробничих та наукових 

заходів. Головними з них є прийняття Закону України “Про збереження ґрун-

тів і охорону їх родючості”; виконання великомасштабних ґрунтових обсте-

жень; розроблення і впровадження комплексної програми освоєння деградо-

ваних ґрунтів і підвищення їхньої родючості; складання проектів еколого-

економічного обґрунтування сівозмін; підняття рівня знань про ґрунти та 

їхній сучасний стан; запровадження моніторингових спостережень за станом 

ґрунтів і земельних ресурсів. 

________________________ 

 
1. Гаськевич В. Г. Теоретичні основи і прикладні аспекти деградації ґрунтів Малого 

Полісся: дис. на здобуття наук. ступеня д-ра геогр. наук: 11.00.05 / В. Г. Гась-кевич. – 

Львів, 2010. – 851 с. 

2. Екологія Львівщини 2009. – Львів: ЗУКЦ, 2010. – 140 с. 

3. Оленчук Я. С. Ґрунти Львівської області / Я. С. Оленчук, А. Г. Николин. – Львів: 

Вид-во Каменяр, 1969. – 84 с. 

4. Осипчук С. О. Еколого-економічна модель сталого розвитку землекористування 

України на середньострокову перспективу / С. О. Осипчук // Землеустрій і кадастр. – 

2005. – № 1. – С. 45–61. 

5. Павлюк Н. М. Сірі лісові ґрунти Опілля: монографія / Н. М. Павлюк, В. Г. Гась-

кевич. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 322 с. 

6. Позняк С. П. Ґрунтознавство і географія ґрунтів: підручник: У 2 ч. Ч. 2. / С. П. Поз-

няк. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 286 с. 

7. Природа Львівської області / за ред. К. І. Геренчука. – Львів: Вид-во Львівського 

університету, 1972. – 152 с. 

8. Пшевлоцький М. І. Ґрунти Сокальського пасма і їх агротехногенна трансформація / 

М. І. Пшевлоцький, В. Г. Гаськевич. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана 

Франка, 2002. – 180 с. 

9. Телегуз О. В. Агроекологічна оцінка ґрунтів Львівської області: дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. геогр. наук : 11.00.05 / О. В. Телегуз. – Львів, 2012. – 247 с.  

 
Стаття: надійшла до редколегії 16.05.2013 

доопрацьована 12.07.2013 

прийнята до друку 25.09.2013 

 

 



Проблеми використання та охорони ґрунтів…                                                                             303 

ISSN 2078-6441. Вісник Львівського університету. Серія географічна. 2013. Випуск 46 
 

 

PROBLEMS OF USE AND CONSERVATION OF SOIL OF LVIV REGION 
 

S. Pozniak
1
, V. Haskevich

1
, M. Pshevlotsky

1
, O. Teleguz

2
 

 
1Ivan Franko National University of Lviv 

P. Doroshenko Str., 41, Lviv, UA – 79000, Ukraine 
2Institute of Geology and Geochemistry of Combustible 

Minerals National Academy of Sciences of Ukraine 

Naukova Str., 3a, Lviv, UA – 79060, Ukraine 

 

The article analyzes the agro-ecological situation and problems of soil use in Lviv 

region. It is established that the conduct of agriculture is often not the landscape and 

environmental conditions of the area and agro-ecological conditions of cultivation of 

agricultural crops. In soils have become widespread degradation processes, such as water 

and wind erosion, acidification, dehumidification, the depletion of elements of the other 

power plants. The measures of rational use and protection of soils are proposed.  
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В статье проанализировано агроэкологическое состояние и проблемы исполь-

зования почв Львовской области. Установлено, что ведение земледелия часто не 

соответствует ландшафтно-экологическим условиям территории и агроэкологическим 

условиям возделывания сельскохозяйственных культур. В почвах получили распро-

странение деградационные процессы, в частности, водная и ветровая эрозии, под-

кисление, дегумификация, истощение элементами питания растений прочие. Предло-

жены мероприятия рационального использования и охраны почв. 

Ключевые слова: Львовская область, почва, агроэкологическое состояние, дегра-

дация, охрана почв. 
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вул. Огієнка, 61, м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл., 32300, Україна 

 
На підставі аналізу літературних джерел і польових досліджень визначено 

особливості зооценотичної структури та сезонної динаміки видового складу тварин 

польових ландшафтів у межах території Поділля. Зʼясовано, що структура зооценозів 

польових ландшафтів є достатньо диференційованою, залежить від систем ведення 

сільського господарства і загалом охоплює 78 видів наземних хребетних тварин.  

Ключові слова: сільськогосподарські ландшафти, польовий ландшафт, зооценоз, 

видова структура зооценозу, динаміка зооценозу, екологічна група. 

 
Дотепер вивчення біотичних складових ландшафту не достатньо відо-

бражено в наукових працях. Більшість досліджень орієнтована на абіотичні 

компоненти. Найменше приділено уваги ландшафтознавчим дослідженням 

зооценозу, незважаючи на те, що він є невід’ємною ландшафтною складовою. 

Фоновим для території Поділля є польовий тип сільськогосподарських 

ландшафтів у порівнянні з усіма іншими. Тому вважаємо за необхідне розгля-

нути зооценотичну структуру та динаміку зооценозів саме польових ланд-

шафтів. 

Особливості господарського освоєння, антропогенізації, структури, кла-

сифікації, регіональних відмін та районування польових ландшафтів розгля-

нуто у численних працях Г. І. Денисика [1, 2, 3, 4, 5]. Проте спеціальних 

досліджень зооценозів у польових ландшафтах Поділля не виконували. 

Метою дослідження є визначення зооценотичної структури та аналіз 

тенденцій сезонної динаміки видового складу фауни польових ландшафтів у 

межах території Поділля. 

На думку Г. І. Денисика, площа польових сільськогосподарських ланд-

шафтів становить від 52 % до 74 % (4,1 млн га) території Поділля, а отже, в 

загальній структурі сільськогосподарських ландшафтів цей тип займає 

найбільші площі [2, 3]. Його специфічними рисами є щорічне розорювання 

ґрунтового покриву, внесення в нього отрутохімікатів і мінеральних добрив, 

а також створення штучних агрофітоценозів із сезонним вилученням з нього 

більшої частини біомаси [3, 5]. 
________________________________________ 
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Значні зміни під впливом польових культур виникають у ґрунтах. Зо-

крема, характерна висока біологічна активність розорюваних ґрунтів, що про-

являється у різкому збільшенні кількості мікроорганізмів, посиленні процесів 

нітрифікації; більш інтенсивно відбувається мінералізація органічної речовини 

та гумусу [5]. За багатовіковий період використання старі орні ґрунти набули 

якісно нових властивостей, що помітно відрізняє їх від незайманих [3]. 

У межах польового типу формуються лише йому властиві рослинні 

угрупування – закономірне сполучення культурних, бур’яново-польових видів, 

грибів та інших рослин, взаємопов’язаних і взаємодіючих, із властивими їм 

умовами проживання. За умов Поділля посіви озимої пшениці, цукрового бу-

ряку, кукурудзи, картоплі, гречки; з кормових – конюшини, люцерни та інших 

багаторічних трав і пов’язана з ними агротехніка визначають фізико-геогра-

фічні особливості польового типу сільськогосподарських ландшафтів – мікро-

клімат, водний режим ґрунтів, розвиток ерозійних процесів, тваринний світ 

[1, 3, 4]. 

У зооценозах польового типу сільськогосподарських ландшафтів можна 

розглядати три аспекти (умови) їхнього формування: 

1) утворення зооценозів на новоосвоєних розораних територіях; 

2) утворення зооценозів за умов тривалої монокультури; 

3) утворення зооценозів за умов щорічної зміни культур. 

Під час освоєння під посіви ділянок, зайнятих натуральними біоцено-

зами, і знищення цілинної рослинності, відбувається масова загибель тварин, 

що входять у структуру репрезентованого зооценозу. Якісний і кількісний 

склади зооценозів у процесі формування зазнають польового типу ландшафту 

докорінних перебудов. Гетерогенність, властива природним біоценозам, і надій-

ність діючих в них бар’єрних механізмів порушуються. Загальна чисельність 

тварин, що входять у зооценоз, і показник достатності виду різко зростають 

унаслідок збіднення видового різноманіття ценозу і надзвичайного (у десятки 

і сотні разів) збільшення кількості шкідливих видів, серед яких здебільшого 

шкідники-олігофаги, які отримують на посівах багатий і якісно сприятливі-

ший корм, ніж у природних ландшафтах. 

Формування комплексів організмів різних трофічних рівнів відбувається 

в польовому типі ландшафту неодночасно. Комплекси зоофагів формуються 

пізніше, ніж комплекси їхніх жертв, безпосередніх споживачів культурної 

рослини. Це сприяє зростанню чисельності в період, коли біологічні бар’єри 

ще ослаблені. 

Наслідком цих перетворень є крайня лабільність екологічної ситуації в 

польових ландшафтах у перші роки його існування, що створює передумови 

для різких коливань чисельності та виникнення інвазій шкідливих видів. У 

разі тривалої монокультури чинник часу набуває найважливішого значення у 

стабілізації зооценотичних зв’язків польового типу ландшафту. Щорічна повто-

рюваність та сезонна ритміка різноманітних процесів у польових ландшафтах 

сприяють відбору спеціалізованих груп тварин. 

Виникнення за умов монокультури процесів саморегуляції польових ланд-

шафтів як потужного чинника відбору процес закономірний, зумовлений при- 
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родною сукцесією. Монокультура як агрономічний прийом усупереч думці 

екологів не потребує лабільності екологічних умов в агроценозах і не викли-

кає загрози інвазії шкідливих видів. Отже, вона не потребує посиленого засто-

сування хімічних засобів у боротьбі зі шкідниками врожаю. Крім того, вплив 

хімічних обробок на біоценоз подібний до впливу під час освоєння нових 

земель у перший рік становлення польового ландшафту. Обробка хімічними 

засобами спричиняє масову загибель тварин і відкидає тим самим хід при-

родної сукцесії ценозу. 

Із зазначеного випливає, що структура зооценозів польових ландшафтів є 

достатньо диференційованою і залежить від системи ведення сільського 

господарства. 

Під час проведення польових досліджень зʼясовано, що різноманіття 

хребетних тварин польових ландшафтів Поділля має такий вигляд: три види 

земноводних; два ‒ плазунів; 69 ‒ птахів; 24 ‒ ссавців (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Структура зооценозу наземних хребетних тварин 

у польових ландшафтах Поділля 

 

З усіх репрезентованих видів лише незначна частка тварин використовує 

польовий ландшафт як місце проживання. Більшість видів, які тут трапля-

ються, пов’язані з польовим ландшафтом винятково трофічними зв’язками. З 

огляду на це, широко репрезентовані різноманітні форми тварин за типом жив-

лення: зерноїдні, комахоїдні, хижаки і тварини зі змішаним типом живлення. 

Батрахоценоз утворюють рідкісні для території Поділля види, зокрема, 

часничниця звичайна Pelobates fuscus та ропуха зелена Bufo viridis, а також 

ропуха сіра Bufo bufo. Для обох видів тварин у межах польового ландшафту 

перебування можливе передусім завдяки трофічному чиннику, а для Pelobates 

fuscus також мають велике значення едафічні особливості (особливо щільність 

ґрунту). 

Герпетоценоз репрезентована ящіркою прудкою Lacerta agilis. Саме цей 

вид можна назвати найбільш “пластичним”, пристосованим до існування в антро- 
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погенних ландшафтах. На думку В. Є. Куриленка та Ю. Г. Вервеса, щільність 
популяції цього виду є досить високою (до 300 особин на гектар). 

Низькі захисні якості біотопів, різкі порушення середовища існування та 
знищення гнізд під час сільськогосподарських робіт суттєво знижують мож-
ливість гніздування птахів на полях. Із гніздової орнітофауни в польових 
ландшафтах поширеними є лише жайворонок польовий Alauda arvensis, пере-
пілка Coturnix coturnix, чайка Vanellus vanellus та куріпка сіра Perdix perdix. 

Посіви сільськогосподарських культур для диких тварин – однорідне 
середовище існування. Відсутність або нестача елементів місцеперебувань, 
які забезпечують птахів схованками, оглядовими майданчиками, місцями від-
починку і т. п., виступає чинником, який лімітує поширення у польових ланд-
шафтах багатьох видів птахів. На цьому тлі надзвичайно яскраво виражені 
крайові ефекти, які проявляються в концентрації птахів на ділянках з мозаї-
чним характером екологічних умов (лісосмуги, острівні деревно-кущові насад-
ження, дороги, які перетинають поля тощо) [6]. 

Особливістю польових ландшафтів є порівняно високе різноманіття та 
достатність поживи, які часто поєднуються з їхньою легкодоступністю. Якщо 
кількість гніздових видів на полях незначна, то загальний орнітологічний склад 
з урахуванням нетериторіальних птахів (які відвідують польові ландшафти в 
пошуках корму) охоплює значно більшу кількість видів і за своєю різно-
манітністю майже не поступається орнітокомплексам природних ландшафтів. 
Постійні трофічні зв’язки з польовими ландшафтами формуються у багатьох 
видів, які харчуються на відкритих біотопах (родина Воронові Corvidae, ряди 
Соколоподібні Falconiformes, Совоподібні Strigiformes та Голубоподібні Co-
lumbiformes). Польовий ландшафт є важливим екологічним руслом міграції 
субарктичних видів (зимняк Buteo lagopus, жайворонок рогатий Eremophila 
alpestris, щеврик червоногрудий Anthus cervinus, подорожник лапландський 
Calkarius lapponicus, пуночка Plectophenax nivalis тощо). Для великої групи 
лісових птахів та птахів узлісь (щеврик лісовий Anthus trivialis, жайворонок 
лісовий Lullula arborea, багато представників з родин Вівсянкові Emberizidae, 
В’юркові Fringillidae та ін.) поля є важливим резервним кормовим біотопом, 
значення якого особливо зростає у періоди міграцій і погіршення умов харчу-
вання в основних місцях перебування. 

Як уже було зазначено, більшість птахів, пов’язані з польовими ланд-
шафтами лише трофічними зв’язками. Можна виокремити групу зерноїдних 
та комахоїдних, птахів зі змішаним типом живлення і хижаків. 

В орнітоценоз польових ландшафтів Поділля входять 27 видів (39,1 %) 
транспалеарктів, 20 (29,0 %) ‒ європейського, шість (8,7 %) ‒ середземномор-
ського, два (2,9 %) ‒ арктичного, пʼять (7,2 %) ‒ сибірського, три (4,3 %) ‒ 
монгольського типу фауни, шість (8,7%) ‒ не визначено (рис. 2). 

Розподіл усіх репрезентованих видів за екологічними групами має такий 
вигляд: дендрофіли 35 видів (50,8 %), лімнофіли 6 видів (80,7 %), кампофіли 
12 видів (17,4 %), склерофіли 15 видів (21,7 %), не встановлено 1 вид (1,4 %) 
(рис. 3). 

Незважаючи на суттєве переважання дендрофільних форм, жоден з цих 
видів не пристосований до гніздування в польових ландшафтах, а  тому  пере- 
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бувають тут винятково під час пошуку поживи. Кампофільні види є типовими 
представниками польових та лучно-пасовищних ландшафтів. Проте, як пока-
зано на рис. 3, їхня кількість є порівняно низькою. 
 

 
 

Рис. 2. Структура орнітоценозу польових 

ландшафтів Поділля за типом фауни 

 

 
 

Рис. 3. Структура орнітоценозу польових ландшафтів 

Поділля за екологічними групами 
 

Теріоценоз польового ландшафту репрезентований пʼятьма обліковими 

групами:  пʼять  видів  (20,8 %  від  загальної кількості)  літаючих ссавців ніч- 
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ниця гостровуха Myotis blythii, нічниця велика Myotis myotis, широковух євро-

пейський Barbastella barbastellus, нетопир карлик Pipistrellus pipistrellus, ли-

лик двоколірний Vespertilio murinus), сім (29,2 %) – мікромамалій (білозубка 

білочерева Crocidura leucodon, білозубка мала Crocidura suaveolens, житник 

пасистий Apodemus agrarius, мишка лучна Micromys minutus, миша хатня Mus 

musculus, нориця польова Microtus arvalis, норик підземний Terricola sub-

terraneus), пʼять (20,8 %) – середняків-бродяг (їжак білочеревий Erinaceus rouma-

nicus, ласиця Mustela nivalis, тхір степовий Mustela eversmanni, тхір темний 

Mustela putorius, заєць сірий Lepus europaeus), чотири (16,7 %) – середняків-

землериїв (кріт європейський Talpa europaea, сліпець понтичний Nannospalax 

leucodon, сліпак подільський Spalax zemni, хом’як європейський Cricetus crice-

tus), три (12,5 %) – великих ссавців (лис рудий Vulpes vulpes, свиня лісова Sus 

scrofa, сарна європейська Capreolus capreolus). 

З ураховуванням значної мобільності структури зооценозу потрібно роз-

глянути також особливості сезонної динаміки та тривалість перебування тих 

чи інших видів у польових ландшафтах. Зокрема, аналіз характеристик зоо-

ценозу показав, що найбільша кількість видів простежується восени. Це збіль-

шення відбувається завдяки розширенню видового складу птахів, які в цей 

період частіше трапляються тут під час міграцій та кочівель, а також при-

льоту зимуючих видів (листопад, іноді жовтень). Якісна структура батрахо-

ценозу, герпетоценозу та теріоценозу майже не змінюється, відбувається лише 

зміна кількісної структури (зростає або скорочується відносна чисельність 

тих чи інших видів). Переважаючі взимку кріотермальні та нанотермальні 

стекси впливають на структуру зооценозів у польових ландшафтах, мінімалі-

зуючи показниками видового різноманіття. Окрім того, частина видів пере-

буває в неактивному стані (в сплячці), тому лише умовно належить до складу 

зооценозу цього періоду (рис. 4). 
 

 
Рис. 4. Сезонна динаміка видового різноманіття  

в польових ландшафтах Поділля 
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Суттєва відмінність простежується і в розподілі видів за тривалістю пере-

бування в структурі ландшафтного комплексу. Зокрема, видове різноманіття 

домінантних класів тварин (птахів та ссавців) широко репрезентоване саме 

впродовж двох сезонів і така ж за чисельністю група перебуває впродовж року. 

Лише незначна частка видів трапляється в польових ландшафтах менше, ніж 

три місяці (рис. 5). 
 

 
Рис. 5. Розподіл наземних хребетних тварин за тривалістю  

перебування в польових ландшафтах Поділля 
 

Отож: 

 дослідження польових ландшафтів потребує теоретичного доповнення. 

Зокрема, виникає необхідність деталізації структури видового складу зооце-

нозу цього типу сільськогосподарських ландшафтів; 

 видове різноманіття польових антропогенних ландшафтів охоплює 78 

видів наземних хребетних тварин, а саме: три види земноводних, два – пла-

зунів, 69 – птахів та 24 – ссавців; 

 сезонна динаміка структури зооценозу польових ландшафтів вирізня-

ється скороченням кількості видів у зимовий період, найвищими показни-

ками у міграційні періоди (навесні та восени) та достатньою презентацією 

видового різноманіття влітку; 

 тривалість перебування тварин у межах досліджуваних ландшафтів 

Поділля засвідчує, що значна частка видів використовує поля як місцепере-

бування більше, ніж півроку. 
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ZOOCENOSES STRUCTURE AND DYNAMICS IN THE FIELD  

TYPE AGRICULTURAL LANDSCAPES OF PODOLIA 
 

S. Prydetkevich 

 

Ivan Ohienko Kamenetz-Podilsk National University, 

Ohienko Str., 61, Kamenetz-Podilsk Khmelnitsky region, UA–32300, Ukraine 
 

Based on analysis of the literature and our own field research identified features 

zootsenos’es structure and seasonal dynamics of the species composition of animal field 

landscapes within the territory of the skirts. Found that the structure zoocenoses field land-

scape is quite differentiated, dependent on farming systems and generally covers 78 species 

of terrestrial vertebrates. 

Key words: agricultural landscapes, field landscape, zoocenosis, specific structure of 

zoocenosis, zootsenos’es dynamics, the environmental group. 

 
СТРУКТУРА И ДИНАМИКА ЗООЦЕНОЗОВ ПОЛЕВОГО ТИПА 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЛАНДШАФТОВ ПОДОЛЬЯ 
 

С. Придеткевич 
 

Каменец-Подольский национальный университет имени Ивана Огиенко, 

ул. Огиенко, 61, г. Каменец-Подольский, Хмельницкая обл., 32300, Украина 
 

На основании анализа литературных источников и собственных полевых иссле-

дований определены особенности зооценотической структуры и сезонной динамики 

видового состава животных полевых ландшафтов в пределах территории Подолья. 

Установлено, что структура зооценозов полевых ландшафтов есть достаточно диффе-

ренцированной, зависит от систем ведения сельского хозяйства и в целом охватывает 

78 видов наземных позвоночных животных. 

Ключевые слова: сельскохозяйственные ландшафты, полевой ландшафт, зооценоз, 

видовая структура зооценоза, динамика зооценоза, экологическая группа. 
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ВИКОРИСТАННЯ КЛАСТЕРНОГО АНАЛІЗУ 

ДЛЯ ПРОСТОРОВОГО МОДЕЛЮВАННЯ 

В ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ 
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Розглянуто питання математичного аналізу географічної інформації за допомо-

гою процедури кластерного аналізу. Розроблено програмний модуль для проведення 

різних видів кластерного аналізу географічних об’єктів та автоматизованої побудови 

тематичних карт у програмному середовищі ArcGIS. 

Ключові слова: математичні методи, кластерний аналіз, ГІС, поводження з від-

ходами. 

 

Сучасні підходи до управління територіальним розвитком ґрунтуються 

на складних інформаційних системах моделювання розвитку природних, 

техногенних, суспільних явищ та процесів, де визначну роль відіграють 

геоінформаційні системи як засіб накопичення, обробки та аналізу просто-

рової інформації. Однією з інтегральних тем взаємодії людства і природи є 

прогнозування та запобігання надзвичайним ситуаціям, які загрожують збе-

реженню природного середовища, біологічному різноманіттю, безпеці життя 

людей. В Україні існує декілька актуальних екологічних проблем, які потен-

ційно загрожують виникненню нових надзвичайних ситуацій різного тери-

торіального рівня, однією з яких є проблема поводження з відходами. Загаль-

ний обсяг накопичення відходів в Україні оцінюють у 35 млрд т. Обсяг 

їхнього щорічного утворення сягає 780–800 млн т. Переважну їхню частину 

становлять промислові відходи (розкривні супутні породи, шлами) продукти 

збагачення корисних копалин, металургійні шлаки тощо. Значну небезпеку та 

проблему становлять місця накопичення відходів, які у більшості випадків не 

мають відповідних умов для їхнього збереження. З огляду на це завдання 

прийняття науково обґрунтованих рішень у процесі управління відходами на 

різних територіальних та функціональних рівнях є актуальним і сьогодні. 

Кластеризацію територіальних одиниць за комплексними групами показ-

ників вже багато років використовують для типізації території та моделю-

вання системутворюючих зв’язків в економіці, суспільній географії та інших 

науках. Кластерний аналіз регіонів України  за  особливостями  утворення  та 
________________________________________ 

© Путренко В., Тихоход В., 2013 
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накопичення відходів дає змогу прогнозувати найбільші екологічні небез-

пеки, пов’язані з цим. 

Моделі кластерного аналізу під час розв’язання географічних завдань у 

геоінформатиці досліджували В. С. Тикунов, О. А. Євтеєв, С. Н. Сербенюк, 

О. О. Іщук, О. О. Світличний та інші дослідники геоінформаційного напряму 

[1, 3–8]. 

У статті розроблено автоматизовані алгоритми багатовимірної класте-

ризації векторних геоінформаційних моделей даних на прикладі діагносту-

вання та управління небезпеками пов’язаними з накопиченням відходів у 

регіонах України. 

Завданнями дослідження є опрацювання методичних основ проведення 

багатовимірних класифікацій, вибір форми реалізації програмних алгоритмів 

у геоінформаційному середовищі, апробація кластерних моделей на прикладі 

даних про утворення відходів у регіонах України, виділення основних ознак 

досліджених кластерних груп та небезпек, пов’язаних з накопиченням від-

ходів у регіонах. 

Процедура кластерного аналізу належить до базових методів математичної 

обробки даних, коли кожен об’єкт потрапляє до певної групи на підставі 

аналізу його ознак у багатовимірному, евклідовому просторі. Кластерний 

аналіз належить до значної кількості статистичних та моделюючих програм-

них систем, таких як STATISTICA, MatLab тощо. У більшості сучасних гео-

інформаційних пакетів процедури певної кластеризації (класифікації) об’єктів 

також наявні. Проте кожен з програмних продуктів має свої обмеження. 

Для геоінформаційних продуктів притаманний одно- або двовимірний 

аналіз векторних або растрових моделей даних, коли дані групують на підставі 

одного чи двох параметрів та відображають за допомогою картограми. З 

іншого боку, статистичні пакети мають досконалі модулі кластерного аналізу, 

але при цьому нема змоги автоматизованого картографування даних та вико-

ристання географічної інформації для цілей поділу об’єктів на групи. Сьогодні 

цю проблему вирішують завдяки інтеграції статистичних пакетів та геоінфор-

маційних продуктів через протоколи взаємодії даних (експорт / імпорт даних, 

підтримка форматів), але така процедура потребує наявності декількох програм-

них продуктів на робочому місці та досвідченого користувача. Тому існує 

потреба у створенні додаткових модулів кластерного аналізу, які працюють 

безпосередньо у геоінформаційному середовищі та використовують його пере-

ваги. 

Такий програмний модуль було розроблено у вигляді інструмента класте-

ризації на підставі розширень геоінформаційної системи ArcGis 9.3. 

Алгоритм використання програмного модуля зображено на рис. 1. Однією з 

головних його переваг є можливість проведення операцій кластеризації у 

багатовимірному просторі, залучення географічної інформації як додаткових 

координатних вимірів об’єкта, побудова автоматизованих картографічних мо-

делей та легенд за результатами аналізу. Використання географічних координат 

дає змогу врахувати взаємне розташування об’єктів у  географічному  просторі, 
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топологію їхніх зв’язків та, відповідно, виконувати районування території на 

підставі математично обґрунтованих даних. 

 

 
 

Рис. 1. Алгоритм використання модуля кластерного аналізу 

 

Програмний модуль розроблено за допомогою мови C#, набору засобів 

розроблення ArcGis SDK для .NET архітектури. Модуль містить набір мето-

дів агрегації даних за методом ближнього сусіда, Уорда, середньої відстані, 

центральної відстані, дальнього сусіда, а також можливості задавати кількість 

вихідних кластерів. Результатом роботи модуля є тематична карта та легенда 

до неї з виділеними кластерами, таблиця з розбивкою за класами географіч-

них об’єктів, дендрограма кластерного аналізу (рис. 2). 
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Рис. 2. Вікно ArcGis з результатами кластерного аналізу 

 

Для проведення кластеризації обрано адміністративно-територіальний 

поділ України на 24 області, Автономну Республіку Крим і міста республі-

канського підпорядкування Київ та Севастополь. Як вхідні дані для класте-

ризації використано статистичні дані за 2010 р. про утворення та накопичення 

на території регіонів відходів 1–4 класів небезпеки, що дало змогу проведення 

аналізу у восьмивимірному просторі. Головним завданням кластеризації за 

цими показниками є виявлення основних типів регіонів за особливостями 

утворення відходів та небезпек, пов’язаних з ними. 

Головними характерними особливостями розподілу відходів в Україні є 

їхнє накопичення в регіонах видобутку корисних копалин та промислового 

виробництва у східних, центральних та деяких західних областях України. 

Пов’язані з цим небезпеки залежать від обсягів утворення та накопичення 

відходів. Відходи першої групи небезпеки накопичені здебільшого в Донбасі, 

а також Кіровоградській, Сумській та Харківській областях, а за їхнім утво-

ренням перші місця посідають Луганська, Харківська, Полтавська та Доне-

цька області. Відходи другої групи накопичені у АР Крим, Донецькій та Луган-

ській областях, а за їхнім утворенням очолюють список АР Крим, Дніпро-

петровська, Сумська та Донецька області. Найбільша кількість відходів тре-

тьої групи накопичена в Запорізькій та Донецькій області, а за їхнім що-

річним утворенням перші місця посідає Полтавська, Миколаївська та Донецька 

області. Абсолютні обсяги накопичення відходів четвертого класу  небезпеки 
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зафіксовані у Дніпропетровській, Донецькій та Луганській областях, які разом 

з Кіровоградщиною також мають найбільші обсяги щорічного утворення 

відходів цієї групи [2]. 

Після порівняльного аналізу методів кластеризації було вирішено обрати 

метод Уорда, який ґрунтується на принципі мінімізації дисперсії двох кла-

стерів, що об’єднуються на кожному кроці [8]. У дослідженні проаналізовано 

випадок кластеризації у восьми- та десятивимірному просторі. У другому 

випадку використано як додаткові показники географічні координати центрої-

дів регіонів, які дають змогу врахувати близькість розміщення адміністративних 

одиниць та провести їхнє зонування. 

У восьмивимірному просторі виділяють пʼять кластерів регіонів. Перший 

кластер – АР Крим, другий – Дніпропетровська та Луганська області, третій – 

Запорізька та Донецька області, четвертий – Сумська, Кіровоградська, Івано-

Франківська, Чернігівська, Рівненська, Черкаська, Житомирська, Львівська, 

Хмельницька, Волинська, Вінницька області, пʼятий – Харківська, Херсон-

ська, Київська, Одеська, Тернопільська, Закарпатська, Чернівецька, Полтав-

ська, Миколаївська області, міста Київ і Севастополь. 

У десятивимірному просторі виділяють сім кластерів, які демонструють 

географічне та тематичне поєднання (табл. 1). За цими даними розроблено 

карту території України, на якій виділено сім груп областей (рис. 3). Перший 

кластер охоплює Донецьку та Луганську області з високим рівнем накопи-

чення відходів, зокрема, відходів першого та четвертого класів, що свідчить 

про високий ступінь небезпеки, пов’язаної з високотоксичними речовинами у 

місцях їхнього складування та небезпечними процесами, що пов’язані з від-

ходами четвертого класу. До другого кластеру належить Дніпропетровська та 

Запорізька області з високим ступенем небезпеки хімічних відходів першого 

класу та відходів металургії. Третій кластер містить АР Крим, Львівську та 

Івано-Франківську області, які вирізняються наявність відходів другого–

третього класів небезпеки, що пов’язано з видобутком та промисловим 

виробництвом хімічних сполук. Четвертий кластер охоплює Київ, Київську, 

Черкаську та Кіровоградську області, де переважають токсичні відходи 

гірничого видобутку та відходи першого–другого класів небезпеки при 

хімічному виробництві. Пʼятий кластер – Харківська, Полтавська, Миколаїв-

ська, Херсонська області та м. Севастополь, де переважають відходи третього–

четвертого ступенів небезпеки. Шостий кластер охоплює Чернігівську, Терно-

пільську, Хмельницьку, Сумську, Одеську, Вінницьку області з порівняно 

низьким рівнем небезпеки відходів, які зазвичай належать до третьої та 

четвертої груп небезпеки. Останній, сьомий кластер, – це Волинська, Рівнен-

ська, Житомирська, Закарпатська, Чернівецька області з низькими обсягами 

утворення та складування відходів. Отримані кластери у своїй більшості 

мають компактну географічну структуру, яка дає змогу проводити не лише 

типізацію території, а й районування за певним набором ознак. 

Застосування методів кластерного аналізу у поєднанні з аналітичними 

можливостями геоінформаційних систем значно розширює методичний інстру- 
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Таблиця 1 

Кластерний аналіз (метод – відстань Уорда) 

Кластер 1 2 3 4 5 6 7 

О
б

ʼє
к
ти

 

Волин- 

ська обл. 

Київська 

обл. 

Донецька 

обл. 

Чернігів- 

ська обл. 

Полтав- 

ська обл. 

Дніпро- 

петров- 

ська обл.. 

АР Крим 

Рівнен- 

ська обл. 
м. Київ 

Луганська 

обл. 

Тернопіль- 

ська обл. 

Харків- 

ська обл. 

Запорі- 

зька обл. 

Львів- 

ська обл. 

Житомир-

ська обл. 

Черка- 

ська обл. 
 

Хмельни- 

цька обл. 

Миколаїв-

ська обл. 
 

Івано-

Франків- 

ська обл. 

Закарпат-

ська обл. 

Кіровоград- 

ська обл. 
 

Сумська  

обл. 

Херсон- 

ська обл. 
  

Черніве- 

цька обл. 
  

Одеська  

обл. 

м. Севасто-

поль 
  

   
Вінницька 

обл. 
   

 

 
 

Рис. 3. Результати кластеризації за просторово-атрибутивними 

ознаками поводження з відходами 
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ментарій сучасного географічного дослідження. Створені засоби проведення 

кластерного аналізу в середовищі ArcGis дають змогу класифікувати 

просторові об’єкти за просторово-атрибутивними параметрами. До основних 

переваг багатовимірного аналізу в середовищі ГІС належить автоматизоване 

картографування кластерів, використання додаткової географічної інформа-

ції, варіабельність у прийнятті рішень щодо аналізу. Унаслідок апробації 

програмного модуля кластеризації під час дослідження даних про поводження 

з відходами дійшли таких висновків:  

порівняно з кластеризацією за атрибутивними параметрами застосування 

методу з просторово-атрибутивними параметрами дало змогу виділити більш 

рівномірні за кількістю адміністративні одиниці та територіально зв’язані 

кластери; 

серед семи виділених кластерів перші чотири належать до регіонів з 

порівняно високим рівнем небезпеки виникнення НС, три інші кластери 

мають помірну небезпеку, пов’язану з поводженням з відходами; 

Подальші дослідження пов’язані з формуванням баз даних потенційних 

регіональних небезпек та автоматизованих механізмів їхнього оброблення в 

геоінформаційному середовищі. 
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The problems of mathematical analysis of geographic information with using the 

procedure of cluster analysis were considered. A software module for various types of 

cluster analysis of geographical objects and the automated construction of thematic maps 

was programmed in ArcGIS. Based on the data about accumulation of waste in the regions 

of Ukraine method of cluster analysis using the geographical coordinates of the centroids of 

objects to take into account their position in content classification was tested. The results of 

cluster analysis identified groups of regions of Ukraine with similar indicators for waste 

management and the potential hazards to the environment. 
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Рассмотрено вопросы математического анализа географической информации с 

помощью процедуры кластерного анализа. Разработан программный модуль для 

проведения кластерного анализа географических объектов и автоматизированного 

построения тематических карт в программной среде ArcGIS. 

Ключевые слова: математические методы, кластерный анализ, ГИС, бытовые 
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Проаналізовано публікації “Міжнародної енциклопедії суспільної географії”, при-

свячені проблемі цивілізаційних конфліктів. Наголошено на процесі трансформації 

територіально-політичних систем всередині окремих макрорегіонів (глобальні Північ, 

Південь, Захід, Схід, Європа, Африка, Австралазія, Океанія, Антарктика). Обґрунто-

вано важливість розвитку вітчизняних постколоніальних географічних студій. 

Ключові слова: територіально-політичні конфлікти, територіально-політична 

структура, постколоніальна географія, цивілізація, політико-географічне положення. 

 

Актуальною проблемою вітчизняної суспільної географії є формування 

понятійно-категоріального апарату нових наукових напрямків, які виникли 

внаслідок соціологізації науки в кінці ХХ–на початку ХХ ст. Серед них – 

геоконфліктологія. Попри притаманну конфліктології еклектичність підходів, 

саме географічний ракурс розгортання і функціонування територіа-льно-

політичних конфліктів є найменш вивченим. Сьогодні важливо перейняти 

іноземний досвід щодо географічної інтерпретації геоконфліктологічних про-

цесів в окремих регіонах світу. 

“Міжнародна енциклопедія суспільної географії” (“МЕСГ”) [2], яка 

вийшла у світ 2009 р., є авторитетним і сучасним джерелом інформації у 

галузі суспільної географії, її складових і суміжних дисциплін. Енциклопедія 

вміщує понад 1 000 детальних статей у галузі філософії й теорії географії. 

Ґрунтовно висвітлено ключові концепції науки, її методи і досвід їхнього 

застосування. Вміщено біографії визначних географів, охарактеризовано 

особливості розвитку географічної думки і практики у різних частинах світу. 

Енциклопедія визначає предметні межі сучасних досліджень, засвідчує перс-

пективні напрямки розвитку науки і цим відображає змінну природу самої 

суспільно-географічної науки. Важливою особливістю видання є інтернаціо-

нальний авторський колектив, який охоплює 844 науковців з 40 держав. Спів-

редакторами “МЕСГ” є відомі у європейській суспільній географії вчені проф. 

Роб Кітчін (Ірландія) та проф. Найджел Тріфт (Велика Британія). Видавці енци-

клопедії передбачили повний он-лайн доступ до всіх статей за допомогою веб-

сайту ScienceDirect [6]. Щоправда, він платний і коштує недешево, що робить 
________________________________________ 

© Сливка Р., 2013 
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доступ до цього авторитетного джерела інформації для вчених України обме-

женим. Ми опрацювали зміст енциклопедії під час наукового стажування у 

Пряшівському університеті (Словацька Республіка) за програмою Словацької 

академічної інформаційної агенції (2010). 

Мета статті – огляд уміщених в енциклопедії статей у галузі регіональ-

ної політичної географії та оцінка ступеня і характеру геоконфліктологічної 

проблематики. 

У “МЕСГ” проаналізовано сучасну територіально-політичну структура 

світу. Зокрема, стаття “Північ‒Південь” [4] новозеландських географів А. 

Макґрегора та Д. Хілла присвячена традиційній для класичної геополітики і 

політичної географії дихотомії. Автори звертають увагу на те, як поділ світу на 

країни “Півночі” і “Півдня” використовують у географії. Наголошено на 

картографічній преференції для мешканців північної півкулі, адже ментально 

північний полюс сприймають як такий, що розміщений вгорі (тобто уявно 

вищий в ієрархії), а південний – завжди внизу (нижчий в ієрархії). “Глобальну 

Північ” сприймають як багатшу, розвинутішу та могутнішу, ніж “глобальний 

Південь” [4, с. 473]. У статі А. Макґрегора та Д. Хілла є декілька тез для 

осмислення сучасних геоконфліктологічних процесів. У 80-х роках ХХ ст. у 

рамках “Вашингтонського консенсусу” країнам Півдня пропонували 

застосувати неоліберальну модель господарського розвитку задля подолання 

їхніх економічних проблем та зближення з розвиненими країнами Півночі на 

засадах вільної торгівлі як засобу подолання глобальної нерівності. 

Опозиційними до цих ідей неомарксистські теоретики вбачали у такій між-

народній взаємодії першопричини нерівномірного розвитку, оскільки розвиток 

Півночі був зумовлений все більшою експлуатацією Півдня. У 90-х роках ХХ ст. 

дихотомія Північ‒Південь була замінена іншою – Захід‒Схід. Це відбувалося 

внаслідок того, що деякі країни колишнього глобального Півдня досягли знач-

них успіхів у соціально-економічному розвитку (Китай, Індія, Південна Корея, 

Сінгапур, Тайвань, Малайзія, Таїланд, Саудівська Аравія, Іран, Туреччина) і 

набули суттєвої ваги в геополітичних процесах сучасного світу. Нині вони 

самі поширюють свій вплив на Африку і Латинську Америку. Сьогодні дореч-

ніше зазначати про відносини залежності вже в рамках Північ‒Північ (відносини 

між старими і новими членами ЄС, або ж з країнами-кандидатами на членство) 

чи Південь‒Південь (відносини між Китаєм та африканськими державами, Інді-

єю та сусідніми державами). Надмірне акцентування уваги на відмінностях 

між країнами може призвести до того, що з поля зору будуть упущені еконо-

мічно зростаючі регіони і міста в країнах Півдня, які можуть мати більші 

зв’язки з рештою світу, ніж інші частини країни. Тобто, перші вже, по суті, 

стали частиною глобальної Півночі (трикутник Сан-Пауло–Ріо-де-Жанейро– 

Белу-Орізонті в Бразилії), а інші залишились менш розвинутою частиною 

Півдня. Інша проблема відносин Півночі і Півдня – це проблема зовнішньої 

заборгованості країн, що розвиваються. Рекомендації МВФ щодо реструкту-

рування боргів передбачають, зокрема, масову приватизацію, яка поширюється 

на природні ресурси, що зумовлює поширення протестів і звинувачення МВФ 
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у відстоюванні інтересів підприємців розвинутої Півночі замість вирішення 

соціальних проблем Півдня. Поширення бідності серед сільського населення 

спричинює низку проблем, а саме нестабільність і конфлікти. Ще одним 

аспектом відносин Північ‒Південь є міжнародна міграція. Пропагуючи свободу 

переміщення капіталів, Північ обмежує рух людей. Легальну міграцію контро-

люють уряди розвинутих країн, натомість нелегальна зумовлена втечею людей із 

зон нестабільності і конфліктів, а також вмотивована бажанням досягнення 

вихідцями з Півдня кращого життя й економічного добробуту [4, с. 480]. Для 

українських політико-географів ця стаття дає підстави для визначення місця 

України в дихотомії Північ‒Південь. З одного боку, не виникає сумнівів, що 

наша держава є частиною європейського світу, який зачисляють до Півночі. 

Однак всередині країни низка регіональних диспропорцій, які роблять політико-

географічне положення у світі невиразним. Західні регіони України традиційно 

проєвропейські, однак їхній господарський розвиток значно відстає від цент-

ральних і східних. Східні регіони в деяких економічних показниках не посту-

паються новим членам ЄС за розвитком продуктивних сил, більш інтегровані 

у світове господарство, однак геополітично тяжіють до російського геополітич-

ного світу. Отже, головною дилемою України є дисбаланс між політичними 

цінностями, орієнтаціями окремих регіонів та їхньою економічною ефектив-

ністю, що значною мірою ускладнює визначення реального місця України у 

територіально-політичній структурі сучасного світу. 

Статтю “Схід–Захід” написав британський вчений А. Боннетто (Університет 

Ньюкасла) [1]. Він зазначає, що, пропри сучасне змістове наповнення цих 

понять у географії, вони мають давню історію, яка сягає раннього Середньо-

віччя. “Захід” став ключовою геополітичною категорією наприкінці XIX ст., 

на піку успіхів колоніальної експансії європейських країн. Уявлення про “Захід” 

як частину світу, яка досягла вершини людського розвитку, було популярною 

в той час. Натомість “Схід” зображували як консервативний і відсталий. Подібні 

ідеї були характерні і для російських комуністів у період на межі XIX–XX ст., 

які вважали революцію засобом “вестернізації” Росії і поборення “азіатчини”. 

Зазначимо, що ця думка змінилась у часи Й. Сталіна, коли Захід почали 

зображати у чорних тонах. Перемога США і їхніх союзників у холодній війні 

та колапс СРСР спричинили тріумф Заходу як геополітичного проекту. Після 

терактів 11 вересня 2001 р. Захід став позиціонувати себе як такий, що потер-

пає від агресивного ісламського Сходу. Отже, змістове наповнення поняття 

“Захід” постійно змінюється залежно від геополітичної ситуації у світі і коли-

вається від повного захоплення його величчю до повного його несприйняття 

окремими країнами і регіонами світу. Багато східних лідерів звинувачують 

Захід у неефективності, декадентстві і лінивості. Натомість Схід зображають 

як переповнений духом підприємництва і натхненним до важкої праці. Отже, 

якщо вчителями в минулому були представники Заходу, а учнями – Сходу, то 

нині ролі змінюються [1, с. 284]. Вважаємо, що ця проблематика актуальна 

для України, яка за роки незалежності постійно змінює вектор своїх зовнішньо-

політичних уподобань: із західного на східний,  і  навпаки.  Вагання  вітчизняних 
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політичних еліт призводить до посилення буферного ефекту в геополітичному 

положенні України. Це призводить до маргіналізації зовнішньополітичних 

позицій нашої держави. Невизначеність зовнішньополітичного курсу країни 

дозволяє радикальним прихильникам та опонентам прозахідного чи проросій-

ського розвитку держави дестабілізувати політичну систему країни. У світі, 

де роль Сходу зростає, в українських еліт виникає спокуса реалізації при-

таманних Азії авторитарних моделей розвитку, які мали б забезпечити еконо-

мічну ефективність. Однак зовсім не враховують те, що Схід не є однорідним, і 

в його територіально-політичній структурі є розвинуті і багатолюдні демо-

кратії (Японії, Індія), а Китай виконує політичну лібералізацію еволюційним 

шляхом. Отже, істина посередині, подібно як і серединним є геополітичне 

положення України між Заходом і Сходом: українська модель розвитку може 

увібрати в себе принципи демократичної держави загального добробуту Заходу 

й економічно ефективної держави Сходу. Проведена С. Хантінгтоном цивілі-

заційна межа по території України не повинна її розколювати, а, навпаки, 

бути чинником створення унікальної геополітичної і геоекономічної реальності 

на зразок сучасної Туреччини. 

Стаття “Європа” [3], яку написав канадський географ М. Каас (Універ-

ситет Британської Колумбії, Ванкувер), також як попередня праця А. Макґре-

гора та Д. Хілла розкриває концептуалізацію європейської ідентичності у Новий 

час. Цікавими, на наш погляд, є такі тези: 

1. В епоху після холодної війни утворився новий поділ Європи на ядро 

(ЄС) та східну і південну периферії, які відрізняються “рівнем європейсь-

кості”. Зазнає переосмислення усталена в післявоєнній Європі концепція 

атлантизму, тобто цивілізаційної близькості США і Західної Європи, однак 

останнім часом це взаєморозуміння стає менш очевидним. 

2. Нині Європа потерпає від нестабільності на своїх південних кордонах. 

Стіна у вигляді зовнішнього кордону ЄС встановлює чіткий поділ на Північ і 

Південь, загострює конфліктність всього середземноморського простору.  

3. Євросоюз зацікавлений поширювати власні цінності за межі і критерій 

“європейськості” і важливим геополітичним мірилом щодо встановлення меж 

“справжньої Європи”. Росія та Україна, приймаючи стандарти ЄС, наближа-

ються до Європи, відкидаючи їх – віддаляються. 

4. Автор статті розмірковує з приводу того, чи європейська інтеграція 

справді спричинила кризу держави як політичного інституту. Він наводить 

приклади зростання свідомості окремих міст, територіальних громад і транс-

кордонних регіонів (Галісія і Каталонія), однак не вбачає жодних ознак того, 

що з’явилась якась справжня загроза інституту держави зі сторони новітнього 

регіоналізму [3, с. 648]. Для українських географів стаття М. Кааса цікава у 

тому аспекті, що проблема “європейськості” України хоча і не стоїть так гостро 

як у Росії, все ж суттєво визначає політичний дискурс всередині країни. 

Бажання більшості українців якнайшвидше реалізувати європейський вибір 

не відповідає реальному руху держави в напрямку втілення засадничих 

цінностей європейської спільноти (стала демократія, конкурентна  економіка, 
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плюралізм, солідарність). На заваді стоять не тільки ментальні бар’єри (хоча і 

простежуються у багатьох співгромадян), а й периферійне положення України 

в територіально-політичній архітектурі Європи. Наша держава має протяжний 

спільний кордон з чотирма державами ЄС, однак всі прикордонні території 

сусідів є такими, що суттєво відстають у соціально-економічному розвитку 

не тільки на національному, а й на загальноєвропейському рівні. Зокрема, 

диспропорції їхнього розвитку посилюються (Західна і Східна Польща, Західна 

і Східна Словаччина, Південна і Північна Угорщина, Центральна і Північна 

Румунія). 

Статтю “Африка” написав Г. А. Маєрс (Університет Канзасу, США) [5]. 

У ній автор справедливо зазначає, що відносити частину держав Африки до 

певного регіону є умовністю, оскільки чинні кордони, за невеликим винятком, 

проведені європейцями. Натомість у просторовій уяві африканців зберігається 

територіально-політичний поділ передколоніального періоду. Отже, етнічна 

спільнота з чітким самоусвідомленням може проживати на території двох-

трьох держав. Вона часто приречена бути меншістю у багатонаціональній 

державі поряд з десятком народів з подібною долею. Цікавою є думка Г. А. Ма-

єрса про те, що ідея “африканськості” сформована і далеко за її межами у 

численних африканських діаспорах Америки, Європи, Азії та Океанії. Щодо 

англомовної географічної літератури, то впродовж ХХ ст. вона еволюціонувала 

від цивілізаторських й експлуататорських підходів так званої колоніальної 

географії до спрямованих на проблеми Африки географії розвитку, або ж 

постколоніальної географії [5, с. 25–26]. Стаття Г. А. Маєрса наводить на 

роздуми щодо історичної долі української нації, яка також, по суті, не мала 

впливу на визначення сучасних кордонів України. Вони окреслені метрополіями, 

до складу яких належала наша держава. Як наслідок, існуючі кордони не 

відображають розселення українців у Європі, про що переконливо доводять 

С. Рудницький, В. Кубійович, О. Шаблій, Ф. Заставний, М. Дністрянський та 

ін. На жаль, значними є прояви неоколоніальної політики щодо України зі 

сторони Росії, що наводить на думку про актуальність постколоніальних 

політико-географічних студій у вітчизняній науці. 

Статтю “Австралазія” написав С. Гіббсон (Університет Воллонґон, Австра-

лія) [3]. Автор зазначає походження назви Австралазія (його ввів у науко-  

вий обіг французький суспільний діяч Шарль де Броссе в 1756 р.) як регіону, 

який розміщений на південь від Азії. У XVIII–XIX ст. до нього належать не 

тільки Австралія і Нова Зеландія, а й частина островів сьогоднішньої Південно-

Східної Азії (острови Сулавесі, Нова Гвінея, Тімор та ін.) та Меланезії (Соло-

монові острови, Вануату, Нова Каледонія та ін.). У наш час ця назва стосується, 

як стверджує С. Гіббсон, винятково Австралії і Нової Зеландії [3, с. 225]. Австра-

лазія тривалий час асоціювалася у просторовій уяві європейців з відсталістю, 

нецивілізованістю, кардинальною відмінною від добре відомого Старого Світу 

територією, яка очікує колонізації більш розвинутих народів. Непропорційно 

швидкий розвиток Австралії і Нової Зеландії утвердив модель нерівноправних 

відносин із сусідніми оcтрівними країнами, яка значною мірою зберігається  і 
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сьогодні. Аборигенне населення Австралазії зазнавало расистських утисків та 

ігнорування своїх суверенних прав зі сторони європейських переселенців [3, 

с. 225]. Упродовж періоду окремого розвитку двох країн у ХХ ст. відбулась 

кристалізація національної свідомості австралійців і новозеландців, що дало 

підстави багатьом стверджувати про зникнення геополітичного сенсу у вжи-

ванні назви “Австралазія”. Однак на початку 90-х років ХХ ст. прем’єр-

міністр Австралії П. Кіттінг звернув увагу політикуму на важливості цього 

геополітичного простору в контексті розширення зв’язків з ключовими країна-

ми Азії – Японією, Сінґапуром, Таїландом та Індонезією. Відносини з країнами 

Азії є дискусійними в австралійському суспільстві з огляду на нелегальну 

міграцію і зростання чисельності азіатських діаспор у країні. Австралійський 

і новозеландський уряди у різний час суттєво втручалися в геополітичні 

справи регіону, надсилаючи миротворчі і поліцейські сили, дипломатів у періоди 

криз, міжетнічних конфліктів і політичної нестабільності (Східний Тімор, Соло-

монові острови тощо). Якщо для австралійських політиків уявлення про Австра-

лазію мають певний геополітичний сенс, то представники невеликих острівних 

націй асоціюють себе більшою мірою із пан-океанійською ідентичністю, ніж 

з ідентичністю нащадків британських колоністів [3, с. 232].  

Аналіз статті дає підстави припустити наявність змістових паралелей з 

пострадянським простором. Геополітична фрагментація цієї постколоніальної 

територіально-політичної системи триває у наш час. Поширене в західному 

світі означення цього регіону як NIS (new independent states) з часом втрача-

тиме сенс унаслідок того, що: 

1) прикметник “новий” вже зараз є неточним; 

2) конфлікти між пострадянськими країнами роблять сумнівною єдність 

країн регіону;  

3) різновекторна зовнішньополітична орієнтація (проєвропейська, євразій-

ська, прокитайська, автаркійна) тільки посилять фрагментацію регіону; 

4) відмінний ранг країн регіону в системі міжнародних відносин і прояви 

гегемонії зі сторони Росії будуть сприяти формуванню субрегіональних угру-

пувань країн з відмінним від “радянського” самоусвідомленням. 

Статтю “Океанія” написав новозеландський географ В. Е. Мюррей (Вікто-

ріанський університет Веллінгтона, Нова Зеландія) [8]. Автор починає статтю 

з констатації унікальності географічного положення Океанії, а саме, що 99 % 

території регіону перебуває під юрисдикцією острівних країн і є їхніми аква-

торіями. Прикладом є Токелау, площа суходолу якого в 29 тис. разів менша, 

ніж площа її виняткової економічної зони на морі [8, с. 2]. В. Е. Мюррей 

зазначає, що характер довкілля позначився на розвитку культур Меланезії і 

Полінезії. Гористий рельєф островів Меланезії привів до значної культурної 

гетерогенності і недостатньої інтегрованості цього субрегіону. Натомість Полі-

незія характеризується рівнинними атолами, або ж низькогірними вулканіч-

ними пасмами, які сприяли комунікаціям і швидкому поширенню порівняно 

гомогенної полінезійської культури. Тут є два великих культурних ядра – Фіджі  

і Тонга. Найменшою ж гомогенністю характеризується Мікронезія [8, с. 3]. У стат- 
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ті зазначено, що незначний політичний вплив на міжнародні відносини 

держав регіону погано співвідноситься з їхнім контролем над величезною 

територією. У багатьох випадках політика експлуатації ресурсів регіону зале-

жить від зобов’язань перед зовнішніми донорами економічної допомоги. Часто 

країни “торгують” своїми голосами і лояльністю у міжнародних організаціях. 

Держави Океанії завдяки вигідному геополітичному положенню в часи холод-

ної війни мали низку преференцій з боку США. Після її закінчення тут утво-

рився певний геополітичний вакуум. Сьогодні він заповнюється більшими сусі-

дами з периферії регіону у вигляді різних угод “безпекового” характеру. Країни 

регіону залишаються об’єктами політики, а не її суб’єктами [8, с. 4]. У них 

панує економічна модель, яку описують англійською абревіатурою MIRAB (в 

перекладі – міграція, допомога, грошові перекази, зайнятість у державному 

секторі). Можна стверджувати про формування транснаціональних земляцьких 

корпорацій, через які перекази потрапляють додому. Наприклад, перекази 

становлять 40 % від доходів держави Самоа [8, с. 7]. Після Другої світової 

війни закінчився період безумовної допомоги зі сторони країн Заходу. Австра-

лія почала вимагати в обмін на фінансову допомогу швидких неоліберальних 

за характером реформ. Тиск був таким суттєвим, що змусив деякі нації звер-

нутись за менш обумовленою допомогою до Китаю та інших азійських держав. 

Автор вважає, що зростання конфліктного потенціалу в Океанії пов’язане 

зі втіленням неоліберальних реформ. Старі політичні інститути на багатьох 

островах побудовані на засадах суворої ієрархії і вони вступають у конфлікт 

із пропонованими реформаторами демократичними моделями суспільного 

розвитку. Спричинена ринковими перетвореннями соціально-економічна і полі-

тична нерівність живить конфлікти в Тонга, Фіджі, Вануату. Бездумне втілення 

експортно-орієнтованої економіки загострює боротьбу за ресурси в Папуа-

Новій Гвінеї та Соломонових островах. Ці гарячі токи, на думку В. Е. Мюррея, 

відволікають увагу від напруженої ситуації у Французькій Полінезії, Новій 

Каледонії, Тонга, Самоа і Вануату, де до соціально-економічних негараздів 

додається чинник самоідентифікації аборигенного населення. Як тільки трапля-

ється якась конфліктна ситуація, її зразу ж пояснюють слабкістю держав 

регіону [8, с. 12]. Учений зазначає про формування “арки нестабільності” в 

Меланезії від Фіджі до Східного Тімору, зростають негаразди і в Полінезії [8, 

с. 13]. Зростає напруженість між тонганцями і китайською діаспорою, яка конт-

ролює економічне життя держави Тонга. Давній конфлікт між аборигенним 

населенням Фіджі та нащадками індійських іммігрантів (індо-фіджійці) усклад-

нюється внутрішніми непорозуміннями між корінними мешканцями щодо 

вирішення проблеми доступу до землі, нерівності і бідності. Також автор 

вбачає ознаки балканізації політико-географічної ситуації на Соломонових 

островах. Певне значення у врегулюванні нестабільності належить міжнародній 

організації Тихоокеанський Острівний Форум. Вона прийняла дві важливі декла-

рації Бікітава (2000) та Оклендську (2004), які мають мету інтенсифікувати 

миротворчу діяльність та сприяти перетворенню Океанії в регіон миру, гармо-

нії, безпеки та економічного процвітання. Декларація проголошує чотири стовпи 
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регіональної інтеграції: економічне зростання, сталий розвиток, добре уряду-

вання і безпека [8, с. 12]. 

У статті підтверджено актуальність тези провідного польського географа 

С. Отока про те, що до найбільш загальних наукових проблем світової полі-

тичної географії можна віднести здатність до існування малих національних 

держав і реальність їхнього суверенітету [9]. Однак варто уточнити, що не 

тільки малі держави змушені відстоювати свій суверенітет. Багато значних за 

площею і чисельністю держав, серед них й Україна, мають проблеми з 

утвердженням у ролі самостійного актора міжнародних відносин. Нерівно-

правний економічний і політичний статус етнічних меншин закладає конфлікт-

ний потенціал всередині постколоніальних країн. Це також може стосуватися 

корінних народів, які за умов незалежного розвитку не зуміли встановити 

контроль над ресурсами країни в межах формальних суверенних прав. На 

жаль, в Україні простежуються ознаки формування економічної моделі типу 

MIRAB, тому проведення паралелей з Океанією є цілком виправданим, попри 

відмінні географічні та історичні умови розвитку. 

Статтю “Антарктика” написав С. Чатурведі (Пенджабський університет, 

Індія) [2]. Учений наголосив, що наприкінці 70-х років ХХ ст. до цього регіо-

ну було вперше проявлено суттєвий комерційний інтерес. Починаючи з цього 

періоду (відзначався переважанням ресурсної геополітики і дипломатії), Ан-

тарктика стала більш інтегрованою у глобальні системи, і на сцену вийшли 

нові гравці, які представляють сучасну глобалізовану економіку [2, с. 133]. 

Чатурведі С. вважає, що впродовж ХХ ст. репрезентація Антарктики у наукових 

і політичних середовищах суттєво змінювалась: 1) частково “заповнений” 

простір сімома державами (Аргентина, Австралія, Чилі, Франція, Велика Бри-

танія, Норвегія і Нова Зеландія), які висловили територіальні претензії в 

регіоні (1900–1940); 2) територія введена у політичне протистояння холодної 

війни (1945–1960); 3) найбільша на планеті “природна лабораторія науки” 

(60-ті роки ХХ ст.); 4) територія з потужним ресурсним потенціалом (1970–

1980 рр.); 5) природній резерват, який слугує розвитку науки, миру і захисту 

довкілля, зростанню комерційного туризму (починаючи з 90-х років ХХ ст.) 

[2, с. 133]. 

Сучасний територіально-політичний статус материка регулює Антарктична 

угода, яка вступила в дію 23 червня 1961 р. Преамбула до Угоди наголошує 

на тому, що “в інтересах всього людства, щоб Антарктида завжди використо-

вувалась виключно у мирних цілях і не повинна ставати сценою чи об’єктом 

міжнародних суперечок”. У статті IV Угоди зазначено “ніщо, що міститься в 

Угоді, не повинно тлумачитись як відмова сторін від раніше задекларованого 

права і вимоги територіального суверенітету”. Це положення, по суті, замо-

розило територіальні домагання сторін і відклало на невизначений термін 

розв’язання суперечливого питання встановлення реальних претендентів на 

суверенітет над Арктикою [2, с. 134]. Станом на 2008 р. членами Антарктич-

ної Угоди є 46 сторін, з них 28 мають консультативний статус. Індійський 

учений робить висновок, що реальні важелі впливу в Антарктичній Угоді  мають 
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тільки ті країни, які фінансують солідні наукові програми в регіоні. “Роль 
науки і виробництво нових знань були найважливішими засобами колонізації 
Антарктиди. Наука залишається у ролі ключового мірила геополітичного впливу 
в південному полярному регіоні, і використовується як для підтвердження 
так і для спростування територіальних претензій”, – зазначає С. Чатурведі [2, 
с. 135]. У 70-х роках ХХ ст. з’явилось нове сприйняття Антарктики як багатого 
на ресурси регіону. Це відбулось на тлі досягнень геологів і біологів у дослід-
женні регіону, зростання населення, збільшення споживання ресурсів і енерге-
тичної кризи 70-х років ХХ ст. Зросла неконтрольована експлуатація морських 
біологічних ресурсів регіону. Наслідком стало підписання Конвенції щодо збе-
реження антарктичних морських живих ресурсів (набула чинності в 1982 р.). 
Недоліком цього документа є відсутність механізмів контролю за дотриманням 
положень самими ж учасниками угоди [2, с. 135]. 

Автор статті вдало показав наявність прихованих територіальних інтере-
сів країн-учасниць Антарктичної угоди, їхнє вирішення значно залежить від 
характеру використання “м’якої сили” (автор терміна Дж. Най). На думку 
Дж. Ная, сила – це здатність діяти (впливати) на інших так, щоб отримати 
бажаний результат. Така дія може відбуватися трьома способами: шляхом 
погроз чи примусом (“батогом”); за допомогою заохочення і винагороди 
(“пряником”); завдяки привабливості, яка заставляє інших хотіти того ж, чого 
і ви [9]. Інструменти “м’якої сили” охоплюють комунікацію, у тім числі 
інформаційні технології, а особливо Інтернет, дипломатичні представництва, 
культурні, наукові й освітні центри, масштабні заходи (наприклад, Олімпій-
ські ігри, ЕКСПО). Носіями “м’якої сили” можуть бути і відомі торгівельні 
марки (бренди), досягнення в науці, техніці, мистецтві і навіть мода [1, c. 20]. 
Отже, науковий потенціал країни розглядають як ефективний інструмент реа-
лізації державної геостратегії. Україна повинна посилювати свою присутність 
в Антарктиці, що забезпечить не тільки вагомі наукові результати, а й гаранту-
ватиме певні преференції у випадку перегляду територіально-політичного 
статусу цього континенту в майбутньому. 

Обмежений обсяг публікації не дає змоги проаналізувати всі статті 
“МЕСГ”, що охоплюють конфліктну і цивілізаційну проблематику. Вона 
ґрунтовно висвітлена на сторінках цього видання і відображає найактуаль-
ніші трансформаційні процеси в територіально-політичній структурі світу на 
рівні окремих макрорегіонів. Навіть побіжний їхній розгляд засвідчує раціо-
нальність висловлених ідей та їхню актуальність щодо визначення не ідеаліс-
тичного, а реального політико-географічного положення України у світі. 
Осмислення світоглядних засад політичної географії англомовних країн допо-
може швидше інтегрувати українську науку у світовий науковий процес. 
Актуальним напрямком вітчизняної суспільної географії мають стати пост-
колоніальні географічні студії територіально-політичних конфліктів. 
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This article represents and analyzes the publications of “International Encyclopedia of 

Human Geography” which are devoted to the problem of civilizations conflicts. All of them 

are written by Anglophone scientists and represents critical look on the modern relations 

among civilizations. The main attention focuses on the process of  transformation  of  political 
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structure inside some of them. Principal ideas of this publications help with better con-

ceptualization of the political geographical location of Ukraine in the contemporary world. 

Key words: territorial and political conflict, territorial and political structure, post-

colonial geography, civilization, geographical location. 
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Проанализированы публикации “Международной энциклопедии общественной 

географии”, посвящённые проблеме цивилизационных конфликтов. Акцентировано 

внимание на процессе трансформации территориально-политических систем внутри 

отдельных макрорегионов (глобальные Север, Юг, Запад, Восток, Европа, Африка, 

Австралазия, Океания, Антарктика). Обоснована важность развития отечественных 

постколониальных географических исследований. 

Ключевые слова: территориально-политические конфликты, территориально-

политическая структура, постколониальная география, цивилизация, политико-гео-

графическое положение. 
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АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД ДЖЕРЕЛ ДАНИХ ДЗЗ, 

ПРИДАТНИХ ДЛЯ КАРТОГРАФУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ 

РЕСУРСІВ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Я. Смірнов 

 

Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича, 

вул. Коцюбинського 2, м. Чернівці, 58000, Україна 

 
Розглянуто джерела даних дистанційного зондування Землі, проаналізовано 

їхню придатність до залучення в процес картографування земельних ресурсів 

Чернівецької обл., на підставі космічних знімальних систем різної просторової 

роздільної здатності, а також матеріалів аерофотознімання. Визначені оптимальні 

джерела даних, які можливо використовувати у процесі картографування земельних 

ресурсів Чернівецької області. 

Ключові слова: земельні ресурси, дистанційне зондування Землі, супутникові 

знімки, картографування земельних ресурсів, джерела даних ДЗЗ. 

 
Картографування земельних ресурсів сьогодні неможливе без залучення 

даних дистанційного зондування Землі (ДЗЗ). Тому перед тим, як розпочи-

нати процес картографування, потрібно проаналізувати всі придатні джерела 

даних ДЗЗ. За результатами такого аналізу можливо буде обрати джерело да-

них ДЗЗ з оптимальним співвідношенням просторового охоплення, просторової 

та спектральної роздільної здатності і ціни. 

Теоретичні основи технологій ДЗЗ і технічні особливості сучасних зні-

мальних систем розглянуто в працях Х. Бурштинської, Ю. Карпінського, А. Мо-

лочка, Л. Перовича, І. Тревого. Особливості ж використання даних ДЗЗ у 

контексті картографування земельних ресурсів висвітлено у працях Дж. Ан-

дерсона, О. Боднара, Г. Жолобака, Я. Хляна. 

Мета роботи – визначення оптимальних джерел даних ДЗЗ, які можливо 

використовувати як основні джерела інформації для забезпечення картогра-

фування земельних ресурсів Чернівецької області. Головними завданнями, 

які треба вирішити в процесі виконання роботи, – є визначення критеріїв, за 

якими можливо оцінювати джерела даних ДЗЗ, використання цих критеріїв 

для систематизації інформації про джерела та аналіз придатності кожного з 

джерел даних для картографування земельних ресурсів Чернівецької області. 

Для території Чернівецької області доступні матеріали зйомки переважної 

більшості супутників, дані яких можна отримати в Україні. Інформацію про 

забезпеченість території області знімками кожного з них використано за мате-

ріалами інтерактивних каталогів супутникових знімків таких офіційних дистри- 
________________________________________ 
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бʼюторів, як: ДП “Дніпрокосмос”, ІТЦ “СКАНЭКС”, компанія “СОВЗОНД” 

та Геологічна служба США (United States Geological Survey (USGS)) [1, 3, 4, 7]. 

У результаті складено таблицю, у якій структуровано інформацію про низку 

важливих характеристик супутникових знімків, придатних для картографу-

вання території Чернівецької області. 

До таких характеристик належить передусім загальна кількість доступних 

знімків для кожного із супутників. Також автор обчислив відсоток знімків з 

рівнем хмарності менше 20 %. Ця характеристика має суттєве значення з огляду 

на те, що вищий відсоток хмарності може значно ускладнити або зовсім 

унеможливити процес картографування. Обчислено також відсоток території 

області, який охоплює різночасові супутникові знімки. Окрім того, в таблицю 

внесено дані про дату зйомки першого та останнього знімка для території 

області (станом на 1 січня 2013 р.) та назву каталогу, з якого була отримана 

інформація. 

Зазначимо, що інформація, подана у таблиці 1, не може відобразити абсо-

лютно точну картину забезпеченості території Чернівецької області даними 

ДЗЗ. Це повʼязано зі значною кількістю дистрибʼюторів супутникових знімків, 

кожен з яких володіє власними архівами даних ДЗЗ. Ці архіви постійно по-

новлюються та значно різняться між собою за рівнем наповненості знімками 

різних супутників. Водночас таблиця дає змогу простежити загальні законо-

мірності забезпечення даними ДЗЗ території Чернівецької області та обрати 

серед них знімальну систему, яка б була оптимальною для картографування її 

земельних ресурсів. 

Аналізуючи таблицю, можна засвідчити, що територія Чернівецької області 

має високий рівень забезпеченості супутниковими знімками різної роздільної 

здатності. Найбільша кількість доступних знімків отримана сенсором MODIS 

(4 481 знімок). Цей сенсор, по суті, виконував щоденну зйомку території області 

протягом більш, ніж дванадцяти років. Щоправда, завдяки низькій просторовій 

роздільній здатності (1 км) знімки отримані ним можна застосовувати винят-

ково для узагальненої характеристики земельних ресурсів. Також, незважаючи 

на значну кількість знімків з рівнем хмарності <20 % (91 % знімків), реальна 

кількість “безхмарних” знімків для території області буде значно меншою. Це 

пояснюють тим, що територія Чернівецької області займає тільки 0,15 % площі 

охоплення знімка, отриманого сенсором MODIS. 

Окрім сенсора MODIS, супутник Terra є носієм сенсора ASTER, який 

володіє більшою просторовою роздільною здатністю (30 м) та меншою сму-

гою знімання (60 км). Це суттєво вплинуло на рівень покриття знімками тери-

торії області, а саме доступно тільки 115 знімків, з яких тільки половина має 

рівень хмарності, менший за 20 %. Головна перевага знімків, отриманих сен-

сором ASTER, полягає у їхній високій спектральній роздільній здатності (від 

520 до 11 650 нм), що дає змогу підвищувати точність класифікації знімків та 

відстежити стан земель сільськогосподарського призначення. 

Знімки, отримані супутниками сімейства Landsat, є основним джерелом 

даних у багатьох дослідженнях, присвячених картографуванню земельних ресур- 
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сів [5]. Наприклад, саме дані цього сімейства супутників використовувались в 

процесі виконання загальноєвропейського ГІС-проекту CORINE. Знімки, отри-

мані супутниками сімейства Landsat, не мають світових аналогів за часовим 

охопленням, яке становить більше, ніж 40 років. В сукупності з досить висо-

кою просторовою та спектральною роздільною здатністю та безкоштовністю 

результатів знімання стає зрозуміло, чому дані супутників Landsat 1,2,3,4,5,7 

широко використовують у процесі картографування земельних ресурсів. 

Таблиця 

Забезпеченість території Чернівецької області даними ДЗЗ, 

придатними для картографування земельних ресурсів 
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RapidEye JSS 56 1 056 65 % 100 % 
3.03. 

2009 

21.10. 

2012 
СОВЗОНД 

WorldView-2 
WorldView-

110 
23 56 % 100 % 

8.06. 

2010 

11.12. 

2012 
СОВЗОНД 

IRS-6 

LISS 35 25 % 100 % 
19.04. 

2007 

1.08. 

2009 
СКАНЭКС 

LISS 27 29 % 100 % 
19.04. 

2007 

1.08. 

2009 
СКАНЭКС 

QuickBird-2 BHRS-60 47 70 % 80 % 
11.02. 

2005 

29.12. 

2012 
СОВЗОНД 

GeoEye-1 GeoEye-1 132 28 % 20 % 
21.03. 

2009 

25.12. 

2012 
СКАНЭКС 

Січ-2 ОЕС 44 38 % 60 % 
20.10. 

2011 

28.07. 

2012 

Дніпро-

космос 
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Для території Чернівецької області доступно 1 612 знімків, отриманих за 

допомогою супутників сімейства Landsat. З них 512 знімків отримано за допо-

могою сенсора MSS (Multispectral Scanner System), які охоплюють часовий 

проміжок з 1973 р. до 1992 р. Знімки, отримані за допомогою цього сенсора, 

несуть у собі важливу інформацію про історичні аспекти стану земельних ресур-

сів області. Щоправда, використання даних сенсора MSS у процесі картогра-

фування земельних ресурсів ускладнюється через наявність значної кількості 

знімків з високим рівнем хмарності (77 %) та необхідністю здійснювати їхню 

ортотрансформацію. 

Супутники Landsat 4 та 5 обладнані сенсором TM (Thematic Mapper), який 

виконує зйомку у спектральному діапазоні 450–2 350 нм з просторовою роз-

дільною здатністю 30 м. Для території Чернівецької області доступно 582 знім-

ки, отриманих за допомогою сенсора TM у часовому проміжку з 1984 р. до 

2011 р. Таке значне часове охоплення зазначеного сенсора робить його одним 

з найкращих джерел інформації для картографічного аналізу змін, що від-

булися із земельними ресурсами Чернівецької області за останні десятиліття. 

Супутник Landsat 7 станом на січень 2013 р. є останнім із супутників сімей-

ства Landsat (запуск Landsat 8 заплановано на лютий 2013 р.). Landsat 7 облад-

наний сенсором ETM+ (Enhanced Thematic Mapper Plus) з мультиспектральною 

просторовою роздільною здатністю у 30 м. Порівняно із сенсором TM, яким 

обладнані Landsat 4 та 5, ETM+ володіє більшою спектральною роздільною 

здатністю (від 450 до 2 350 нм) та виконує панхроматичну зйомку з про-

сторовою роздільною здатністю у 15 м. Завдяки цим характеристикам сенсор 

ETM+ міг би стати основним джерелом інформації для багатьох досліджень з 

картографування земельних ресурсів. На жаль, на пʼятому році роботи супут-

ника вийшов з ладу коректор лінії сканування (Scan Line Corrector (SLC)), 

який компенсував поздовжній рух супутника. Без цього пристрою деякі ді-

лянки земної поверхні на знімку не відображуються, а деякі знімаються по 

два рази [6]. Через цю несправність дані ETM+ можна використовувати тільки як 

додаткове джерело інформації у процесі картографування земельних ресурсів. 

Зокрема, для території Чернівецької області доступно 518 знімків сенсора 

ETM+. З них 135 знімків отримано до моменту виходу з ладу коректора лінії 

сканування. 

На думку автора, найкращим джерелом даних ДЗЗ для картографування 

земельних ресурсів Чернівецької області, не тільки серед сімейства супутників 

Landsat, а й серед сенсорів інших супутників, виступає знімальний пристрій 

TM. Це пояснюють оптимальним співвідношенням просторового охоплення 

та просторової і спектральної роздільної здатності цього сенсора. Також важ-

ливою є наявність метаданих, які описують усі знімки, отримані сенсором TM, 

та відсутність необхідності в їхній ортотрансформації. Окрім того, однією з 

визначальних переваг усіх знімків сімейства супутників Landsat являється їхня 

безкоштовність. Завдяки цьому у процесі картографування можна залучати 

значну кількість різночасових знімків, що дає змогу значно підвищити загальну 

точність результатних картографічних моделей. 
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З усіх супутників сімейства SPOT оптимальним вибором для картогра-

фування земельних ресурсів будуть супутники SPOT-4 та SPOT-5. Для території 

Чернівецької області доступна найбільша кількість знімків отриманих супут-

ником Spot-4 (666 знімків), які охоплюють часовий проміжок з 2006 р. до 

2009 р. Для супутника SPOT-5 доступна значно менша кількість знімків (46), 

що в сукупності зі значним відсотком знімків з високим рівнем хмарності (92 %) 

та тільки частковим покриттям території області (44 %) робить супутник SPOT-5 

неоптимальним джерелом даних для картографування земельних ресурсів 

Чернівецької області. 

З-поміж супутників із високою роздільною здатністю, найбільша кількість 

знімків для території Чернівецької області наявна для супутників IKONOS 

(336 знімків) та RapidEye (1 056 знімків). Дані останнього, на думку автора, є 

оптимальними для дослідження сучасного стану земельних ресурсів області 

(починаючи з 2009 року). Це пояснюють високою радіометричною роздільною 

здатністю його знімального пристрою (12 біт) та порівняно невисокою ціною 

на його знімки (1,5–1,7 у. о. за км2). Основний же недолік даних супутника 

IKONOS полягає у їхній високій ціні (8,8–15,0 у. о. за км2), що перевищує 

навіть ціну знімків деяких супутників з субметровою просторовою роздільною 

здатністю. 

Незначне забезпечення території Чернівецької області знімками супутників 

WorldView-2 (23 знімки) та IRS-6 (62 знімки). До того ж дані супутника 

WorldView-2 мають достатньо високу вартість (13–20 у. о. за км2), а знімки 

супутника IRS-6 охоплюють незначний часовий проміжок (з 2007 р. до 2009 р.). 

Такі особливості цих супутників дають змогу стверджувати про доцільність 

використання їхніх даних винятково як допоміжне джерело інформації у 

процесі картографування земельних ресурсів області. 

Для території області також доступні знімки з субметровою просторовою 

роздільною здатність, отримані супутниками QuikBird-2 (47 знімків) та GeoEye-1 

(132 знімки). Щоправда, результатами знімання цих супутників охоплені тільки 

відповідно: 80 % та 20 % території області. Тому дані супутників QuikBird-2 

та GeoEye-1 доцільніше застосовувати для крупномасштабного картографу-

вання земельних ресурсів (наприклад, на рівні окремих сільських рад). 

Значний інтерес також представляють дані вітчизняного супутника Січ-2, 

який був запущений 17 серпня 2011 р. Його просторова роздільна здатність 

становить 8,2 м, чого цілком достатньо для картографування земельних 

ресурсів. Нині територія Чернівецької області тільки на 60 % вкрита знімками 

супутника Січ-2, але завдяки його високій часовій роздільній здатності цей 

архів постійно поповнюється. Тому можна стверджувати про значну перспек-

тивність використання даних супутника Січ-2 у процесі картографування 

земельних ресурсів. 

Для території Чернівецької області також існує низка масивів даних аеро-

фотознімання. Зокрема, це дані аерофотознімання, виконаного для військових 

потреб у 1982 р. аерофотогеодезичною ескадрильєю, яка базувалася в м. Чер-

нівці, а також аерофотознімання, виконане у першому десятилітті XXI ст. компа- 
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нією ООО “Авіаційний розрахунковий центр” (АРЦ) на замовлення Державного 

агентства земельних ресурсів України для картографічного забезпечення зе-

мельного кадастру. 

На жаль, залучення аерофотознімків 1982 р. для картографування земель-

них ресурсів повʼязано з деякими технічними проблемами, а саме, ці аеро-

фотознімки доступні тільки у формі сканованих зображень у форматі *tif. 

Кожен знімок має вигляд квадрата із стороною, розміром у 8,7 км, та по-

здовжнім перекриттям у 60 %. Для забезпечення роботи з цими знімками в 

середовищі ГІС потрібно попередньо виконати роботи з їхньої ортотрансфор-

мації, просторової прив’язки та зшивання у єдиний растр. З ураховуванням 

загальної складності та значної тривалості цих робіт, а також невисокої якості 

відображення території області на цих знімках, можна стверджувати про 

доцільність залучення аерофотознімків 1982 р. винятково як допоміжного 

джерела інформації для окремих ключових ділянок. 

Аерофотознімання, зроблене на замовлення Державного агентства зе-

мельних ресурсів, виконане у масштабі 1 : 25 000. Загалом зніманням було 

охоплено 99,6 % території країни. На підставі цих знімків були побудовані 

ортофотоплани у масштабах 1 : 2 000 для населених пунктів та 1 : 10 000 для 

інших частин країни [2]. Всі ці ортофотоплани обʼєднані у єдину растрову 

мозаїку яка доступна через інтернет-ГІС сервіс “Публічна кадастрова карта 

України” (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Фрагмент ортофотоплану доступного через інтернет-ГІС 

сервіс “Публічна кадастрова карта України” 
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Територія Чернівецької області на 100 % охоплена ортофотопланом. На 

жаль, Державним агентством земельних ресурсів не надані розʼяснення, щодо 

ліцензії, на основі якої розповсюджується ортофотоплан і, відповідно, щодо 

законності його використання як основи для побудови карт. Проте й як скла-

дова частини сервісу “Публічна кадастрова карта України” ортофотоплани на 

територію області – важливе джерело інформації про земельні ресурси, їх можна 

застосовувати як додаткове джерело інформації у процесі класифікації супут-

никових знімків. 

Проаналізувавши основні джерела даних ДЗЗ доступні для території Черні-

вецької області, можна дійти до висновку, що область цілком забезпечена 

різноманітними даними ДЗЗ, які можна застосовувати у процесі картографу-

вання земельних ресурсів. Визначено, що оптимальним джерелом даних ДЗЗ 

для картографування земельних ресурсів Чернівецької області за міжнародними 

системами класифікації земельних ресурсів (наприклад, CLUSTER або CORINE) 

виступають дані супутників сімейства Landsat. Також перспективним джере-

лом даним ДЗЗ є вітчизняний супутник Січ-2. Для уточнення ж результатів 

класифікації доцільно застосовувати дані супутників із субметровою розділь-

ною здатністю (наприклад, QuikBird-2 або GeoEye-1). 

________________________ 
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In the article described the sources of remote sensing data and analyzed their suita-

bility for involvement in the process Chernivtsi region land resources mapping. Taken into 

account space surveying systems of different spatial resolution and aerial photographic 

surveys.  As a result, have been identified the best sources of data that can be used in the 

Chernivtsi region land resources mapping. 

Key words: land resources, remote sensing, satellite imagery, mapping of land 

resources, sources of remote sensing data. 
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Рассмотрены источники данных дистанционного зондирования Земли, проана-

лизированы их пригодность к использованию в процессе картографирования земель-

ных ресурсов Черновицкой обл., на основании космических съемочных систем 

различного пространственного разрешения, а также материалов аэрофотосъемки. 

Определены оптимальные источники данных для использования в процессе карто-

графирования земельных ресурсов Черновицкой области. 

Ключевые слова: земельные ресурсы, дистанционное зондирование Земли, спутни-

ковые снимки, картографирование земельных ресурсов, источники данных ДЗЗ. 
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Обґрунтовано принципи класифікування природних й антропогенно змінених 

ландшафтних комплексів України за єдиними критеріями. Виконано комплексний 

аналіз провідних чинників, що визначають природні властивості ландшафтних 

комплексів. Запропоновано класифікацію, яка слугуватиме формуванню структури 

легенди середньомасштабної ландшафтної карти України. 

Ключові слова: ландшафтні комплекси, антропогенні зміни, класифікація. 

 
Дослідження питань класифікації ландшафтних комплексів (ЛК) – теми 

опрацьованої і різнопланово висвітленої [1, 4, 7–12 та ін.] – виникає з огляду 

на відсутність універсальної, побудованої на загальновизнаних принципах, кла-

сифікації природних й антропогенно змінених ландшафтів, яка без доопрацю-

вань і доповнень могла б стати підставою для систематизації ландшафтних 

комплексів (рангів місцевість, складне урочище) під час розроблення легенди 

середньомасштабної ландшафтної карти України. Таке завдання пов’язане з 

виконанням в Інституті географії НАНУ науково-дослідної теми “Методологія 

середньомасштабного геоінформаційного картографування ландшафтів Украї-

ни”, актуальність якої полягає в необхідності формування сучасних уявлень 

про ландшафтну структуру й антропогенні зміни ландшафтів країни.  

Під час розроблення цієї класифікації ЛК України використано напра-

цювання, пропозиції, зауваження провідних ландшафтознавців України, які 

брали участь у роботі наукового семінару “Геоінформаційне картографування 

ландшафтів України” (ІГ НАНУ, Київ, лютий 2012 р.). Поради й зауваження 

колег – науковців ІГ НАНУ допомогли вдосконалити класифікацію, основні 

позиції якої подано у статті. 

Класифікування складноорганізованих об’єктів, якими є природні системи, 

передбачає врахування кількох провідних чинників, які визначають їхні власти-

вості. Отже, порушується одне із загальних правил класифікування – вико-

ристання під час виділення класифікаційних рангів однієї основи, тобто одного 

критерію. У більшості природничих наук (ботаніці, геології, ґрунтознавстві 

та інших) опрацьовано загальновизнані вітчизняні та міжнародні, зазвичай, 

узгоджені між собою, класифікації об’єктів дослідження. Досвід показує,  що  у 
________________________________________ 

© Сорокіна Л., 2013 



340                                                                                                                                         Л. Сорокіна 

ISSN 2078-6441. Вісник Львівського університету. Серія географічна. 2013. Випуск 46 
 

природничих класифікаціях, особливо у класифікаціях таких складних при-

родних систем, якими є ландшафти, “…однієї основи для встановлення і роз-

ділення всієї ієрархії таксонів знайти неможливо, … оскільки на різних рівнях 

узагальнення множини, що класифікуються, інтегруються неоднаковими, не-

рівнозначними за ступенем універсальності факторами” [8]. 

Через багатокомпонентність об’єкта дослідження існує певна кількість 

класифікацій ландшафтних комплексів [1, 7–12]. Незважаючи на те, що в 

кожній з них використано дві основні групи критеріїв – гідротермічні умови 

та властивості літогенної основи ландшафтів [8], запропоновані класифікації 

різняться і не узгоджуються між собою. Аналіз найвідоміших і найвживаніших 

класифікацій природних ландшафтів показав, що критерії, за якими виділені 

певні таксони, можуть розташовуватися в окремих класифікаціях у різному 

порядку (тобто мати різні ранги); одному й тому ж критерію класифікування 

можуть відповідати різні за назвою класифікаційні ранги. Проаналізовані класи-

фікації різняться також за кількістю виділених ієрархічних рівнів.  

Класифікації антропогенно змінених ландшафтів найчастіше будують 

за критерієм їхнього функціонального призначення: сільськогосподарські, про-

мислові, урболандшафти тощо з подальшою диференціацією за цією ж озна-

кою (наприклад, польові, лучні, пасовищні та ін. у межах сільськогосподар-

ських). У разі такого підходу природні властивості антропогенно змінених 

ландшафтів на класифікаційному рівні не враховують, вони стають предметом 

аналізу вже під час дослідження певної території. Отже, класифікації при-

родних ландшафтів та їхніх антропогенно змінених варіантів не узгоджу-

ються між собою за критеріями класифікування та за структурою. 

Найбільш близькою до класифікації природних ландшафтів за викори-

станими критеріями і за принципами побудови є класифікація антропогенно 

змінених ЛК, в основі якої лежить морфогенетичний підхід, який передбачає 

врахування зміненості компонентів ландшафтів [2]. Ландшафти у ній класи-

фіковано на літоваріантні, гігроваріантні, фітоваріантні. Диференціація у межах 

кожної з таких груп відбувається на підставі аналізу природних властивостей 

ландшафтів та характеру змін їхніх компонентів. Наприклад, фітоваріантні 

ЛК класифікують на зіставленні ландшафтних умов, умов місцевиростання і 

сучасного перетвореного людиною рослинного покриву. Таку класифікацію 

застосовано під час дослідження антропогенно змінених ЛК рангу урочищ. 

Водночас, використані у ній критерії класифікування дають змогу запрова-

дити її для виокремлення вищих класифікаційних рівнів. Під час середньо-

масштабного геоінформаційного ландшафтного картографування великих регіо-

нів, зокрема всієї України, передбачено взаємоузгоджену репрезентацію відо-

мостей про різнорангові природні ЛК та їхні антропогенні зміни, що потребує 

відповідного доопрацювання їхньої класифікації. 

Мета статті – обґрунтування принципів побудови класифікації ЛК Украї-

ни, в якій за єдиними критеріями систематизовано різнорангові природні та 

антропогенно змінені ЛК й означення її класифікаційних рангів. 

Підґрунтям, на якому виконано доповнення й уточнення, необхідне для 

розроблення структури легенди середньомасштабної ландшафтної  карти  Украї- 
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ни, є класифікація ландшафтів О. М. Маринича та П. Г. Шищенка зі співавто-

рами [7, 11 та ін.]. Аргументи вибору такі: 

1. Критерії, за якими виконано ранжування ландшафтів у цій класифі-

кації, послідовно і вичерпно враховують основні чинники ландшафтної ди-

ференціації. 

2. Система використаних таксономічних рангів (клас, підклас, тип, підтип, 

рід, вид ландшафтів) є логічною, послідовною і широко вживаною. 

3. Класифікація опрацьована для ландшафтів України, успішно апробо-

вана під час дослідження і картографування ландшафтів цієї території [7]. 

Таксономічні ранги обраної класифікації ландшафтів і наявна система 

одиниць фізико-географічного районування території України узгоджені між 

собою, оскільки таке районування опрацьовано на підставі дослідження ланд-

шафтів і відображає поділ території на обʼєктивно існуючі регіональні ланд-

шафтні одиниці: зональні – пояс, зона, підзона та азональні – країна, край, 

область, район [7]. 

Під час збереження основних рангів базової класифікації, вищим з яких є 

клас ландшафтів (рівнинні, гірські, тобто ландшафтні єдності на рівні фізико-

географічних країн), а нижчим – вид ландшафтів (що відповідають фізико-

географічним районам) [11], з використанням принципів, запроваджених в ін-

ших класифікаційних схемах [8–10, 12], її доповнено відповідними рангами і 

подано ієрархію ЛК від планетарних до локальних. Саме тому вважаємо за 

доцільне вживати формулювання класифікація ландшафтних комплексів, розу-

міючи під ними, як Ф. М. Мільков [6], ландшафтні утворення будь-якого рангу. 

Зміни і доповнення до базової класифікації полягають також у тому, що 

на рівні самостійної системи ЛК розглядають субтропічні ландшафти Криму, 

оскільки вони належать до відповідного кліматичного поясу. Виокремлення 

передгір’їв як самостійного класу ЛК обґрунтовано сучасною класифікацією 

морфоструктур, у якій зону зчленування платформних рівнин та орогенів 

розглядають як окрему геотектуру ІІІ порядку поряд з рівнинами материко-

вих платформ та орогенами [5]. Передгір’я розглянуто як самостійний клас 

ЛК у працях [1, 6, 16 та ін.]. У межах цього класу виділяють відповідні типи 

ЛК передгір’їв. Особливістю опрацьованої класифікації ЛК України також є 

систематизація за єдиними критеріями різнорангових природних і антропо-

генно змінених ЛК, оскільки вони переважають у сучасній ландшафтній струк-

турі країни [14]. 

Для кращого змістовного структурування класифікації ЛК виділено окремі 

її розділи. У межах кожного з них подальшу диференціацію ЛК виконано з 

деталізацією провідних критеріїв або їхнього поєднання.  

Для планетарного розділу (табл. 1) загальним критерієм класифікування 

ЛК є диференціація їхньої літогенної основи на рівні геотектур, різнопоряд-

кових морфоструктур. На нашу думку, у межах планетарного розділу можливо 

репрезентувати найвищий класифікаційний ранг антропогенно змінених ЛК: 

на рівні підвідділів ЛК розглядають як антропогенно створені підземно-тери-

торіальні ЛК та ЛК штучних водойм. 
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Таблиця 1 

Планетарний розділ класифікації ландшафтів України 

Класифікаційні ранги; 
критерії їхнього виділення 

Наявні в Україні 
природні та антропогенно змінені ЛК 

1. Ряд 
Цілісність геосфер [10] 

Ландшафтна оболонка  

2. Підряд 
Належність до елементів планетарної 
геотектури; тип контакту і взаємодії 
геосфер [8] 

Материкові 

3. Відділ 
Домінування основного системо-
формувального компонента [12] 

Материкові: 
територіальні,  
акваторіальні суходолу  

4. Підвідділ  
генезис основного системо-
формувального компонента [12] 

Материкові територіальні: 
поверхнево-територіальні,  
підземно-територіальні     
антропогенно створені підземно-
територіальні (шахти, тунелі, …) 
Материкові акваторіальні суходолу: 
річкові, озерні, селеві;  морські 
прибережно-акваторіальні літоральні 
та мілководні 
ЛК штучних водойм (водосховища ,…)  

5. Клас  
Приуроченість до певних материкових 
геотектур (ІІІ порядку), що визначає 
характер зональності/поясності [11] 

Материкові поверхнево-територіальні: 
рівнинні,  
передгірські,  
гірські 

6. Підклас  
Розташування у межах певних  
інтервалів  абсолютної висоти над 
рівнем моря [11] 

Материкові поверхнево-територіальні 
рівнинні: рівнинні низовинні (до 200 м); 
рівнинні височинні (200–500 м) 
передгірські [16]: низьковисотні (до 
350 м) та середньовисотні передгір’я 
(350–500 м) 
гірські: низькогірні (500–1 000 м), 
середньогірні (1 000–2 000 м),  
високогірні (понад 2 000 м) 

 

У межах поясно-зонального розділу класифікації ЛК головними чинни-

ками диференціації є відміни у співвідношенні тепла і вологи, що визначають 

особливості гідротермічного режиму у межах кліматичних поясів, природних 

зон, підзон [6]. Антропогенний вплив на зміну гідротермічних умов на поясно-

зональному рівні і, відповідно, на зміну ландшафтів зонального рівня орга-

нізації, хоча і є предметом географічних досліджень, залишається питанням 

дискусійним. Виокремлення антропогенно змінених ЛК у межах поясно-зональ-

ного розділу класифікації можливе лише з урахуванням значних перетворень 

ґрунтово-рослинного покриву – одного з чинників ландшафтної диференціації 

на рівні типів ЛК (табл. 2). 
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Таблиця 2 

Поясно-зональний розділ класифікації ландшафтів України 

Класифікаційні ранги; 
критерії  їх  виділення 

Наявні в Україні 
природні та антропогенно змінені ЛК 

7. Система 

Глобальні відміни у 

співвідношенні тепла і 

вологи, гідротермічний 

режим [4] 

ЛК помірного поясу (суббореальні) 

ЛК субтропічного поясу (субтропічні семіаридні) 

8. Тип  

Сукупність 

взаємопов’язаних 

факторів ландшафтної 

диференціації: 

- зональні кліматичні 

умови (провідний фактор); 

 - властивості (склад)  

поверхневих відкладів; 

- зональні характеристики 

ґрунтово-рослинного 

покриву [7, 11] 

 

В системі ЛК помірного поясу,  у класі рівнинних ЛК 

[7]: 
хвойно-широколистянолісові; 

широколистянолісові, лісостепові; степові 

у класі передгірських ЛКх1[16]: 

широколистянолісові передгірські,  

лісостепові передгірські, лучно-лісові передгірські, 

степові передгірські 

у класі гірських  ЛК : 

лісово-лучні з полонинами  (в Українських 

Карпатах); 

лісово-лучні з яйлами (у Кримських горах) 

Антропогенно змінені (з перетворенням 

зонального типу рослинності) 

рівнинні хвойно-широколистянолісові ЛК;  

рівнинні і передгірські широколистянолісові ЛК  

В системі ЛК субтропічного поясу, у класі гірських 

ЛК : 

ЛК субсередземноморських твердолистяних лісів і 

чагарників  
9. Підтип  

Тепловий режим і умови 

зволоження; 

зміна домінуючих підтипів 

ґрунтів (для південного 

степу – типу ґрунтів) [7] 

Клас  рівнинних ЛК, у межах типу степових 

ландшафтних комплексів:  північностепові,  

середньо степові, південностепові (сухостепові)  

Клас передгірських  ЛК,  у межах типу лісостепових 

передгірських ландшафтних комплексів [15]: 

лісо-лучні остепнені; лучно-широколистянолісові; 

лучно-хвойно-широколистянолісові  
 

У межах регіонального розділу класифікаційні рівні антропогенно змі-

нених ЛК не виокремлюють. Це пов’язано з тим, що чинники ландшафтної 

диференціації, які слугують критеріями виділення родів та родин ЛК (табл. 3), а 

саме поєднання зональних і азональних ознак, таких як належність до певних 

морфоструктур, генетичний тип рельєфу, характер ґрунтоутворюючих порід, 

не змінюється внаслідок антропогенного впливу. 

Загальними критеріями виділення класифікаційних рангів ЛК у межах 

локального розділу є відмінність у властивостях компонентів ландшафтних 

комплексів та у їхній структурі. Цей розділ репрезентує найбільше різно-

маніття антропогенно змінених ЛК; їхня єдність простежується на всіх класи- 
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фікаційних рівнях. Очевидно, потребують додаткового обґрунтування критерії і 

принципи виокремлення видів антропогенно змінених ЛК. Оскільки види ЛК 

об’єднують індивідуальні ландшафти, близькі за внутрішньою структурою [7], 

виокремлення антропогенно змінених ЛК на видовому рівні виконано на під-

ставі врахування відповідних перетворень одного або кількох компонентів ланд-

шафту (однотипність яких і визначає його цілісність). При цьому зазначені 

перетворення та їхні наслідки повинні відбуватися у межах всього ландшафту 

або його значної частини.  

Таблиця 3 

Регіональний розділ класифікації ландшафтів України 

Класифікаційні ранги, 

критерії їх виділення 

Приклади 

наявних в Україні природних ЛК 

10. Рід 

Належність до морфо-

структур І порядку – їх 

частин у межах певної  

зони /підзони [1, 8, 9, 

10, 11] 

ЛК помірного поясу, клас рівнинні: 

Хвойно-широколистянолісові (поліські) ЛК пластово-

акумулятивних моренно-воднольодовикових рівнин; 

Широколистянолісові  ЛК пластово-денудаційних 

лесових височин 

Лісостепові (лівобережно-дніпровські)  ЛК пластово-

акумулятивних лесових рівнин 

ЛК помірного поясу, клас – передгірські:  

Передгірські ЛК пластово-акумулятивних рівнин  

Передгірські ЛК пластово-денудаційних рівнин 

ЛК помірного поясу,   клас – гірські: 

ЛК денудаційно-тектонічних та структурно-

денудаційних гір 

ЛК субсередземноморського поясу, клас – гірські: 

Субсередземноморські ЛК складчасто-брилового 

низькогір’я на тріасових і юрських відкладах 

11. Родина  

Належність до морфо-

структур ІІ порядку; 

єдиний генетичний тип 

рельєфу, однорідні 

ґрунтоутворюючі 

породи [7, 11] 

Хвойно-широколистянолісові низовини з потужним 

антропогеновими покривом на неоген-

палеогенових відкладах (Ландшафти Чернігівського 

Полісся) [7] 

Півничностепові структурно-денудаційні височини 

з герцинською складчастою основою (Ландшафти 

Донецької височинної області) [7] 
 

До видів антропогенно змінених ЛК належать ландшафти, що характе-

ризуються зміною літооснови – наприклад, гірничопромислові або міські у 

їхньому трактуванні як “індивидуальні природні ландшафти або їхні частини, 

що зазнають різноманітних антропогенних змін унаслідок формування і роз-

витку міського поселення” [15]. Як самостійні види антропогенно змінених 

ЛК розглядають також ландшафти, які характеризуються суцільним перетворен-

ням фітокомпонету, наприклад, агроландшафти. Підвиди, відміни і варіанти 

антропогенно змінених ЛК виділяються за тими ж критеріями (перетворення 

одного або кількох компонентів). Через значну кількість таксонів природних і 

антропогенно змінених ЛК, які можуть бути репрезентовані на кожному з класи- 
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фікаційних рівнів локального розділу, у таблиці 4 наведено лише приклади 

формулювання їхніх характеристик. 

Таблиця 4 

Локальний розділ класифікації ландшафтів України 

Класифікаційні ранги, 

їхнє співвідношення з одиницями 

ландшафтної диференціації 

та критерії їхнього виділення 

Приклади 

формулювання характеристики 

природних та антропогенно змінених ЛК 

12. Вид 

Індивідуальний ландшафт 

Єдиний геологічний фундамент, 

однотипний рельєф, однакові 

кліматичні умови, одноманітне 

сполучення гідротермічних умов, 

ґрунтів, біоценозів, однаковий 

набір геокомплексів [3, 7, 8, 11] 

Алювіально-зандрові низовини, хвилясті, з 

озерами, з дерново-підзолистими і дерновими 

глеєвими ґрунтами, переважно під суборами і 

суг рудами [7] 

 

Лесові височини, розчленовані, з сірими і 

темно-сірими опідзоленими ґрунтами, з 

грабовими дібровами [7] 

13. Підвид 

Ландшафтна місцевість 

Певні відміни літогенної основи 

у межах ландшафту [3] 

Рівнини знижені (110–120 м), вирівняні, 

складені воднольодовиковими пісками, з 

дерновими і дерново-підзолистими оглеєними 

піщаними ґрунтами під свіжими й вологими 

суборами і вологотравно-різнотравними луками, 

слаборозчленовані заболоченими  улоговинами і 

заплавами струмків 

14. Відміна 

Урочище 

Однорідний субстрат, спрямо-

ваність та інтенсивність 

фізико-географічних процесів [3] 

Рівнини відносно знижені, вирівняні, складені  

водно-льодовиковими пісками, з дерново-

підзолистими глейовими та перегнійно- 

підзолистими піщаними ґрунтами, під 

вологими і сирими суборами 

15. Варіант 

Фація 

Однакова літологія поверхневих 

порід, однаковий характер 

рельєфу і зволоження, один 

мікроклімат, одна ґрунтова 

відміна і один біоценоз [3] 

Схил моренного горба південної експозиції з 

дерново-слабопідзолистими ґрунтами під 

сосняками біломоховими 

 

Аналіз критеріїв, за якими виконано класифікацію ландшафтів, показав, 

що не на всіх її рівнях можливо виокремити ранги антропогенно змінених 

ландшафтних комплексів. Вони репрезентовані підвідділами (антропогенно 

спричинена зміна основного системоформуючого компонента), типами (зміна 

зонального типу рослинності), видами, підвидами, відмінами і варіантами 

(зміна одного і більше компонентів ландшафтних комплексів відповідних 

рангів). У попередніх дослідженнях обґрунтовано виділення як найвищого 

класифікаційного рівня антропогенно змінених ЛК у межах природних зон 

[13]. Подання у класифікації ЛК України їхньої повної ієрархії, а також комп-

лексний аналіз природних й антропогенних чинників  диференціації  різноранго- 
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вих ландшафтних комплексів дав змогу обґрунтувати виділення антропогенно 

змінених ЛК на вищому класифікаційному рівні (підвідділу ЛК). 

Використання запропонованої класифікації під час створення легенди 

середньомасштабної ландшафтної карти України, під час картографування 

ЛК рангів місцевості і складного урочища дає змогу забезпечити кожний об’єкт 

картографування узгодженою інформацією про його природні властивості і 

характер антропогенних змін. Створення середньомасштабної (1 : 500 000) 

ландшафтної карти України на єдиних методичних засадах як сучасної багато-

функціональної геоінформаційної системи зробить її придатною для викори-

стання в наукових дослідженнях, у практиці природокористування. 
________________________ 
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Principles of classification of natural and anthropogenic changed landscape complexes 

of Ukraine are grounded on the basis of single criteria. The complex analysis of main factors 

of forming of natural properties of landscape complexes and character of anthropogenic 

changes of their components is conducted. He is founding for the construction of classifi-

cation in that the natural and the anthropogenic changed landscape complexes of different 

grades are presented. The offered classification will be used for forming of structure of 

legend of middle-scale landscape map of Ukraine. 

Key words: landscape complexes, anthropogenic changes, classification 

 
ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ЕДИНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ  

ПРИРОДНЫХ И АНТРОПОГЕННО ИЗМЕНЕННЫХ  

ЛАНДШАФТНЫХ КОМПЛЕКСОВ УКРАИНЫ 

 

Л. Сорокина 

 

Институт географии НАН Украины, 

ул. Владимирская, 44, г. Киев, 01034, Украина 

 

Обоснованы принципы классифицирования природных и антропогенно изме-

ненных ландшафтных комплексов Украины на основе единых критериев. Комп-

лексный анализ ведущих факторов, определяющих природные свойства ландшафт-

ных комплексов, и характера антропогенных изменений их компонентов является 

основанием для построения классификационной схемы, представляющей разноранго-

вые природные и антропогенно измененные ландшафтные комплексы. Предложенная 

классификация будет использована для формирования структуры легенды средне-

масштабной ландшафтной карты Украины. 

Ключевые слова: ландшафтные комплексы, антропогенные изменения, класси-

фикация. 



ISSN 2078-6441. Вісник Львівського університету. Серія географічна. 2013. Випуск 46. С. 348–355 

Visnyk of the Lviv University. Series Geography. 2013. Issue 46. Р. 348–355 

 
УДК 551.58:556.164 

 
КЛІМАТИЧНІ УМОВИ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ 

ГІДРОМЕРЕЖІ ТА РЕЖИМУ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД 

РІЧОК БАСЕЙНУ ВЕРХНЬОГО СІРЕТУ 

 

П. Сухий, І. Березка 
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вул. Коцюбинського, 2, м. Чернівці, 58012, Україна 

 
Досліджено кліматичні умови басейну річки Сірет у межах Чернівецької обла-

сті. Визначено гідрографічні та гідрометричні особливості річок. Виявлено взаємозв’язок 

між кліматичними умовами та гідрографічною мережею і режимом поверхневих вод 

басейну Верхнього Сірету. 

Ключові слова: річковий басейн, кліматичні умови, поверхневі води, гідрологіч-

ний режим. 

 

За умов глобального потепління клімату, коли порушуються хід і харак-

тер розподілу основних метеорологічних елементів, виникає потреба їхнього 

детального вивчення, особливо в контексті взаємозв’язку формування гідро-

мережі та режиму поверхневих вод регіону з кліматичними умовами. Тери-

торія басейну Верхнього Сірету займає понад 20 % Чернівецької області й 

відіграє значну роль у господарському житті краю. З огляду на те, що гідро-

логічний режим річок має чітко виражений паводковий характер, детальне 

вивчення ходу кліматичних елементів (особливо режиму зволоження) у цій 

частині басейну є однією з умов моніторингу катастрофічних гідрологічних 

явищ і процесів. 

Спеціальних географічних досліджень у дорадянський час на досліджу-

ваній території проводилось мало. В австро-угорський період виходить декілька 

природознавчих праць, з-поміж яких стаття В. Конрада з кліматографії Буко-

вини. Безпосереднім початком вивчення річкової системи Сірету можна вважати 

праці румунського вченого К. Братеску (1940 р.), з геоморфології долини 

річки Сірет [8]. Період інтенсивних досліджень природи басейну річки Сірет 

припадає на початок 50-х років ХХ ст. Саме тоді М. С. Андріанов комплексно 

вивчив кліматичні особливості Карпат, за результатами яких виконано агро-

кліматичне районування [1]. Дещо пізніше Л. І. Воропай та М. О. Куниця у 

монографії “Українські Карпати” описують будову долини річки Сірет та її 

основні гідрографічні і гідрологічні характеристики [5]. Матвєєва Є. П. (1969) 

виконала низку досліджень з вивчення середнього річного стоку і транспорту-

ючої здатності річок північно-східного схилу Карпат та Прикарпаття. Провідні 

кліматологи Чернівецького університету В. С. Антонов (1974) та А. О. Малю- 
________________________________________ 
© Сухий П., Березка І., 2013 
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тіна (1973) вивчали характеристики розподілу опадів в Українських Кар-

патах за впливу різноманітних потоків повітря в нижній тропосфері та деякі 

особливості термічного режиму за різних умов мікроклімату Передгір’я. У 

середині 80-х років ХХ ст. В. Г. Явкін (1986) розпочав дослідження процесів 

утворення схилового стоку, розрахунку втрат паводкового стоку за недос-

татнього обсягу гідрометеорологічної інформації, результатом яких було виді-

лення вченим у межах басейнів стокоформувальних комплексів (термін близь-

кий до поняття ландшафтний район). Усі басейни карпатських річок він по-

ділив на стокоформувальні комплекси. 

Учений М. І. Кирилюк розглядав природні умови і визначив елементи 

водного балансу гірських водозборів за різні проміжки часу, виконав періоди-

зацію катастрофічних паводків на річках Українських Карпат у ХХ ст. [7]. 

Особливості зволоження та мезокліматичні властивості ландшафтів Буковин-

ських Карпат є предметом наукових досліджень О. В. Киналь [6]. Дещо пізніше 

Б. В. Кіндюк (2006) розрахував характеристики зливових паводків на річках 

Покутсько-Буковинських Карпат. Цікавим є дослідження з порівняльного ана-

лізу формування та проходження катастрофічних паводків у басейні Сірету 

(1969 і 2008 років) Л. І. Беднарчика і М. Г. Настюка [2]. 

Мета дослідження – вивчення кліматичних умов території як чинника 

формування гідромережі та режиму поверхневих вод сточища Верхнього 

Сірету. 

Українська частина басейну річки Сірет (без басейну річки Сучава) охоп-

лює площу майже 1 700 км², і становить 21 % від площі території Чернівець-

кої області. Об’єкт дослідження має протяжність від 47°56'00'' до 48°15'50'' 

пн. ш., маючи у поперечнику ширину 23 км, 25°11'50'' та 26°10'38'' сх. д. Про-

тяжність басейну із заходу на схід становить 63 км. Сточище Верхнього 

Сірету межує з басейнами: на півдні р. Сучави, на заході – р. Черемошу, на 

півночі – річки Прут. Східною межею досліджуваного об’єкта є лінія держав-

ного кордону України з Румунією. 

Незначні площа й протяжність території басейну з півночі на південь 

зумовлюють те, що його широтно-зональне положення визначає особливості 

радіаційного, термічного та гідротермічного режимів. Довготне розташування 

в помірному кліматичному поясі визначає особливості циркуляційного впли-

ву баричних центрів. У межах території проявляються екранний та інші 

кліматичні ефекти Карпатської гірської країни.  

Неоднорідність гіпсометричної будови басейну (максимальні висоти ся-

гають 1 300 м н. р. м. у його південно-західній частині при висоті врізу води 

р. Сірет на кордоні з Румунією на південному-сході близько 305 м н. р. м.) 

зумовлює наявність таких гіпсометричних рівнів, як: долинний (приурочений 

до Сіретської азональної низовини з висотами 300–400 м), займає майже 34,6 % 

площі території басейну; височинний (Прут-Сіретська та Передгірська висо-

чини) з висотами 400–500 м), близько 26,2 % та гірський (низькогір’я та 

середньогір’я Буковинських Карпат), з амплітудами висот 500–1 300 м. 

Найголовніші риси природи визначені інверсійним характером рельєфу 

та особливостями долинно-річкових комплексів. Найвиразнішими рисами  Буко- 
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винського Передкарпаття є: 1) пасмово-горбистий ерозійно-зсувний рельєф; 
2) наявність широких терасованих долин річок Сірету і Малого Сірету, дни-
ща яких (особливо першої) мало відповідають розмірам сучасних водних 
потоків; 3) зональний характер його природи [8]. 

Для клімату території характерна значна мінливість, повʼязана з розта-
шуванням передгір’їв Карпат у помірних широтах. За схемою кліматичного 
районування М. С. Андріанова, Українські Карпати належать до області конти-
нентального клімату, основні риси якого визначені переважанням атлантичних і 
трансформованих континентальних повітряних мас. На думку А. І. Токмакова 
(1964), клімат Карпат помірно-континентальний із достатнім зволоженням, 
нестійкою весною, нежарким літом, теплою осінню і мʼякою зимою. Для цієї 
території характерні бар’єрний і висотний кліматоутворювальні ефекти, які 
проявляються у своєрідності ходу таких кліматичних характеристик, як темпе-
ратура і кількість атмосферних опадів. 

Специфіка клімату території басейну значною мірою зумовлена її гео-
просторовим положенням відносно адвекції атлантичних і континентальних 
повітряних мас та основних морфоструктур гірської дуги Карпат. У гірській 
частині басейну Сірету температурний режим значний вплив має орографіч-
ний чинник. За дослідженнями О. І. Токмакова (1957) вертикальний темпера-
турний градієнт збільшується під час переходу від холодного періоду до літа 
і від вищих гіпсометричних рівнів до нижчих. 

У зимовий період у межах басейну Сірету (особливо – у передгірній 
частині) простежується значна кількість відлиг, що суттєво впливає на форму-
вання гідрологічного режиму річок. Клімату гірської частини басейну при-
таманне явище мінливості. Циклони, що рясно зволожують опадами гірські 
схили, найчастіше пов’язані з впливом Ісландського мінімуму або середземно-
морським відгалуженням полярного фронту, вони є найактивнішими в холодну 
пору року, при цьому на напрямок вітрів суттєво впливає розташування 
гірських долин. Посилюючий ефект вітру простежується в поперечних до 
протяжності хребтів долинах річок Сірет, Малий Сірет і Сіретель. Проте в 
повздовжніх, глибоко-врізаних долинах допливів швидкість вітру суттєво 
зменшується. У широкій долині головної річки після її виходу з гір швидкість 
вітрів посилюється, оскільки тут відбувається конвергенція повітряних стру-
менів у нижній тропосфері між горами і передгірною височиною. 

Басейн Сірету є регіоном з достатнім атмосферним зволоженням (750–
900 мм). У теплий період року випадає близько 80 % загальної кількості опадів, 
що в 2–3 рази більше, ніж у холодний. Основна частина опадів у Карпатах 
утворюється під час проходження циклонів і фронтів. Кількість днів із до-
щами коливається від 138 до 234 на рік. Аналіз даних багаторічних спосте-
режень у басейні р. Сірет показав, що формування просторового розподілу 
атмосферних опадів відбувається здебільшого під впливом західного пере-
носу повітряних мас. Біля 96 % опадів мають фронтальне походження і лише 
4 % – місцеве (внутрімасові) [1, 6]. 

Розташування басейну Сірету на північно-східному макросхилі Україн-

ських Карпат зумовлює також специфіку розподілу загальної кількості опадів 
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(рис. 1). Річна кількість опадів у верхів’ях Сірету, басейнах Лопушни, Стеб-

ника, Сухого і частково Миговки, Чудина, Гільчі становить 900–1 000 мм, у 

басейнах Міхідри, Жадовки, Пантина, Великого Солонця – 800–900 мм. Більша 

частина площі басейну Сірету отримує 700–800 мм опадів щорічно, що знач-

но менше, ніж на навітряних схилах Карпат. Це пояснюють тим, що при захід-

ному і південно-західному переносі повітряних мас лише частина вологи 

перевалює через гірські хребти і менше зрошує підвітряні схили. Проте 

останні спостереження за опадами фіксують випадки, коли на вододільних 

ділянках Чернівецької, Тарашанської та Герцаївської височин під час зливо-

вих дощів випадали більша кількість опадів, ніж на південно-східних схилах 

гірських хребтів, що є проявом впливу орографічного чинника на формування 

опадоутворення. 

 

 
 

Рис. 1. Річна кількість опадів 

 

Просторовий розподіл кількості опадів у теплий період року дещо від-

мінний від розподілу кількості опадів за рік. Частина басейну, яка розташована 

в межах середньогір’я та низькогір’я Карпат, отримує 700–800 мм, причому 

місцевості витоків Сірету отримують дещо меншу кількість опадів (600–700 мм), 

завдяки прояву адвективно-циркуляційного чинника в орографічних умовах 

місцевих хребтів. 

Упродовж теплого періоду частина опадів також формується завдяки 

випаровуванню місцевої вологи (рис. 2). Через це в басейнах річок Міхідри, 

Білки, Глибочка, на значній частині басейну Малого Сірету випадає 600–700 мм, 

в басейнах Сіретелі, Їжівки, Селища і Котовця – 500–600 мм, і лише в басейні 

р. Мольниця – 400–500 мм. Значна частина опадів теплого періоду випадає у 

вигляді внутрімасових злив із сильними грозами, характерними також є за-

тяжні дощі фронтального походження особливо на найвищих гіпсометричних 

рівнях у тім числі на безлісих вододільних ділянках гір – полонинах [3]. 

Кількість днів з опадами, які перевищують 20 мм за добу, в басейні 

становить 5–7. Характер розподілу рясних опадів цілком  залежить  від  орогра- 



352                                                                                                                           П. Сухий, І. Березка 

ISSN 2078-6441. Вісник Львівського університету. Серія географічна. 2013. Випуск 46 
 

фічного чинника: в гірській частині басейну вони можуть тривати 13–14 годин, 

а в передгір’ї – 12–13. 

 

 
 

Рис. 2. Кількість опадів за теплий період року 

 

У холодний період року, у зв’язку з впливом циклонів, що проникають 

на територію басейну Сірету з півдня, зволоження слабшає, оскільки він 

розміщений ніби у “затінку” гірської системи (плювіометричний ефект). 

Сніговий покрив у передгірській частині басейну формується пересічно в 

третій декаді листопада (в окремі роки лише наприкінці грудня). 

Внаслідок частих відлиг у передгірській частині басейну в окремі роки 

сніговий покрив взагалі відсутній. Потужність снігового покриву зростає зі 

збільшенням висоти до 1 000–1 200 м і в середньому сягає 20–40 см. Розподіл 

максимальної висоти снігового покриву 1 % забезпеченості такий: лівобереж-

жя передгірської частини басейну – 80–90 см, долинна частина – 70–80 см, 

низькогірна – 80–90 см і середньогірна частина басейну – 90–100 см. Пере-

січні запаси води у сніговому покриві в період максимального нагромадження 

снігу становлять у різних частинах басейну, відповідно 40–50 мм; 80–100 мм; 

100–130 мм. 

Такий розподіл опадів упродовж року призводить до того, що в басейні 

майже не формуються весняні паводки, проте їхня кількість у літній період 

значна завдяки рясними дощами. 

У тісній залежності від температурного режиму і кількості опадів є і 

вологість повітря. Середньорічна вологість повітря в межах басейну коли-

вається від 50 % до 80 %. 

Сезонність ходу метеорологічних величин на території басейну порушу-

ється місцевими, головно орографічними, особливостями водозборів менших 

порядків. Загальні закономірності сезонності такі: 1) зима триває пересічно 

чотири місяці і характеризується частими відлигами, ожеледиця простежу-

ється 10–20 разів, промерзання ґрунту короткочасне або його взагалі немає; 

2) весна затяжна, з різкими коливаннями температури,  із  зростанням  висоти  на 
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кожні 100 м, початок весни запізнюється на два дні, а кінець – на вісім днів; 

3) літо триває від двох до чотирьох місяців, на висоті 900–1 000 м немає 

стійкого періоду з температурою вищою 15°, на кожні 100 м висоти літо за-

пізнюється на вісім–девʼять днів і закінчується на пʼять–шість днів раніше, 

добова кількість опадів може досягати до 100 мм, число днів з градом складає 

пʼять–шість; 4) осінь триває 3–3,5 місяця, вона тепла і сухіша за літо, з більш 

плавним ходом температур, перші заморозки простежуються в кінці серпня– 

початку вересня. 

Річка Сірет бере свій початок на території Чернівецької області біля під-

ніжжя гори Борсукової, на північно-східному схилі Українських Карпат. Річка 

починається від злиття двох малих річок – Барсуки і Ластун, на околиці с. До-

лишній Шепіт. Довжина Сірету в межах області становить близько 109 км. 

Загальне падіння ріки в межах області – 435 м. Площа водозбору нерівно-

мірно розподілена по висоті: біля 40 % території розміщена на висотах від 

400 до 600 м. Більшість приток є невеликими річками і струмками. Найбільшими 

правими притоками є р. Малий Сірет (61 км), р. Мигова (21 км), лівими – р. Мі-

хідра (32 км), р. Котовець (18 км) [4]. 

Весняна повінь на річці починається з початку травня. Найбільші рівні 

води простежуються в третій декаді травня. Висота підйому води біля м. Сто-

рожинець становить 0,4–1,3 м, досягаючи іноді висоти 2,45 м (1964). Почина-

ючи з квітня по ріці проходить серія дощових паводків, які мають висоту від 

0,6 до 2,8 м. У багатоводні роки висота підйому рівня сягає 5,36 м (1969). 

Розрахункове значення рівня 1 % забезпеченості дорівнює 580 см над нулем 

водомірного поста у м. Сторожинець.  

Зазвичай максимальні рівні води під час паводків перевищують найвищі 

рівні весняного водопілля. Найінтенсивніший підйом рівня води відбувається 

в період паводків і становить для гідропоста м. Сторожинець 148 см/добу, а 

спаду – 121 см/добу. 

Найнижчі літні рівні простежуються в серпні‒вересні. Зимові рівні води 

вищі за літні меженні. Під час зимових відлиг рівні води можуть сягати до 1,8 м 

(1947, 1948). 

Стік води за сезонами розподіляється досить нерівномірно. Зазвичай 

приблизно половина річкового стоку припадає на весняний стік (42–45 %), а 

в багатоводні роки переважає літній стік (до 60 %). У зимовий період 

проходить тільки 10–12 % річного обʼєму стоку. 

Пересічне значення витрати води за період спостережень змінюється від 

1,97 м³/с в с. Лопушна до 12,7 м³/с в створі нижче гирла р. Малий Сірет. 

Середнє значення максимальної витрати води весною під час водопілля 

становить 40–50 м3/с, а в період літніх дощових паводків – 60–160 м3/с. Най-

більша витрата води за весь період спостережень, отримана шляхом розра-

хунків, досягала 816 м³/с (м. Сторожинець, 13.07.1969). Мінімальні витрати 

води складають 0,3–1,8 м³/с. Найменша витрата води за період спостережень 

була зафіксована 19 серпня 1953 р. у м. Сторожинці і дорівнювала 0,1 м³/с. 

Режим швидкостей течії ріки залежить від особливостей долини і русла 

ріки. Зокрема, у верхівʼї, де долина має вигляд ущелини, середня швидкість течії 



354                                                                                                                           П. Сухий, І. Березка 

ISSN 2078-6441. Вісник Львівського університету. Серія географічна. 2013. Випуск 46 
 

становить 2,5 м/с. На ділянці нижче смт Берегомет, де річка має вигляд гірсь-
кого потоку з порогами та бистринами швидкість течії – 1,7 м/с, а в районі 
с. Стара Жадова – вона знижується до 0,3–1,2 м/с. 

Льодовий режим ріки нестійкий, середня тривалість періоду з льодовими 
явищами становить 90 днів. Перші льодові явища з’являються наприкінці 
листопада–початку грудня. Пересічна товщина льоду – 10–25 см, найбільша – 
60 см. Тривалість льодоставу в районі с. Лопушна в середньому дорівнює 
30 днів, у м. Сторожинці – 65 днів. Весняний льодохід нетривалий і просте-
жується не кожного року. В окремі роки на поворотах русла утворюються 
крижані затори. 

Для Сірету характерна низька мутність води. Ця гірська ріка переносить 
порівняно незначну кількість наносів, чому сприяє залісеність схилів та харак-
тер гірських порід. 

Геопросторове положення території дослідження зумовило широкий спектр 
чинників, під дією яких відбувались у минулому і тривають нині процеси 
формування басейнової природно-господарської системи Сірету. Базисом 
формування басейну є складна тектонічна будова Карпатської гірської країни 
з притаманним їй різноманітним літологічним складом порід, характером їх 
залягання, де у модуляції рельєфу важлива роль належить дії кліматичних 
чинників. 

Формування гідрографічної мережі басейну відбувалося у два етапи, 
яким властиві риси перехоплення та біфуркації, про що свідчать невідповідні 
до сучасного гідрологічного режиму Сірету великі розміри річкової долини. 
Гідрологічний режим річок зумовлений особливостями впливу орографічно-
циркуляційного чинника та режиму опадів у горах і передгір’ях. Поверхневі 
води характеризуються значною мінливістю водності в часі, літнім паводко-
вим режимом, небезпекою високих паводків у теплий період року, нерівно-
мірним сезонним стоком, нестійким льодовим режимом і невеликою мутністю 
води. 
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Исследованы климатические условия бассейна реки Сирет в пределах Черно-

вицкой области. Определены гидрографические и гидрометрические особенности 

рек. Выявлены взаимосвязи между климатическими условиями, гидрографической 

сетью и режимом поверхностных вод бассейна Верхнего Сирета. 
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ЛАНДШАФТНІ ТОПОНІМИ м. ЛЬВІВ ТА ЇХНЄ 

ВІДОБРАЖЕННЯ У НАЗВАХ ОБ’ЄКТІВ ПРИРОДНО- 

ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ 
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Львівський національний університет імені Івана Франка, 

вул. П. Дорошенка, 41, м. Львів, 79000, Україна 

 
Подано класифікацію мікротопонімів прилеглих до Львова територій. Виконано 

аналіз найменувань наявних обʼєктів природно-заповідного фонду. Обґрунтовано доціль-

ність використання ландшафтних топонімів для присвоєння назв природно-заповідним 

обʼєктам, зокрема тим, які запроектовані на приміських землях Львова. 

Ключові слова: мікротопоніми, ландшафтні топоніми, природно-заповідний фонд, 

регіональний ландшафтний парк. 

 

Під час організації об’єктів природно-заповідного фонду (ПЗФ) часто 

виникає полеміка щодо їхнього найменування. Назви об’єктів ПЗФ належать 

до нормативної категорії “географічні назви”, тому поводження з ними 

регламентується відповідним Законом України [4], в якому зазначено: “Назва, 

яка присвоюється географічному об’єкту, повинна відображати найбільш 

характерні ознаки цього об’єкта, враховувати географічні, історичні, природні та 

інші умови місцевості, де він розташований, думку населення, яке проживає 

на цій території, вписуватися в існуючу систему назв цієї території і скла-

датися з мінімальної кількості слів” (ст. 5 Закону). Окрім того, назви об’єктів 

ПЗФ повинні наголошувати на їхній унікальності, созологічній репрезента-

тивності, туристичній привабливості тощо. Критеріям вибору найменувань 

територій та об’єктів ПЗФ найкраще відповідають ландшафтні топоніми, які 

мають комплексний та системний зміст.  

Дослідження можливостей використання ландшафтних топонімів для 

найменування об’єктів ПЗФ відбувалося в рамках проекту створення об’єктів 

природно-заповідного фонду на приміських землях Львова, яке виконало в 

2011 р. Регіональне агентство стійкого розвитку на замовлення Львівської 

міської ради. 

Топоніми є предметом досліджень багатьох наук, зазвичай, географії, 

історії та лінгвістики; меншою мірою – геології, біології, соціології [5]. У 

географічних дослідженнях топонімічну оцінку здебільшого використовують 

як ефективний метод просторового аналізу природних і суспільних об’єктів 

та процесів. У львівській географії приділяють особливу увагу вивченню гео-

графічної номенклатури. Свідченням тому є  створення  1962 р.  топонімічної 
________________________________________ 
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комісії при Львівському відділі географічного товариства. Члени комісії ви-

конували польові дослідження із збору мікротопонімічного матеріалу захід-

ного регіону України (Б. Я. Думін, В. П. Огоновський, В. П. Черняховська, 

П. Х. Пироженко), розробляли питання топонімічної типології та походження 

старовинних топонімів (Я. І. Ольховський, Д. Г. Бучко, М. М. Підлужний, 

Є. М. Черняховська) [3]. Серед методологічних праць цього періоду важли-

вим є дослідження О. І. Шаблія стосовно просторово-географічної система-

тизації мікротопонімів Західного Поділля [8], С. В. Трохимчука щодо значення 

топонімії у ландшафтних дослідженнях [6]. Цікаві методичні аспекти топо-

німічного аналізу простежуються також у пізніших географічних працях, 

зокрема, посібнику Б. Ф. Лящука [2], статтях О. М. Федірка [7] та А. Л. Бай-

цара [1]. Хоча ці дослідження здебільшого присвячені топонімічному аналізу 

Карпатського регіону, проте вони є цінними методологічно. Учений О. М. Фе-

дірко, так зазначив: “охорона і збереження природної системи та народної 

назви цієї системи повинні стати поняттями-синонімами. Ставлячи сьогодні 

завдання відродження народної термінології, ми повинні дбати про відрод-

ження її у первісному вигляді, іншими словами – у відповідності з первісним 

якісним змістом тих об’єктів природи, які названі їхнім іменем” [7]. 

У м. Львів та його приміській зоні функціонує 42 об’єкти природно-

заповідного фонду загальною площею 3 547,71 га. Усі вони мають власні 

(географічні) назви. 

Прикладом невдалого і необґрунтованого вибору назв є такі наймену-

вання об’єктів ПЗФ, які присвоєні внаслідок їхньої реорганізації у 1984 р. Як 

відомо, ця реорганізація відбувалася на виконання постанови Ради Міністрів 

УРСР “Про класифікацію і мережу територій та об’єктів природно-заповід-

ного фонду Української РСР” від 22 липня 1983 р. № 311. Тоді від колиш-

нього Брюховицького ландшафтного лісопарку (3 144 га) у складі ПЗФ зали-

шилася лише ділянка межиріччя Млинівки-Брюхівчанки площею 1 949 га, 

яка отримала статус лісового заказника “Гряда”. З додатку до рішення викон-

кому Львівської обласної ради народних депутатів № 495 від 9 жовтня 1984 р. 

випливає, що таку назву заказника присвоєно через його розміщення “в зоні 

гряди Розточчя”. Однак застосування терміна “гряда” для Розтоцького горбо-

гір’я є невдалим. Під “грядами” здебільшого розуміють видовжені додатні 

форми рівнинного рельєфу, які за протяжністю можуть об’єднуватися у гря-

дові пасма. Такими типовими формами є гряди Пасмового Побужжя, де навіть 

розташоване село з однойменною назвою. Натомість межиріччя Млинівки і 

Брюхівчанки (територія заказника Гряда) зовсім не подібне на типові гряди ні 

за геоморфологічними, ні за ландшафтними ознаками, а його віддаленість від 

села Гряда дезорієнтує не тільки користувачів, а й природодослідників. 

Іншим невдалим прикладом найменування об’єктів ПЗФ є колишній 

Винниківський ландшафтний лісопарк (2 610 га), на території якого 1984 р. 

унаслідок реорганізації було створено три лісових заказники з назвами “Львів-

ський” (436 га), “Винниківський” (848 га), “Чортові скелі” (523 га) та па-

м’ятка природи “Винниківська” (2,7 га), яка з  1970 р.  фігурувала  як  Винни- 
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ківський дендропарк. Щодо першої назви, то вона не є оригінальною, її можна 

було б присвоїти кожному природоохоронному об’єкту в околицях Львова. 

Назва лісового заказника “Чортові скелі” стала однією з підстав необдуманої 

ліквідації однойменної геологічної пам’ятки природи, а однакові назви лісо-

вого заказника “Винниківський” і пам’ятки природи “Винниківська” вносять 

невизначеність у їхній ідентифікації. 

Околиці Львова мають значне топонімічне багатство (рис. 1). Достатньо 

інформативними та об’єктивними джерелами під час відтворення топонімів є 

різночасові картографічні матеріали. Менш достовірну, але цікаву, інфор-

мацію щодо назв околиць населених пунктів можна отримати від місцевих 

жителів. 

Аналіз зазначених джерел дав змогу поділити мікротопоніми околиць 

Львова на шість груп. 

До першої групи увійшли мікротопоніми, які відображають домінантні 

ландшафтні ознаки: “Середня гора”, “Соснина”, “Бучина”, “Камички”, на 

межиріччі Млинівки і Брюхівчанки; “Кругла гора”, “Лиса гора”, “Кам’яна 

гора”, “Круглий горб”, “Чорні лози”, “Ставки” – на території між Брюхо-

вичами і Голоско; “В потоці”, “На репниську”, “Білогорський потік” – на 

території між Білогорщею і Рясне; “Лиса гора”, “Великий ліс” – між Сиховом 

і Винниками, урочище “Дубина” – між Лисиничами, Сороками Львівськими і 

Кам’янополем. 

Друга група охоплює мікротопоніми, об’єднані за належністю до земель 

певної громади: горби “Давидів”, “Рясна”, “Скнилів”; струмки “Голосківсь-

кий потік”, “Клепарівський потік”, “Брюхівчанка” – у Брюховицько-Голос-

ківському горбогір’ї; “Ліс Вулька”, “Сихіський потік”, “Чижківський потік” – 

між Сиховим і Винниками; “Басівський ліс”, річки “Зубра”, “Щирець”, 

урочище “Сокільницькі поля” − на Львівському плато; потік “Миклашів” – 

права притока Полтви, потік “Малешкович” – ліва притока Щирки. 

Третя група об’єднала мікротопоніми, пов’язані з властивостями ланд-

шафтів: “Квасна вода” – видолинок на межиріччі Брюхівчанки і Голосків-

ського потоку; “Сухий ліс” – урочище між Бірками і Ясниськами; “Осова” – 

урочище на межиріччі Млинівки і Брюхівчанки, “Погоріле” – урочище між 

Голоско, Збиранкою і Брюховичами; потік “Зимна вода”, урочище “Торфо-

висько” поблизу Сокільник, “Клекучко” – територія зеленої зони Майорівка. 

Четверта група охоплює мікротопоніми, ідентифіковані за належністю до 

колишніх власників: “Майорівка” (“Майєрівка”) від Майєра; “Кортумова гора” − 

від Кортума; урочища “Шемберка” і “Панська нива” − в Білогорщі; урочище 

“Лахова” − між Кривчицями і Лисиничами. 

Мікротопоніми, що увійшли до п’ятої групи, поєднані за їхнім роз-

міщенням, зокрема, “Великий кут”, “Загроди”. 

Шоста група містить топоніми-символи: “Чортові скелі” у Винників-

ському лісі; “Меридіан” – пагорб на лінії 24 сх. д. 

Наведена класифікація мікротопонімів використана для найменування 

проектованих об’єктів ПЗФ на приміських землях Львова. 
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Рис. 1. Проектовані об’єкти ПЗФ і мікротопоніми приміської зони Львова 
 

1 − проектовані об’єкти природно-заповідного фонду (відділення РЛП “Львівський”: 

1 − Знесінське, 2 − Брюховицьке, 3 − Винниківське, 4 – Кортумівське, 5 – ландшафтний 

заказник “Торфовище Білогорща”, 6 − охоронна зона ландшафтного заказника “Торфо-

вище Білогорща”, 7 − ландшафтний заказник “Полтвинська долина”); 2 – мікротопо-

німи; 3 − села; 4 − міста. 
 

Назви великих за площею об’єктів присвоєно за ознакою належності до 

земель певної громади. Зокрема, проектом створення об’єктів природно-

заповідного фонду на приміських землях Львова передбачено організацію  регіо- 
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нального ландшафтного парку “Львівський” як великого природоохоронного 
утворення площею 8 320,37 га, яка охоплютиме такі відділення: Брюховицьке – 
Брюховицько-Голосківського горбогір’я, Кортумівське – Кортумова гора; 
Винниківське – Лисиницько-Давидівське горбогір’я включно з долиною річки 
Марунька і зеленою зоною Майорівка; Знесінське –територія РЛП “Знесіння”. 

Середні за площею об’єкти ПЗФ, що мають комплексне ландшафтне 
значення, пропоновано найменувати назвами, які містять ландшафтно-іден-
тифікаційний зміст. Зокрема, для збереження унікальних торфово-болотних 
комплексів Білогорщі обґрунтоване створення ландшафтного заказника 
державного значення “Торфовище Білогорща” (площа 119,6 га, площа охо-
ронної зони – 948,7 га). Для збереження і відтворення цінних природних 
комплексів у долині р. Полтва пропоновано створити ландшафтний заказник 
місцевого значення “Полтвинська долина” площею 225,8 га. 

У назвах невеликих за площею об’єктів доцільно використовувати імена 
визначних дослідників, які стосуються їхнього становлення. Зокрема, варто 
відновити назву “Дендрарій проф. Соколовського” – унікальну рукотворну 
пам’ятку природи, закладену у 1898–1904 рр. працівниками і слухачами Вищої 
школи лісового господарства під керівництвом професора С. Соколовського. 
Як було вже зазначено, сьогодні ця пам’ятка має назву “Винниківська”. 

У назвах пам’яток природи також потрібно відображати їхню ландшафтно-
созологічну специфіку в поєднанні з географічною прив’язкою. Проектом 
обґрунтовано створити в межах регіонального ландшафтного парку “Львів-
ський” такі гідрологічні пам’ятки природи, як “Джерело Гамулець”, “Джерело 
Голоско”, “Джерело Підголоско”, “Долина Клепарівського потоку”, “Озеро в 
дюнах”; заповідні урочища “Верхів’я Зелівського потоку” та “Горб”; комп-
лексну пам’ятку “Чорне болото”; ландшафтний заказник “Дюни Голоско”. 

Назви-символи доцільно вживати для найменування комплексних при-
родних та історико-культурних пам’яток. Зокрема, комплекс унікального 
арборетуму території сьомої кардіологічної лікарні в Брюховичах і прилеглий 
до неї лісовий масив на унікальних флювіогляціальних відкладах пропоно-
вано назвати “Quo vadis” (“Куди йдеш” – лат.). Вираз “Quo vadis” став кри-
латим, його використовують для наголошення на відповідальності суспільства 
перед майбутнім. З урахуванням того, що на місці лікарні колись була роз-
ташовувана вілла “Quo vadis”, така назва була б доречною. 

Другим прикладом назви символьного змісту є пропоноване наймену-
вання “Плакучий камінь” – травертинової скелі з водоспадом в урочищі Га-
мулець. Травертинова скеля знаходиться на шляху пропонованого туристичного 
маршруту від місця загибелі Володимира Івасюка до старовинної церкви в 
с. Гомулець, тому така назва наголошувала б на тематичному змісті маршруту. 

Зазначимо, що нині в наукових публікаціях піднімають питання щодо 
перейменування місця скельних виходів у Винниківському лісі з “Чортові 
скелі” на “Чатові скелі”. На нашу думку правильність назви цього об’єкта 
потребує ґрунтовніших наукових доведень. 

Найменування територій та об’єктів природно-заповідного фонду по-
трібно виконувати шляхом узгодження їхніх назв з місцевими топонімами. 
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Назви мають відповідати обраним категоріям ПЗФ та відображати їхнє созо-
логічне, туристичне, рекреаційне та наукове значення. Під час найменування 
й перейменування територій та об’єктів ПЗФ треба керуватись положеннями 
Закону України “Про географічні назви”. Оскільки найменування та перей-
менування географічних об’єктів у межах визначених цим Законом повно-
важень виконують органи місцевого самоврядування, то Львівська міська рада 
та сільські і селищні ради приміської території Львова повинні вжити 
відповідних заходів щодо впорядкування назв об’єктів природно-заповідного 
фонду. 

 

 

1. Байцар А. Л. Використання місцевих географічних термінів Українських Карпат у 

ландшафтознавстві / А. Л. Байцар // Фізична географія та геоморфологія. – 2004. – 

Вип. 46. – Ч. 1. – С. 7–12. 

2. Лящук Б. Ф. Географічні назви Українських Карпат і прилеглих територій / Б. Ф. Ля-

щук. – К.: ІСДО, 1993. – 204 с. 

3. Львовский отдел географического общества УССР к славному юбилею [Доклады и 

сообщения Львовского географического общества УССР за 1965 год]. – Львов: Изд.-

во Львовского университета, 1965. – С. 3–10. 

4. Про географічні назви: Закон України від 1 травня 2005 р. // Відомості Верховної 

Ради України. – 2005. – № 27. – Ст. 360. 

5. Суперанская А. В. Что такое топонимика? / А. В. Суперанская. – М.: Наука, 1985. – 

182 с. 

6. Трохимчук С. В. Роль топонімії у ландшафтних дослідженнях (на прикладі Стрий-

сько-Сянської верховини) / С. В. Трохимчук // Географічний збірник ЛДУ. – Львів, 

1969. – № 9. – С. 162–165. 

7. Федірко О. М. З джерел Карпатської народної географічної термінології / О. М. Фе-

дірко // Український географічний журнал. – 1995. – № 1–2. – C. 58–60. 

8. Шаблій О. І. Питання просторово-географічного вивчення мікротопонімії / О. І. Ша-

блій // Тези IV Республіканської ономастичної конференції. – К.: Наук. думка, 1969. – 

С. 39–40. 
 

Стаття: надійшла до редколегії 16.05.2013 

доопрацьована 12.07.2013 

прийнята до друку 25.09.2013 

 
LANDSCAPE TOPONYMY OF LVIV AND THEIR REFLECTION IN THE 

NAMES OF OBJECTS NATURALLY COMMANDMENT TO FUND 

 
V. Shushnyak, H. Savka 

 
Ivan Franko National University of Lviv, 

Р. Doroshenko Str., 41, Lviv, UA – 79000, Ukraine 

 
Classification of microtoponyms of adherent to Lviv territories is given. The analysis 

of the names existing is conducted object of the naturally-protected fund. Expediency of the 

use of landscape toponyms is reasonable for the appropriation of the names naturally-

protected object, in particular those that is projected on suburban earth of Lviv. 
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Подана классификация микротопонимов прилегающих к Львову территорий. Про-

веден анализ наименований существующих объектов природно-заповедного фонда. 

Обоснованно целесообразность использования ландшафтных топонимов для присвоения 

названий природно-заповедным объектам, в частности тем, которые запроектированы 

на пригородных землях Львова. 

Ключевые слова: микротопонимы, ландшафтные топонимы, природно-заповедный 

фонд, региональный ландшафтный парк. 
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ОСНОВНІ ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ ГЕОДЕМОГРАФІЇ

В. Яворська

Одеський національний університет імені І. Мечникова,
Шампанський провулок, 2, м. Одеса, 65058, Україна

Розглянуто етапи формування та становлення геодемографії як сучасного науко-
вого напряму географії населення. При цьому демографії належить головне місце в 
системі знань про народонаселення. Обґрунтовано новий напрям географії населення –
геодемографію. Напрям орієнтовано на дослідження регіональних відмінностей 
населення і розселення та розроблення регіональної демографічної політики.

Ключові слова: демографія, географія населення, геодемографія, геодемографіч-
ний процес.

На зламі ХХ–ХХІ ст. у суспільно-географічному розвитку людства від-
булись глибинні трансформації, що позначились на всіх аспектах його життє-
діяльності. Важливе місце у системі аналізу суспільного розвитку повинно 
відводитись дослідженню геодемографічної проблематики. Особливу роль у 
формуванні основних якісних характеристик суспільства відіграють демогра-
фічні, етно-національні, економічні, соціальні, історичні (генетичні) та розсе-
ленські (екістичні) процеси, усвідомлення взаємозв’язку та взаємозалежності 
між якими повинно сприяти посиленню комплексних геодемографічних дослід-
жень.

Сучасний розвиток вітчизняної географічної науки відбувається в умовах 
корінних змін суспільної орієнтації розвитку, в умовах пошуку нового шляху 
розвитку. Формується новий напрям географії населення – геодемографія як 
наука про інтегровані територіальні соціально-демографічні (демосоціальні) 
комплекси (ІТСДК). Розвиток предметної області географії населення (ГН) від-
бувається від вивчення розміщення населення до форм його територіальної
організації та до інтегрованих територіальних соціально-демографічних (демо-
соціальних) комплексів (ІТСДК). Існує багато наук, які вивчають народонасе-
лення. Систему знань пpо наpодонаселення можна розглядати як міжпредмет-
ну область знань pізних наук пpо людину, яка дає змогу сформувати цілісне 
уявлення пpо наpодонаселення та пpоцеси, що в ньому відбуваються. Геодемо-
графія своєю предметною областю пересікається з демографією, географією 
та регіоналістикою. Її формування схематично поділено на три етапи (рис. 1).

На схемі показано трансформацію предметної області за базовими дисци-
плінами: демографією, географією населення і геодемографією.

На першому етапі головне місце в системі знань про народонаселення 
належить демографії, яка, на думку вчених, є системою демографічних наук.
________________________________________
© Яворська В., 2013
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Рис. 1. Формування предметної області геодемографічних досліджень
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Населенню притаманні три види руху – природний, просторовий (меха-
нічний, міграційний) та соціальний. Природний рух населення – це динаміка 
народжень та смертей, шлюбів та розлучень, які змінюють чисельність насе-
лення природним шляхом. Природний рух населення характеризується коефі-
цієнтом народжуваності, коефіцієнтом смертності та природним приростом 
населення. Просторовий (механічний) рух населення являє собою рух через 
кордони тих чи інших територій з метою постійного або тимчасового перебу-
вання на новому місці. Для кількісної оцінки інтенсивності територіальної 
мобільності населення використовують показники: коефіцієнт міграції за при-
буттям, коефіцієнт міграції за вибуттям, валовий коефіцієнт та сальдо міграції.
Соціальний рух населення (соціальна мобільність) означає сукупність змін 
соціальних ознак людей, перехід з однієї соціальної групи до іншої. Цей вид 
руху визначає динаміку й відтворення соціальних структур населення. Вивчення
соціального руху населення здійснюється на стику демографії та соціології.

Унаслідок руху населення формуються різні види його структур – статтєво-
вікова, освітня, професійна, сімейна тощо, а також відбувається поетапна взаємо-
дія населення з іншими компонентами суспільства.

Демографія досліджує закономірність змін у чисельності населення, тісно
повʼязані з ними природний рух, відтворення, якісний склад, шлюбність, роз-
лучення, смертність, структуру населення за віком, статтю, етнічний склад 
тощо. Поняття демографії з початку її виникнення зазнало змін. Дедалі більше
зростає інтерес людини до демографічних процесів, їх закономірностей, від-
повідно підвищуються вимоги до демографії як науки.

У процесі розвитку демографічних досліджень з кінця XVІІІ ст. вчені 
намагаються встановити закони відтворення населення, його народжуваності 
й смертності, природного приросту й особливостей статево-вікової структури.

Перший закон народонаселення був сформульований Т. Мальтусом (1766–
1834), який у книзі “Досвід про закон народонаселення у зв’язку з майбутнім 
удосконаленням суспільства” (1798) вказав на загрозу зростаючого розриву 
між кількістю населення, що збільшується у геометричній прогресії та ресур-
сами продовольства, які зростають в арифметичній прогресії, тобто значно 
повільніше. Марксизм пов’язував зміни законів народонаселення з історичним
розвитком суспільства: кожній суспільно-економічній формації відповідає влас-
ний закон народонаселення. Аналогічний підхід сповідувала й радянська демо-
графія [2].

Від середини ХХ ст. найбільшої популярності набула теорія демографіч-
них переходів. У сучасній демографії досліджують також історичні типи від-
творення населення, зміну яких називають демографічними революціями. Кон-
цепція демографічного переходу започаткована французьким демографом 
А. Ландрі ще на початку ХХ ст., а ґрунтовно розроблена американськими 
дослідниками У. Томпсоном (1929) та Ф. Ноутстайном (1945). Якісні зміни-
злами у динаміці населення називають демографічними переходами.

На другому етапі посилюється взаємодія демографії з сусідніми науками, 
зокрема з географією. На їх стику формується нова дисципліна – географія насе-



366 В. Яворська
ISSN 2078-6441. Вісник Львівського університету. Серія географічна. 2013. Випуск 46

лення, яка вивчає географічні відмінності складу і відтворення населення, тери-
торіальний розподіл і розміщення населення, трудові ресурси та територі-
альні особливості їх використання, населені пункти та їх територіальні сис-
теми. Географія населення комплексно характеризує населення країни та її 
територіальну організацію, виявляє закономірності і регіональні особливості 
її формування, проблеми розвитку. Становлення і розвиток географії насе-
лення як наукової дисципліни відбулося в Україні у другій половині ХХ ст., 
хоча дослідження окремих демографічних, етнічних та розселенських проблем
спостерігалося значно раніше.

Як галузева географічна наука, географія населення включає в себе прак-
тично всі територіальні аспекти, пов’язані з населенням. При цьому головні 
відмінності географії населення від інших дисциплін, що вивчають народона-
селення:

1) комплексність, коли населення розглядається за всіма чинниками впли-
ву, і всіма результатами його діяльності (наслідками);

2) системність, коли населення розглядається як підсистема загальних 
систем (суспільства), але в той же час воно саме є складною системою, що 
має своє структурування;

3) територіальність (географічність), коли явище або процес розглядається
на певній території;

4) картографування, за яким демографічне явище або процес можна відо-
бразити на карті, яка виводить дослідження на рівень ГІС-технологій.

У географії населення термін “розселення” використовують у двох зна-
ченнях. По-перше, розселення – це процес поширення населення по території,
пов’язаний з її все більш інтенсивним господарським освоєнням. Процес роз-
селення охоплює просторові переміщення населення та розвиток мережі посе-
лень – зростання чи зменшення окремих населених пунктів, появу нових. По-
друге, розселення населення – це картина сучасного розподілу населення на 
певній території; наявна сукупність поселень. Основою такої картини є мере-
жа поселень, їх адміністративний статус, функціональні типи, людність. Ра-
зом з тим розподіл населення потрібно характеризувати і за показниками його 
густоти (за адміністративно-територіальними одиницями), етнонаціональним
складом, особливостями статево-вікової структури та зайнятості.

Базовими поняттями розселення населення виступають функціональний 
тип поселення та система розселення. Населені пункти різняться між собою 
за їх статусом (місто, селище міського типу, село), адміністративним рангом, 
людністю. Але головними ознаками, що характеризують роль даного поселення
серед інших, є його функції – адміністративно-управлінські, економічні (вироб-
ничі), соціальні, політичні. Як правило, головні ознаки поселень взаємопов’язані:
чим більшою є людність населеного пункту, тим вищий його адміністратив-
ний статус і тим більш важливі й різноманітні соціально-економічні функції 
він виконує.

Друга складова вивчення розселення і є стиковою зоною, яка вивчається 
й географією населення і геодемографією. Географи і демографи вже традиційно
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користуються поняттям “системи розселення”. Система розселення – це тери-
торіальна сукупність поселень різних рангів і типів, які активно взаємодіють 
між собою, мають інтенсивні зв’язки у вигляді трудових і побутових поїздок, 
переміщень товарів і послуг. Такі зв’язки можна встановити і для дуже від-
далених поселень. Тому при виділенні систем розселення орієнтуються на 
зв’язки інтенсивні й регулярні за таким правилом: взаємодія поселень у межах
системи розселення повинна бути інтенсивнішою, ніж з поселеннями поза 
цією системою розселення.

Відповідно до багаторівневої організації суспільства розрізняють системи
розселення різних рівнів – від глобальних й макрорегіональних до регіональ-
них і локальних. Найпоширенішими в геодемографії є системи розселення таких 
рівнів:

1) національний (загальнодержавний) – єдина система розселення країни;
2) регіональний – регіональні системи розселення; субрегіональні та мікро-

регіональні системи розселення;
3) локальний – локальні системи розселення.
У вітчизняній географії традиційно розглядають обласні (регіональні), між-

районні (субрегіональні) та районні (локальні) системи розселення. Для аналізу
систем розселення регіонального та макрорегіонального рівнів користуються 
поняттям, опорного каркасу розселення (за Г. Лаппо). Йдеться про взаємне роз-
міщення найбільших міст, які визначають загальний характер розселення, його
конфігурацію, густоту, концентрованість чи дисперсність. Опорний каркас є 
кістяком системи розселення, навколо якого вона формується й зростає.

У географії населення з її просторовою орієнтацією майже втрачаються 
динамічні аспекти вивчення населення. Про них нібито й пам’ятають, але не 
приділяють достатньої методологічної уваги: жорстка прив’язка до адміні-
стративно-територіального поділу, домінування концепції систем розселення, 
геопросторовий підхід з аналізом розселення та форм територіальної органі-
зації населення. У вітчизняній географії населення мало зазначені генетичні, 
історико-географічні аспекти формування та розвитку систем розселення.

Третій етап методологічних трансформацій у науках про народонасе-
лення зумовлений становленням в Україні державної регіональної політики. 
Виникла об’єктивна потреба вивчати демографічні процеси та розселення насе-
лення співставно з регіонами  країни, мережа яких перебуває у стадії актив-
ної розробки. Нагадаємо, що за вимогами ЄС всі країни, що претендують на 
членство у даній організації, обов’язково повинні мати офіційні, законодавчо 
затвердженні схеми регіоналізації. До того ж чинні обласні регіони, за якими 
нині в Україні реалізують регіональну політику, не відповідають європейським
стандартам. Відтак, формується новий напрям географії населення, орієнто-
ваний на дослідження регіональних відмінностей населення і розселення та 
розроблення регіональної демографічної політики, який ми називаємо гео-
демографією.

Традиційно динамічні складові географії населення вивчають за допо-
могою аналізу руху населення чи методом порівнянь різночасових геодемо-
графічних ситуацій. На часі вивчення геодемографічних процесів.
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Геодемографія наголошує регіональні аспекти процесів відтворення населення,
руху населення, розселення населення. Традиційний концептуально-понятій-
ний апарат демографії і географії населення потребує відповідного розвитку, 
змістовних і функціональних трансформацій. Основне завдання геодемографії
полягає у pозкpитті системи звʼязків відтвоpення наpодонаселення з сус-
пільним pозвитком на регіональному рівні. Геодемографії належить провідна 
pоль у забезпеченні комплексного вивчення населення.

Головні складові геодемографії як нової дисципліни подані на рис. 1. Ба-
зовим поняттям нового напрямку виступають демовідтворювально-терито-
ріальний комплекс, геодемографічна ситуація, геодемографічні процеси, гео-
демографічна політика, регіональні системи розселення.

Одним з перших О. Хомра запропонував авторам, які працюють в 
області демогеографічних досліджень вийти за межі так званого “повзучого 
емпіризму” і керуватися в своїх пошуках істини теорією демовідтворення, яка 
досконало розроблена вітчизняними демографами В. Піскуновим і В. Сте-
шенко.

Хомра О. вважав, що характеристика демографічної обстановки буде 
неповною, якщо абстрагуватися від такого поняття як демовідтворювально-
територіальний комплекс (ДТК) [7]. Індикаторами виділення ДТК виступає, 
на думку О. Хомри, тіснота взаємозвʼязку між установами демогенерування
та територіальна їх близькість один до одного. В ДТК входять не тільки мате-
ріальні компоненти (заклади соціальної інфраструктури), але і носії трудових 
функцій (трудові колективи), взаємні звʼязки в системі “природа-економіка-
соціальне життя”. Критерієм функціонування ДТК виступає якість населення, 
а несучою його конструкцією (каркасом) є процеси життєдіяльності. Основна 
його функція – демовідтворювання населення, поколінь.

Геодемографічний процес (ГДП) – це часовий розвиток населення на 
певній території, його кількісні й якісні зміни, загальний напрямок і характер 
таких змін. У широкому розумінні ГДП охоплює й зміни у просторовому роз-
поділі населення, тенденції розвитку його розселення. Але такі зміни відносно
уповільнені і на передній план виходить “часова траєкторія” розвитку насе-
лення певної території, тенденції його кількісних і якісних змін. Ключове зав-
дання геодемогрфії – вивчення геодемографічних процесів та їх типізація. 
ГДП охоплює і зміни у просторовому розміщенні населення, у його розселені.
Але такі зміни відносно уповільнені, і на передній план виходить “часова 
траєкторія” руху населення.

Основою для здійснення зваженої державної політики в області народо-
населення є державна демографічна політика. Основним завданням якої є ре-
гулювання  на державному рівні процесів відтворення населення.

Кожний регіон країни має природну специфіку, свої територіальні особ-
ливості. В них складаються своєрідні історичні, економічні й соціальні умови,
що визначають особливості їхнього демографічного розвитку. Отже, виникає 
обʼєктивна необхідність у проведенні певної регіональної (у тому числі й гео-
демографічної) політики на місцях.
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Регіональна політика являє собою систему принципів і методів керування
функціонуванням і розвитком регіонів країни й міжрегіональних звʼязків, тобто
політику, яка проводиться на рівні регіонів, в інтересах регіонів, і за рахунок 
самих регіонів. Зміна орієнтації в соціально-економічному розвитку країни 
змінила зміст регіональної політики. На перший план виступають завдання 
державного будівництва й забезпечення соціального захисту населення регіону.
Державні й місцеві органи влади мають потребу в комплексних географічних 
розробках, які дозволять у значній мірі використовувати ресурси території й 
можливості географічного поділу праці, що забезпечить розвиток господарства й 
часткове вирішення соціальних проблем, але це реально здійснити сьогодні 
лише на національно-територіальному рівні.

Регіональні наслідки особливостей соціально-демографічних процесів, роз-
робка й реалізація заходів демографічної політики окремих регіонів країни 
повинні зайняти важливе місце в загальній теорії соціально-економічної гео-
графії в цілому, й окремих її галузей. Регіональний аспект геодемографічних 
досліджень зобовʼязаний давати не тільки наукову, але й інформаційну базу 
для розробки практичних рекомендацій і здійснення демографічної політики 
як на загальнодержавному, так і на регіональному рівні. Все це ставить перед 
економічною і соціальною географією великі завдання для поглибленого дослід-
ження всього комплексу регіональних соціально-демографічних проблем у їх 
економічній і соціальній обумовленості. Багаторівневий географічний аналіз і 
засновані на ньому засади всебічного регулювання геодемографічних процесів
будуть сприяти рішенню більшості актуальних проблем регіонального розвитку.

Проведення ефективної геодемографічної політики без обліку регіональ-
них демографічних особливостей практично неможливе. Інструментом спри-
ятливого комплексного рішення завдань регіонального розвитку можуть бути 
регіональні програми відтворення населення. Ці програми повинні бути скла-
довою частиною комплексного плану соціально-економічного розвитку тери-
торії й фінансуватися за рахунок місцевих джерел [1]. При відсутності мате-
ріальних можливостей, на нашу думку, для проведення демографічної полі-
тики її окремі напрямки можна реалізовувати в рамках програм по соціальній 
підтримці найбільш уразливих категорій населення, а так само виходити із 
пріоритетності заходів щодо стабілізації геодемографічної ситуації для тих 
районів і міських поселень, де вона найбільш незадовільна [5].

Дослідження соціально-демографічних процесів в окремих обласних регіо-
нах повинне тісніше повʼязуватися із завданнями регіональної політики, у 
тому числі й демографічної. Перевага регіональних соціально-демографічних 
досліджень у тім, що вони доповнюють загальнодержавну демографічну полі-
тику з урахуванням специфіки демографічної ситуації в різних областях країни.
У звʼязку із цим є очевидним, що зміст регіональної демографічної політики 
й способи її здійснення необхідно чітко диференціювати в територіальному 
плані, одночасно не порушуючи при цьому основних принципів загально-
державної політики.
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Отже, регіональну геодемографічну політику можна розуміти як сис-
темну діяльність місцевих органів влади в сфері розвитку населення, спрямо-
вану на узгодження з однієї сторони інтересів країни й регіону, з іншої сто-
рони стратегічних цілей розвитку населення й поточних питань соціально-
економічного розвитку.

Стосовно до нових умов реорганізації народного господарства, форму-
вання основ ринкового економічного механізму необхідно переосмислити 
систему принципів, зміст цілей і завдань розробки й реалізації демографічної 
політики будь-якого територіального рівня. Процес створення нових підходів 
до цього питання потребує перегляду методики й методології вивчення про-
блем геодемографічної політики, вибору її нових пріоритетів.

У складній системі соціально-економічної географії істотно зросте зна-
чення комплексних геодемографічних досліджень. Це обʼєктивно повʼязане із 
сучасною соціально-політичною ситуацією й необхідністю рішення практик-
них проблем керування процесами природного відтворення населення.
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The article discussed in detail the stages of formation and development geo-
demographics as a modern scientific direction of population geography. In the first stage a
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central place in the knowledge of the population belongs to demographics. In the second 
stage increases the interaction of demography with neighboring disciplines, including 
geography. At their junction, a new discipline ‒ Geography of population is forming. In the 
third stage is forming a new trend of population geography that focuses on the study of 
regional differences in population and settlement, and development of regional population 
policy, which we call geodemographics.

Key words: demography, population geography, geodemographics, geodemographic
process.

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ГЕОДЕМОГРАФИИ

В. Яворская

Одесский национальный университет имени И. Мечникова,
Шампанский переулок, 2, г. Одесса, 65058, Украина

Рассмотрено этапы формирования и развития геодемографии как современного 
научного направления географии населения. При этом демографии отведено 
центральное место в системе знаний о населении. Обосновано новое направление 
географии населения – геодемографию. Направление ориентировано на исследование 
региональных отличий населения и расселения и разработки региональной демо-
графической политики.

Ключевые слова: демография, география населения, геодемография, геодемо-
графический процес.
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