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УДК 551.4

ГЕОМОРФОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ РОЗВИТКУ ТА РОЗМІЩЕННЯ
НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ МОСТИСЬКОГО Р-НУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛ.

Галина Байрак

Львівський національний університет імені Івана Франка,
вул. П. Дорошенка, 41, 79000, м. Львів, Україна

e-mail: g_bajrak@ukr.net

Проаналізовано історичні особливості розвитку населених пунктів Мостиського р-ну
Львівської обл. України і вплив на їхнє формування геоморфологічних умов території. Геомор-
фологічні чинники закладання поселень були важливими на перших історичних етапах забудови
території в середні віки. Перші поселення концентрувалися на придолинних схилах. З розширен-
ням мережі укріплених замків, які будували на височинах, сільську забудову приурочували до
середніх частин схилів пагорбів. На низинних територіях забудовували локальні піднесені
ділянки серед боліт, куди ховалися люди від ворожих татарських набігів. У ХVIII–ХІХ ст.
сільська забудова знову розросталася уздовж долин, а палаци і садиби, які будували в той час,
займали привершинні ділянки схилів. Нова хвиля зростання поселень належить до 30-х років
ХХ ст., квартали забудови вийшли на середні частини схилів долин, а також у верхів’я балок.
У 60–80-ті роки ХХ ст. відбувалося ущільнення кварталів усередині населених пунктів, а також
розростання їхніх околиць уздовж річок і доріг, сільські промислові підприємства, що з’явилися,
приурочували до привершинних частин схилів. Сучасна забудова початку ХХI ст. головно
розвивається на середніх і привершинних ділянках схилів.

Розглянуто також вплив рельєфу на сучасну структуру поселень і визначено переважні
рельєфні ситуації міст і сіл району. Виділено вісім типів рельєфних ситуацій населених пунктів
Мостиського р-ну: придолинно-рядовий, придолинно-лінійний, схилово-компактний, схилово-
компактно-розгалужений, схилово-розгалужений, схилово-кільцевий, рівнинний груповий
і рівнинний компактний. Переважною формою розселення щодо рельєфу на височинній частині
району є придолинно-рядовий, а на низинній – рівнинний груповий.

Ключові слова: розвиток населених пунктів, структура поселень, рельєфна ситуація.

Середовище проживання людини, спосіб формування нею свого поселення та зміни,
які відбуваються в населених пунктах, непрямо відображають тенденції життя
населення. На розташування населених пунктів впливають форми рельєфу, елементи
гідромережі, ґрунти, лісові масиви чи заболочені місцевості, мікрокліматичні особли-
вості. Вивчення значимості природного середовища для заселення території актуальне
для розуміння історичних та демографічних явищ у суспільстві загалом.

Просторове розміщення поселень, приуроченість населених пунктів до тих чи
інших умов місцевості та їхній розвиток – питання, яке цікавило багатьох вітчизняних
та зарубіжних істориків, філософів, архітекторів, географів.

Одним із перших, хто вивчав особливості розташування забудови на різних формах
рельєфу, був В. Крогіус, який власне ввів поняття “рельєфної ситуації” [11]. Ланд-
шафтно-архітектурний напрям досліджень населених пунктів розвивався на підставі
методологічних розробок Т. Звонкової, Є. Перцика, Г. Лаппо, Ю. Саушкіна, Г. Чалої,
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у яких наголошено на поєднанні урбаністичної і регіональної проблематики, що
посилює важливість географічних підходів до проблем міста, а також на потребі
проведення конкретних досліджень міст географами.

Структуру та розвиток населених пунктів вивчали на теренах Галичини і Львівсь-
кої обл. зокрема. Розвиток найвідоміших історичних місць у хронологічному порядку
описаний в працях М. Балінського та Т. Ліпінського, Д. Зубрицького, І. Шараневича,
А. Шнайдера, А. Петрушевича, Ю. Захарієвича. Надзвичайно цінні матеріали з гео-
графії, історії та урбаністики міських і сільських поселень Галичини містила багато-
томна енциклопедична праця “Словник географічний королівства польського та інших
слов’янських країн”, яку почали видавати 1888 р. і в якій були стислі довідки про
переважну більшість поселень. Згодом з’явилися наукові праці І. Созанського,
І. Крип’якевича, М. Грушевського, В. Щербаківського, С. Томашівського, В. Січись-
кого, М. Голубця та інших дослідників.

Важливу роль в активізації досліджень давніх українських міст відіграло Наукове
товариство ім. Шевченка (НТШ), яке з 1873 р. до 40-х років ХХ ст. очолювало розвідки
з історії досить значної кількості міст і містечок Галичини.

Архітектурно-планувальні еволюційні дослідження та викреслювання опорних
планів міст виконували працівники Укрзахідпроектреставрації з другої половини
ХХ ст. Праці учених-архітекторів Г. Петришин, С. Кравцової, П. Ричкова, І. Сєдака,
М. Бевза, А. Гречила, А. Мартинюк, Р. Могитича, О. Рибчинського дали змогу глибше
розкрити урбаністичну історію Галичини, а також висвітлити проблеми планувальних
укладів та вигляду давніх міських поселень у сучасних умовах.

Вивченню розвитку і структури населених пунктів заходу України приділяють
увагу науковці географічного факультету Львівського національного університету
імені Івана Франка (Н. і М. Дністрянські, Р. Лозинський, О. Колтун, П. Горішний,
С. Жежерун) та інших вищих навчальних закладів України (Н. Заблотовська,
Е. Зваричук, І. Креховецька, І. Потапчук) [3–7, 10, 12–14].

Кожний населений пункт, розвиваючись згідно з природними умовами чи суспіль-
ними традиціями, вибудував свою структуру забудови або планувальну структуру –
просторове розміщення містобудівельних елементів. Виділені головні типи плануваль-
ної структури: компактна, променева, лінійна, розгалужена, групова [11].

На формування планувальної структури значно впливають умови рельєфу. З погля-
ду містобудування, нерівності земної поверхні на певній території утворюють рельєф-
ну ситуацію, яку визначають за домінантною формою рельєфу. Рельєфна ситуація –
комплекс форм рельєфу, які збігаються за розмірами і розміщенням з елементами
поселення (вулицями, кварталами, мікрорайонами). Найчастіше виділяють вершинні,
ярково-горбисті, схилові, улоговинні та долинні типи рельєфних ситуацій, які,
відповідно, поділяють на види (наприклад, мисовий, амфітеатровий, терасний види
схилового типу) [2]. Виділяють також ситуації, приурочені до окремих форм рельєфу:
вершинно-вододільні, долинно-улоговинні, ярково-балково-горбисті, дрібногорбисті,
змішані [6]. Кожний тип рельєфної ситуації визначає виникнення специфічних
планувальних завдань, які по-різному вирішують у разі містобудівельного освоєння
різних територій.

Наша мета – на прикладі поселень Мостиського р-ну з’ясувати вплив умов рельєфу
на їхній розвиток за історичний період та визначити сучасні типи рельєфних ситуацій
населених пунктів.
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Рельєф Мостищини – горбкуватий, зі значною кількістю піднять та рівнинних
ділянок. Рікою Вишнею район поділений на дві неоднорідні території – Надсянську
рівнину на північному сході та Сянсько-Дністерську височину на південному заході
і в центральній частині.

Надсянська моренно-зандрово-алювіальна рівнина займає північно-західну частину
Передкарпаття. Розчленована широкими заболоченими долинами Вишні, Чорного
потоку, Хоросниці. Абсолютні висоти на широких, плоских, злегка хвилястих межи-
річчях досягають 230–250 м. Залишки морени з великими валунами (Судова Вишня,
Годині, Гусаків), а також наявність гляціодислокацій у корінних глинах поблизу
Судової Вишні, Чернева, Малнова свідчать про те, що материковий льодовик повністю
перекривав Надсянську рівнину. У будові першої і другої терас Вишні та її приток
Ракова, Січної, а також Бухти беруть участь алювіальні та флювіогляціальні глинисто-
піщані й піщані відклади, перекриті елювіально-делювіальними та еоловими глинисто-
піщаними відкладами післяльодовикового часу. Унаслідок еолової обробки водно-
льодовикових відкладів місцями виникли горбисті піщані утворення.

Сянсько-Дністерська вододільна горбиста височина займає середню частину
Сянсько-Дністерського межиріччя, де проходить Головний європейський вододіл
з абсолютними висотами до 360 м. Височина охоплює більшу частину досліджуваного
району. Тут є найвищі точки району: гора Радохінська (335 м над рівнем моря), гора
біля с. Вишенька – 327 м, г. Бобівка (321 м) біля с. Вовчищовичі. На півночі вододільна
височина утворює уступ до Надсянської рівнини, що простежується у напрямі
Городок–Судова Вишня–Мостиська. У південній частині схил височини пролягає
уздовж лівобережжя долин Болозівки і Дністра. Тут вододільне пасмо розчленоване
долинами на окремі височини, висотою понад 300 м [15].

Для району характерні поліські (на Надсянській рівнині) й опільські (на Сянсько-
Дністерській височині) ландшафти [8].

Перші поселення на території Мостиського р-ну належать до ІІІ–ІІ тисячоліт-
тя до н. е. [16]. Це були місця більш-менш тривалого проживання землеробсько-
скотарських племен трипільської культури: селища на один–п’ять дворів з бідними
хатинами (невелика напівземлянка з підлогою на 1,0–1,5 м нижче рівня землі). Площа
перших жител становила 10–20 м. Селища обносили земляними валами і частоколом.
Головне заняття людей – землеробство і розведення тварин [9]. Місця перших поселень
виявлено біля сіл Малнів, Крукеничі, Зав’язанці, Поповичі [16].

У І–ІІІ ст. н. е. існували поселення пшеворської культури. Назва походить від вели-
кого могильника біля м. Пшеворськ у Південній Польщі. У с. Поповичі таке поселення
займало правий берег р. Бухта. Сліди поселень цього періоду знайдено також в око-
лицях Судової Вишні й Твіржа.

Розквіт і занепад перших поселенських структур значно залежав від природних
умов території. Береги рік ставали осередками перших забудов, оскільки близькість
води давала змогу вести домашнє господарство, а слабко заліснені придолинні схили
з підзолистими типами ґрунтів – закладати тут орні землі. Навколишні ліси з багатим
тваринним світом ставали осередками мисливства. Збіднення ґрунтів і зменшення
врожайності культур зумовлювало те, що перші поселенці розселялися по території
й освоювали нові місцевості. Примітивні хатини часто зазнавали руйнування водними
стихіями.

Зростання кількості населення краю і перехід з общинно-родового устрою до дер-
жавницьких форм у Х ст. зумовили появу нових видів поселенських структур – селищ.
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Це середні, як на той час, поселення, оточені земляними валами і ровами. Перші села,
які відносять до ІХ ст., були відомі біля Гусакова і Золотковичів [16]. Інші форми
поселень – містечка – були більш укріплені й мали кам’яні замки. Найдавніший замок
ІХ ст. існував біля Судової Вишні і входив до Перемишльського князівства [20].
У ХІІ ст. його зруйновано. У 1957–1962 рр. це давньоруське городище розкопано
археологами, досліджено дитинець, у валах виявлено рештки дерев’яної конструкції
воріт і вежі. Воно розташовувалось на мисі між Вишнею і безіменною притокою. Нині
таких мисових забудов у районі не спостерігаємо.

Мостищина у IX–X ст. була на перетині торгових шляхів, зокрема, з Кракова на
Київ і з Ярослава на Дрогобич та Молдавію. Після заснування Львова у ХІІІ ст.
розвинувся торговий шлях зі Львова на Ґданськ, Вроцлав і далі до Нюрнберга. Історики
з’ясували, що через Мостиська на той час переправляли 9 % товарів, які йшли із заходу
до Львова, тоді як через Яворів – 5 %, Буськ – 2, Стрий – 1 % [17]. Торговий шлях
пролягав із заходу на схід упоперек до невисоких міжрічкових поверхонь приток
Вишні, а далі вздовж Вишні та її притоки р. Раків, що течуть у західному напрямі.
Уздовж шляху, на малих ріках, виникла частина сільських поселень.

Багато населених пунктів цієї частини району отримали назви, які свідчили про
місцезнаходження біля торгового шляху. Наприклад, с. Шегині – від перетвореного
слова “чигати” (на купців “чигали”, робили засідки грабіжники); с. Княжий Міст – від
моста на р. Раків, що був у селі за княжих часів і за проїзд яким брали податок на
користь Перемишльського князівства; у с. Довгомостиська були довгі мости для
зручних переправ на торговому шляху; назва м. Мостиська походить від слова
“мости” (декілька мостів, у давнину – Мостища), які досі є з чотирьох сторін міста;
с. Гостинцеве – від давньоруського “гостинець” – шлях, яким їздили гості (купці) [16].

Появу третини міст і сіл Мостиського р-ну відносять до періоду Галицько-
Волинського князівства – ХІІ–ХІV ст. За цих часів землю надавали княжим бояринам
чи дружинникам, які будували на ній дерев’яні і кам’яні замки. Замки цього періоду
існували біля Великих Новосілок, в Острожці (саме слово острог – означає наявність
фортеці), біля Підлісок, Плешевичів, Пнікута, а також у Мостиськах. Замки здебільшо-
го будували на горбах значної, як для цієї місцевості, висоти. Наприклад, біля
Новосілок пагорб має висоту 310 м, біля Пнікута – 295 м, Острожця – 327 м.

Поблизу замків були села. У ранні княжі часи (ХІІ–ХІІІ ст.) найбільше сіл зафіксо-
вано на заході Мостищини, у районі с. Бикова, оскільки неподалік розташоване велике
місто Перемишль з його могутньою фортецею, міськими базарами і церквами.

Забудову селищ, зазвичай, вели на одному з берегів ріки, охоплюючи придолинні
частини, і навколо укріплення. Ріки ставали природним бар’єром для розширення
поселень. У довжину такі поселення не розвивалися, оскільки під час раптових
ворожих набігів треба було швидко ховатися в замку. Тому хатини будували щільно
біля кам’яних стін огорожі замку [9]. Укріплені замки мали ще вали і рови. Селища
часто називали за іменами княжих служителів, які ними володіли. Так виникли перші
села Мостищини – такі як Годині, Мишлятичі (від Мисляти), Биків, Волостків,
Макунів, Плешевичі, Раденичі, Мистичі, Циків (від прізвища Чик (Цик)), Дидятичі,
Крисовичі (Крисів – боярського роду), Кульматовичі [18].

Інші поселення княжих часів закладали в глухих віддалених районах, часто між
такими природними об’єктами, які ставали захистом чи сховком від ворогів. Між
горбами, зайнятими на той час лісом, заховалися Золотковичі, Нагірне, Раденичі.
У балкових формах між підвищеннями засновані Баличі, у вовчих ямах – Вовчищовичі.
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Між колишніми болотами, сьогодні осушеними, закладені Мочеради, Мокряни,
Підліски (на частково заболоченій низині під лісом). На галявинах у непрохідних
колись лісах виросли Малнів (мало нив між мочарами), Черневе (чорні ліси), Хоросни-
ця (хворост, чагарник), Тшенець (на місці густої тростини біля р. Тростянець). Деякі
села сформували племена-переселенці: ятвяги – с. Хлиплі, Ятвяги; хіни – Радохінці;
поляки – їх називали ляхами, тому виникли Ляшки Зав’язані (тепер Зав’язанці), Ляшки
Гостинцеві (тепер Гостинцеве) [16].

Села в княжі часи не раз були спустошені й спалені татарами. Жителі сіл відновлю-
вали їх на попередніх місцях або переносили на сусідні місця. Наприклад, села
Старява, Хлиплі були знищені близько 1240 р., а потім у ХVІ ст. відбудовані на тому
ж місці. Хлиплі після руйнування відновлені у східній частині сучасної забудови.
Черневе було розташоване до XVІ ст. (часу руйнування його татарами) на південному
заході від теперішньої забудови. Зміни поселень у той час були зумовлені також
поширенням пошестей (наприклад, холери у 1595–1599 рр.), які спустошували села.
Занепали Тшенець, Буців, Дидятичі.

У XV–XVІ ст. відбувалося економічне зростання тодішньої Польсько-Литовської
держави, розширювалися місцеві торговельні зв’язки, які сприяли появі нових та
розвиткові наявних населених пунктів, що входили в її межі. У цей період виникли такі
села району, як Тшенець, Гостинцеве, Чишки, Бортятин, Стоянці, Санники, Твіржа,
Хоросниця, Хідновичі. У тодішніх містечках активно відбувались сільськогосподарські
ярмарки, які збирали людей з довколишніх сіл і недалеких міст. Розвинувся місцевий
торговий шлях з Яворова і Самбора до Мостиськ. На цьому шляху, що перетинав район
з півночі на південь, сформувалися найбільші села району – Бортятин, Крисовичі,
Пнікут, Крукеничі.

Утворення нових сіл того часу відбувалося також тому, що селяни втікали від непо-
сильних умов панщини та утисків польської шляхти на нові місця й засновували
поселення. Виникли села Арламівська Воля, Волиця, Малнівська Воля та ін. [16].
Їх засновували переважно на півночі району, на локальних підвищеннях серед низинних
болотистих місцевостей, між густими лісами, щоб не знайшли панські оплічники.
Початок ХVІІ ст. – це час інтенсивного сакрального будівництва.

Століття ХVІІІ пов’язане зі створенням панських фільварків та палаців. Їх заклада-
ли на середніх і привершинних частинах пагорбів, звідки відкривалися чудові краєвиди
на навколишню місцевість. Крутосхилові чи горбкуваті ділянки займали гарні парки
з рідкісними рослинами і фонтанами, які простягалися вздовж придолинних схилів,
а в днищах долин закладали ставки, канали. Палаци були у Рудниках, Тишовичах,
Баличах, Тшенці, Крисовичах, Тамановичах, Крукеничах. Пізніше деякі палацові
забудови знищено під час Першої світової війни (1914–1915), деякі – під час Другої
(1941–1944). Сьогодні збереглися лише парки від панських забудов у Крукеничах,
Тишовичах. У той період з’явилося багато малих сіл, селяни яких обробляли чималі
панські землі.

У ХІХ ст. у великих сільських поселеннях і містах виникли нові квартали – промис-
лові. Зокрема, спиртзаводи (гуральні) у Боляновичах, Хоросниці, Гориславичах,
Крукеничах, Радохінцях, Волиці, броварні у Боляновичах, Радохінцях, Судовій Вишні,
паровий млин у Баличах, водяні млини у Судовій Вишні та Рудниках, вітрові
у Вовчищовичах, фабрики мила, оліярня, лісозавод у Судовій Вишні і Крукеничах,
цегельні підприємства, швейні та ін. Зростала кількість населення. За даними перепису
1878 р., у Мостиському повіті проживало 68 190 осіб (нині 57 тис.) [21]. Разом зі



Г. Байрак
ISSN 2078-6441. Вісник Львівського університету. Серія географічна. 2014. Випуск 47

8

збільшенням населення у ХІХ ст. зростали населені пункти. Геоморфологічними
передумовами їхнього розташування стали рівнинні поверхні рельєфу біля долин рік
і невисокі абсолютні позначки. Поселення росли здебільшого у довжину, уздовж рік –
біля меж заплав, або торговельних шляхів, що сприяло вивільненню пологосхилових
незаболочених ділянок для ріллі. Окремо від компактних поселень виникали фільвар-
ки (їх налічувалось 58 у повіті) та хутори з 10–20 дворами й орними землями навколо.
Багато хутірських поселень збереглися й до нині поблизу Соколі, Мишлятичів,
Арламівської Волі та ін. На розростання поселень вплинули як природно-географічні
чинники (наявність родючих земель між неужитками), так і демографічні (зростання
населення і пошук засобів для підтримання життя).

Розвиток промисловості в Австро-Угорській імперії зумовив будівництво нових
шляхів сполучень. Наприклад, 4 листопада 1861 р. введено в експлуатацію першу
в Україні залізницю Львів–Перемишль (довжиною 967 км), яка продовжувала сполу-
чення Краків–Відень. Колія пройшла вздовж придолинного схилу правого берега рік
Раків, Вишня, а далі – по вододілах малих рік. Вона слабко узгоджувалася з наявними
поселеннями, проте її будівництво сприяло економічному зростанню краю загалом.

Щодо структури населених пунктів, то на кінець ХІХ ст. (за картами австрійського
періоду 1889 р.) [19] на Сянсько-Дністерській височині були поширені малі рядові
й лінійні типи поселень уздовж долин. Зрідка у верхів’ях балкових форм, на схилах
долин були компактно-розгалужені та компактно-групові типи. На Надсянській рівнині
переважали групові, роззосереджені по схилах межиріч, типи поселень, зрідка лінійні.
У той період сформувався каркас подальшої забудови поселень Мостищини.

Кінець ХІХ–початок ХХ ст. є новим етапом у змінах поселень. В Австро-Угорщині,
і Мостищині зокрема, розвивалася економічна криза і зубожіння населення. Люди
виїжджали до міст-промислових центрів та далеких країн – Канади, Бразилії. Пошири-
лася так звана перша хвиля еміграції. Села пустіли, будівлі занепадали, зникали
квартали та невеликі хутори до десяти дворів. Відселення мешканців і знищення
поселень відбулось також на заході району, поблизу Перемишля, де будували укріп-
лення під час Першої світової війни, у зоні лінії Керзона. Шегині у 1914 р. ввійшли
в укріплений район, тут будували дзоти, підземні ходи, бастіони. Деякі військові
споруди збереглися дотепер. Відбувалась також евакуація невеликої частини населення
внаслідок наступу Російської армії. З Мостиського повіту тоді виїхало 411 осіб [16].

Черговий підйом і розвиток населених пунктів простежувався у 30-ті роки ХХ ст. [13].
За переписом населення 1939 р. у Мостиському повіті налічувалось 96 566 осіб.
У селах і містах з’явилися нові житлові будинки, іноді кам’яні. Лінійна забудова за
структурою набула характеру рядової – поряд з однією лінійно видовженою вулицею
формувалася ще одна, на протилежному схилі ріки на приднищевих ділянках. Розши-
рювалися компактні типи забудови. Для цього етапу характерно те, що забудова
розвивалася не тільки вздовж долин, а й “вийшла” на схили, зрідка на привершинні
ділянки. Пояснюємо це тим, що частину батьківських сільськогосподарських наділів,
розташованих вище від придолинних ділянок, перерозподіляли під синівське господар-
ство. На цих землях у середніх частинах схилів будували житло, а привершинні
ділянки віддавали під ріллю. У той період сформувалася структура поселень, яка
збереглася і до сьогодні, лише була ущільнена у середині ХХ ст., а подекуди додалися
нові околиці.

Друга світова війна спричинила руйнування окремих кварталів забудови, особливо
у Мостиськах, а також палаців у Крукеничах, Тамановичах, Крисовичах. Зникли
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фільварки Шощизна, Кловчизна, Дубовиця та ін. Головні зміни на території району
відбулися після війни, під час польсько-українських депортацій 1944–1946 рр. Зникли
села, що були у прикордонній смузі. У 1947 р. з’явилося нове селище Мостиська-2
після того, як велика залізнична станція з митницею Медика опинилась на території
Польщі. Мостиська-2 закладені на привододільній поверхні в межах сильно залісненої
місцевості. Забудова компактно-розгалуженого типу, окремі вулиці витягнуті вздовж
вододільної поверхні. У 1950 р. організовано кордонний перехід у с. Шегині, у якому
споруджено прикордонні та митні будівлі, зростала також житлова забудова.

Суттєвих змін зазнали міста і села у 60–80-ті роки ХХ ст. Збільшилась кількість
населення, нова житлова забудова ущільнювала села, а будинки ставали просторіші,
цегляні. Нове житло створювали на пустирях усередині старих кварталів на придо-
линних і середніх частинах схилів. Таке ущільнення кварталів було характерне для
рядового та компактного типів забудов. Нові ряди будівель стали закладати з протиле-
жних берегів ріки, далі від приднищевих ділянок, так сформувались чотирирядні
поселення (рис. 1). У компактних типах поселень видовжено окремі вулиці, що
переросли за структурою забудови у компактно-розгалужені типи. У 50-ті роки по
селах з’явилися будівлі тваринницьких ферм. Їх, зазвичай, будували на підвищених
ділянках Надсянської рівнини та на привершинних поверхнях Сянсько-Дністерської
височини, подалі від рік, які можуть бути забруднені продуктами життєдіяльності
тварин.

1889 р. 1932 р.

1989 р.

Рис. 1. Зміни придолинно-рядових поселень Мостиського р-ну
(на прикладі сіл Буховичі і Раденичі)

Унаслідок політики розкуркулення, а також міграції населення в міста у радянський
період зникло багато малих сіл та значна частина хуторів. Наприклад, не існують нині
Могилевичі біля Нагірного, Довгі Ниви біля Судковичів, Кисельове біля Мокрян,
Руствечко біля Баличів. Деякі містечка внаслідок зменшення населення втратили свій
статус, ставши селами. Це Крукеничі, Гусаків.
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У кварталах міст і сіл радянського періоду з’явилося багато нового – нові школи,
клуби, сільські ради, заклади харчування, монументи, будинки побуту, деякі промисло-
ві будівлі, медичні заклади. У 1970 р. збудовано газопромисел біля с. Хідновичі на
р. Бухта. Особливо змінилися центри великих сіл та Мостиськ, де споруджено
багатоквартирні будинки. Нові споруди закладено на місці колишньої старої, неприда-
тної для житла, забудови. Їх слабко пов’язують з геоморфологічними умовами:
у місцях, де ґрунтові води залягають близько до денної поверхні чи досить спадисті
схили, застосовано спеціальні інженерні вирішення. Деякі поселення зростали,
поглинаючи сусідні. Наприклад, 1989 р. об’єднано Костив’ята і Шегині, Лютків
і Тамановичі.

Для радянського періоду характерна також поява нового виду забудови – дачної.
Найбільше дачні ділянки концентрувалися біля міст. Ділянки часто розміщують на
малопридатних для обробітку землях – у місцях близького стояння ґрунтових вод, на
схилах із площинними змивами.

Сучасний період – початок ХХІ ст. – супроводжується черговими змінами посе-
лень. Насамперед зменшується кількість населення: якщо у 1994 р. було 64 тис.,
у 2010 – 62 тис. осіб, то у 2013 – 57 361 особа [21]. Спостерігаємо занепад одних
поселень і зростання інших. Унаслідок третьої хвилі еміграції та зменшення кількості
населення будівлі пустують і занепадають. Такі квартали із занедбаними господарст-
вами є в селах на околицях Мостиського р-ну – Цикові, Поповичах, Плешевичах,
Буцові, Малнівській Волі, Макунові та ін. Незаселені деякі квартали забудов і в
центральній частині району, подалі від міжрайонних шляхів сполучень. Такими
є Боляновичі, Тамановичі, Мочеради, Стрілецьке.

Поряд зі зникненням будівель нині з’являються нові квартали забудови. Вони по-
ширені в околицях великих сіл, що на важливих магістралях (Гостинцеве, Твіржа),
а також у містах Мостиська і Судова Вишня. Теперішня забудова здебільшого займає
привершинні частини схилів, на яких зручно закладати великі й рівні присадибні
подвір’я. Будинки часто ставлять на пагорбах для ліпшого огляду, а в зниженні
закладають ставок. З близькістю до води будівлі мало пов’язані, оскільки сучасними
свердловинами її можна добути на будь-якій глибині. Іноді, де розвивається нова
рядова забудова вздовж долини ріки, будинки розташовують на приднищевих части-
нах схилів, у вологі роки фундаменти і підвали тут замокають, перезволожуються.
Сучасне сільське промислове будівництво не розвивається, використовують старі
колгоспні будівлі. Єдине нове будівництво – це об’єкти агрофірми “Богдан” (власник
Б. Турчин) у Крисовичах.

У Мостиськах споруджено багато власних будинків. Вони розташовані як
у центральній частині, так і на околицях – Рудниках, Сулківщизні, Закостіллі, Рідкови-
чах, Заваді, біля Годині. Зростання забудови біля районного центру зумовило злиття
з ним таких сіл, як Годинь, Гостинцеве, Крисовичі, наближається Волиця.

Поштовхом до змін поселень здебільшого стали суспільно-географічні чинники.
Геоморфологічні чинники помітні в ході конкретних забудов у певні історичні періоди.
Вони були важливі на перших історичних етапах формування поселень, коли
з придолинних територій сільська забудова вийшла на привершинні – навколо замків.
Надалі, у ХVIII–ХІХ ст., значення оборонних споруд на пагорбах зменшувалося
і поселення знову “сповзали” до долин, квартали забудови приурочували до придолин-
них схилів. Розширення поселень на початку ХХ ст. зумовило зосередження частини
населених пунктів і на середніх частинах схилів долин, а також у верхів’ях балок.
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Геоморфологічні чинники стали передумовою розташування окремих сучасних забудов,
які приурочені до підвищених місцевостей чи привершинних ділянок схилів [1].

У ході досліджень структури забудови населених пунктів Мостиського р-ну,
ми визначили такі її сім типів: рядовий, лінійний, компактний, розгалужено-
компактний, розгалужений, груповий і кільцевий. Виділено також кілька типів
рельєфних ситуацій. Вони зумовлені приуроченістю поселень до різних форм та
елементів рельєфу. Розрізняємо відміни, пов’язані з розміщенням поселень на Над-
сянській рівнині та Сянсько-Дністерській височині. На Сянсько-Дністерській височині
більшість сільських і міських населених пунктів зосереджені біля долин рік, а частина
поселень на Надсянській рівнині не має виразної приуроченості до річкових систем.

Рельєфні ситуації поселень Мостиського р-ну ми звели до таких головних типів:
придолинно-рядовий, придолинно-лінійний, схилово-компактний, схилово-компактно-
розгалужений, схилово-розгалужений, схилово-кільцевий, рівнинний груповий і рівнин-
ний компактний (рис. 2). Придолинні й схилові типи пов’язані з елементами,
рівнинні – з формами рельєфу. Переважне розташування поселень біля долин зумовле-
не не тільки тим, що ріки були важливою складовою господарства мешканців, а й тим,
що саме на придолинних землях близько розташовані горизонти підземних вод, які
використовують для пиття.

Рис. 2. Рельєфні ситуації населених пунктів Мостиського р-ну та їхні зміни на ХХ–поча-
ток ХХІ ст. Типи рельєфної ситуації: 1 – придолинно-лінійна; 2 – придолинно-рядова;
3 – схилово-компактна; 4 – схилово-компактно-розгалужена; 5 – схилово-розгалужена;
6 – схилово-кільцева; 7 – рівнинна компактна; 8 – рівнинна групова. Зміни поселень:
9 – зростання забудови; 10 – відмирання кварталів
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Забудова придолинних населених пунктів має відмінності, які залежать від розміру
річкових долин. Долинам рік третього–четвертого порядку властиві перезволожені
днища, які стають своєрідним бар’єром для забудови. Переважає придолинно-рядова
рельєфна ситуація (табл. 1). Селища сформовані двома або чотирма рядами забудови,
одні з яких видовжені на одному березі ріки, інші – на другому. Зрідка ряди можуть
бути лише на одному з берегів ріки (наприклад, с. Ятвяги). Центр села структурно не
виражений. Квартали щільні лише у рядах, а між ними ділянки зайняті перезволоже-
ними заплавами рік з лучною рослинністю або, якщо такі ділянки розташовані на
придолинних схилах, – городам́и. Забудова приурочена до придолинних схилів або
першої надзаплавної тераси. Це, наприклад, села Боляновичі, Золотковичі на р. Бухта
і її притоках; Крукеничі, Пнікут, Буховичі на р. Січна (див. рис. 3), Твіржа, Берегове,
Бортятин, Довгомостиська на р. Вишня. Це одні з найдавніших сіл району, відомі ще
з княжих часів. Пологі придолинні схили з родючішими ґрунтами були зручними для
заселення і закладання на них сільськогосподарських угідь. У с. Берегове рядова
і групова (давня) забудова переходить у лінійну (сучасну). Назва села теж відповідає
його розташуванню – на берегах ріки, де в лісистих заростях селяни ховалися від
наїздів ворогів.

Таблиця 1
Типи рельєфних ситуацій населених пунктів Мостиського р-ну

Рельєфна ситуація Населені пункти Кількість

Придолинно-рядова

Баличі, Берегове, Боляновичі, Боратичі, Бортятин,
Буховичі, Вишенька, Волостків, Вуйковичі, Годині,
Довгомостиська, Золотковичі, Крисовичі, Крукеничі,
Мишлятичі, Острожець, Підліски, Пнікут, Раденичі,
Радохинці, Санники, Стоянці, Твіржа, Тшенець, Хоросни-
ця, Ятвяги

26

Придолинно-лінійна

Арламівська Воля, Берці, Боєвичі, В. Новосілки, Волиця,
Гориславичі, Дмитровичі, Добощівка, Завадів, Заріччя
(біля Дмитровичів), Крив’яки, Липники, М. Новосілки,
Малнівська Воля, Мочеради, Пісок, Плешевичі, Поповичі,
Слабаш, Стрілецьке, Судковичі, Хатки (біля Раденичів),
Циків

23

Схилово-компактна

Биків, В. Мокряни, Ганьковичі, Зав’язанці, Княжий Міст,
Королин, Костильники, Кропильники, Кульматичі, Липки,
М. Діброва, М. Мокряни, Мистичі, Ніговичі, Солтиси,
Толуковичі, Топільниця, Хідновичі

18

Схилово-компактно-
розгалужена

Мостиська, Судова Вишня, Буців, Вовчищовичі, Дидятичі,
Загороди, Мостиська-2, Підгать, Соколя, Старява, Чишки 11

Схилово-
розгалужена

В. Діброва, Воля-Садківська, Гусаків, Завада, Заверхи,
Іорданівка, Конюшки, Нагірне, Новосільці, Макунів,
Тамановичі, Тишковичі, Хатки (біля Балич), Шегині

14

Схилово-кільцева Гостинцеве, Дубинки, Княгиничі, Чижевичі, Хлиплі,
Шишоровичі 6

Рівнинна групова
Загорби, Заріччя (біля Берегового), Качмарі, Колодка,
Корчунок, Мазури, Максимці, Мартини, Мелешки,
Петики, Пихи, Рожаки

12

Рівнинна компактна Малнів, Червневе 2
Усього – 112
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Рис. 3. Придолинно-рядові рельєфні ситуації сіл Мостиського р-ну

Великі рядові села групуються також уздовж рік першого порядку. Це Раденичі на
притоці Січні, а також Волостків, Стоянці на Малинівці (див. рис. 3); Тшенець на
потоці Зеленому та ін. Тут днища рік значно вужчі, ряди вулиць цілковито повторюють
вигини річкових потоків. Будівлі приурочені до тилових швів днищ, тоді як присадибні
ділянки тягнуться вздовж схилів від їхніх придолинних до привершинних ділянок.

Окремі села рядової структури можуть формуватися вздовж балок. Навіть сама
назва села – Баличі свідчить про характер розташування села (див. рис. 3). Балки на
Сянсько-Дністерській височині не дуже глибокі (до 10 м), сусідні пагорби створюють
захисток для мешканців села, що особливо важливим було у ХІV ст. під час татарських
набігів на українські землі. Саме цим часом датують створення села. Інші села балково-
рядового підтипу – Мишлятичі (на безіменній притоці потоку Зеленого), Підліски,
Вишенька (на межиріччі Січні–Сікониці), Вуйковичі (район Судової Вишні).

Придолинно-лінійні поселення є, зазвичай, малими селами. Для них характерна одна
вулиця, яка тягнеться вздовж днища ріки. Якщо днище ріки нешироке, то будівлі
головної частини поселення підходять впритул до нього, а окремі господарства іноді
розташовані на протилежних придолинних схилах. Якщо днища широкі, то переважно
вся частина поселення розміщена на одному з придолинних схилів. Придолинно-
лінійні села розташовані вздовж долин першого порядку: Великі і Малі Новосілки,
Плешевичі, Волиця. Села Малнівська, Арламівська Воля, Крив’яки, Судковичі,
Липники тягнуться вздовж рік другого порядку. У долині Бухти (третього порядку)
поширені кілька лінійно видовжених сіл – Гориславичі, Хрептичі, Поповичі, Циків;
с. Стрілецьке на притоці Січні. У долині Вишні (четвертого порядку) розміщене
с. Пісок, що має характерну вигнутість навколо колишньої меандри ріки.

Схилово-компактні поселення приурочені не тільки до придолинних схилів, а і до
більшої частини поперечного профілю схилу. Схили переважно пологі, короткі за
довжиною. Характерним для такої забудови є те, що околиці більш-менш симетрично
віддалені від центра. Квартали забудови можуть бути щільними або мати деякі
проміжки, у межах яких розташовані сільськогосподарські угіддя, футбольні поля, сади
або перезволожені луки в заплавах рік. Найбільше села схилово-компактних рельєфних
ситуацій поширені у південно-східній частині району, у межах Сянсько-Дністерської
височини. Це Зав’язанці, Великі й Малі Мокряни, Мистичі, Кропильники, Костильники
та інші, а також с. Княжий Міст.

Схилово-компактно-розгалужений тип рельєфної ситуації трапляється по всій
території району. Населені пункти цього типу мають у структурі компактне ядро
поселення та витягнуті від нього гілки вулиць. Це середні за розміром села: Вовчищо-
вичі, Дидятичі (південний схід району), Підгать, Чишки (центр), Буців, Старява,
Мостиська-2 (північний захід). Центральна частина Буцова розташована компактним
прямокутником біля каналу Буцівського, а одна довга вулиця і кілька коротких майже
під прямим кутом долучаються до основних кварталів забудови, перетинаючи схили.
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Схилово-компактно-розгалужену рельєфну ситуацію забудови має і районний
центр – Мостиська. Місто відоме ще з 1244 р., коли тут відбулася битва між військами
Данила Галицького та чернігівського князя Ростислава Михайловича, про що свідчить
Галицько-Волинський літопис. У 1404 р. отримало Магдебурзьке право [17]. Розташо-
ване у долині Січні, яка перетинає місто з півдня на північ. Днище ріки вузьке, частково
перезволожене, лівий берег довгий пологий, а правий – короткий і крутіший. Це
зумовило особливості забудови Мостиськ. Спочатку місто мало добре виражену
компактну забудову на пологому лівому березі Січні. Після приєднань у ХХ ст.
прилеглих сіл Рудників, Сулківщизни, Парцеляції, Закостілля, Жатковчів на південь
і північ від центру вздовж долини витягнулися довгі вулиці, а на східній периферії
вздовж крутого берега простягнулося с. Завади. Промислові об’єкти зосередились
у південно-східній частині міста.

Територію Мостиськ і його околиць за
рельєфною ситуацією поділяємо на такі
частини: 1) північна частина території (від
пл. Ринок та вул. Грушевського на пів-
ніч) – це широке рівнинне плато з
крутістю схилів 1–3º. Тут виділяємо
придолинно- і схилово-рядову рельєфну
ситуацію забудови; 2) центральна части-
на – це схилова поверхня крутістю 4–5º.
Вона поступово піднімається на захід до
пагорба за межами Мостиськ, висотою
251 м. Характерна схилово-компактна
забудова; 3) південна частина міста – це
спадисте плато, порізане ярами і балками з
крутістю схилів 8–10º. Притаманна схило-
во-лінійна рельєфна ситуація; 4) східна
частина – слабкохвилясте плато, що круто
на заході обривається до долини Січні.
Поширена схилово-лінійна і розгалужена
забудова. Отже, частини міста мають свої
різновиди рельєфних ситуацій, які загалом
становлять схилово-компактно-розгалуже-
ний тип (рис. 4).

Схилово-компактно-розгалужений тип рельєфної ситуації характерний для містечка
Судова Вишня (див. рис. 5, а). Назву отримало від гідроніма Вишня та слова “суд”,
“судити”, – у ХVІІІ ст. тут відбувалися шляхетські суди [18]. Найдовша його вулиця
має 2,5 км і йде вздовж придолинних схилів Вишні (на заході) і траси Львів–
Перемишль (на сході від центру). Решта вулиць розходиться в різних напрямах від
центру і сконцентрована на пологих схилах річкових приток.

Для населених пунктів Шегині, Заверхи на заході, Гусаків, Воля Садківська, Іорда-
нівка на півдні, Макунів на південному сході району та інших характерна схилово-
розгалужена рельєфна ситуація (див. рис. 5, б). Тут квартали забудови не утворюють
компактного ядра, вулиці видовжені вздовж балок, долин чи магістральних доріг.
Шегині – спочатку лінійне поселення, яке внаслідок об’єднання з прилеглим

Рис. 4. Схилово-компактно-розгалужена
забудова Мостиськ
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с. Костив’яти стало розгалуженої структури, забудова якого видовжена як уздовж
вершинної поверхні (сучасна), так і вздовж малих долин (давня). Жителі с. Заверхи
селилися “за верхами” – кількома малими пагорбами цього району. З того й пішла
назва села, яка означала також на горбисту місцевість [18]. У с. Макунів квартали
забудови розкинулися на чотирьох протилежних схилах приток, займаючи їхні
придолинні частини. Село Тишковичі (південний захід району) має близьку до
радіальної структуру поселення: головні вулиці майже однакової довжини розійшлися
в трьох різних напрямах на схилах малих рік.

а б в г
Рис. 5. Типи поселенської структури населених пунктів:

а – компактно-розгалужена; б – розгалужена; в – кільцева; г – компактна

Цікавий тип рельєфної ситуації забудови – схилово-кільцевий (див. рис. 5, в). Квартали
цього типу забудови описують кільце чи півкільце згідно з вигином ріки чи округлого
пагорба. Прикладом може слугувати с. Гостинцеве, північно-східна частина якого описує
півкільце навколо дугоподібної ділянки малої ріки. Кільцеву структуру мають ще кілька
малих сіл. Це Тишковичі на південному заході, Чижевичі в центрі, Шишоровичі,
Княгиничі, Хлиплі на південному сході, Дубинки на північному заході району.

Рівнинно-компактні рельєфні ситуації здебільшого поширені у низів’ях Вишні на
рівнинних ділянках. Рівнинно-компактними селами є Черневе, Малнів. Черневе – село
з найщільнішими кварталами, які згруповані на притоці Вишні (див. рис. 5, г).
У Малнові забудова роззосереджена на привершинних і придолинних поверхнях малих
приток загалом рівнинного рельєфу.

Рівнинно-групові рельєфні ситуації поселень переважають на півночі району, на
Надсянській рівнині. Рівнина значно заболочена і заліснена. Поширені невеликі
поселення з окремо розташованими кварталами: Мелешки, Мазури, Мартини, Рожаки,
Качмарі, Максимці, Заріччя та ін. Квартали забудови сконцентровані на локальних
підвищеннях, обходячи заболочені низинні місця. Великих сіл тут нема, але це давні
місця поселень людей. Їх почали заселяти ще з княжих часів, коли для захисту від
нападів татар вибирали болотисті важкопрохідні місця, а також у ХVІІІ–ХІХ ст., коли
селяни втікали сюди від непосильної панщини.

Отже, рельєф Мостиського р-ну Львівської обл., незважаючи на невеликі абсолютні
й відносні висоти, є важливою передумовою закладання населених пунктів. Визначено
головні типи населених пунктів району за їхньою приуроченістю до форм та елементів
рельєфу та їхній розвиток протягом історичного періоду. З’ясовано, що різниця між
поселенською структурою поселень значно залежить від рельєфу: для низинного
з перезволоженими днищами долин характерні переважно рівнинні групові, а для
височинного з неглибоким розчленуванням – придолинно-рядові рельєфні ситуації
населених пунктів. На підставі досліджень уважаємо, що височинний рельєф має
більшу диференціацію типів поселень, ніж низовинний, що пов’язане з більшою
різноманітністю його форм.
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Historical features of development of settlements of Mostisky district of Lviv region of Ukraine and
influence on their formation of geomorphological conditions of terrain are analyzed. Geomorphological
factors of placement of settlements were important at the first historical stages of building of terrain
in the Middle Ages. The first settlements were concentrated at lower elevations along the valleys. With
the expansion of the network of fortified castles, which were built on the hills, rural development held in
conjunction with the middle part of the hills. On the low-lying areas are built local elevated areas in the
marshes, where people were hiding from enemy Tatar raids. In ХVIII–ХІХ centuries rural building
expands again along the valleys, and built palaces and manors were located on the upper parts
of the slopes. The new wave of increasing settlements refers to 30th years of the XXth century,
the building blocks occupy the middle of the slope of the valleys and the upper beams. In 60–80th years
of the XXth century is compacted blocks within settlements, as well as expansion of their neighbour-
hoods along the rivers and roads, rural industries in conjunction with a top of the slope. Modern
building of the beginning of the XXIst century is mainly developed in the middle and upper portions
of the slopes.

The influence of relief on the modern structure of settlements and the prevailing relief situation
of cities and villages of the district are defined in article. Eight types of relief situations of settlements
of Mostisky district are identified: the series-line lower-slope, linear lower-slope, compact mid-slope,
compact-branched mid-slope, branched mid-slope, circular mid-slope, sectional plains and compact
plains. The series-line lower-slope is the prevailing form of settlement with respect to relief on a hill
part of area, and in the lowlands – sectional plains.

Key words: development of settlements, structure of settlements, a relief situation.
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ІНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОРІД
ЛЕСОВО-ҐРУНТОВОЇ СЕРІЇ ОПОРНОГО РОЗРІЗУ БОЯНИЧІ

(ВОЛИНСЬКА ВИСОЧИНА)

Андрій Богуцький, Петро Волошин

Львівський національний університет імені Івана Франка,
вул. П. Дорошенка, 41, 79000, м. Львів, Україна

Розріз Бояничі-опорний – один із найповніших, найвідоміших і найліпше вивчених розрізів
перигляціальної лесово-ґрунтової серії Волино-Поділля, у якому представлена майже повна
історія формування порід за останні 600 тис. років. Загальна потужність лесово-ґрунтової серії
тут становить близько 25 м. Це стратотип сокальського викопного ґрунту. Тут уперше для
Волино-Поділля виділено псевдоморфози по полігонально-жильних льодах і обґрунтовано
самостійність бояницького палеокріогенного етапу – одного з найдавніших у плейстоцені. Розріз
Бояничі вивчено з використанням практично усіх методів досліджень, які застосовують для
дослідження плейстоценових відкладів (зокрема, мікроморфологічного, палеокріогенного,
палеомагнітного, інженерно-геологічного, палеонтологічних, абсолютного датування відкла-
дів та ін.). Наведено детальний опис розрізу, а також результати інженерно-геологічного
вивчення порід усіх виділених лесових і палеоґрунтових горизонтів. З’ясовано індивідуальність
властивостей виділених стратиграфічних горизонтів і їхню залежність від палеогеографічних
умов осадонагромадження.

Ключові слова: леси, поховані ґрунти, палеогеографічні умови, палеокріогенез, інженерно-
геологічні властивості, просадочність, Волинська височина.

Розріз Бояничі-опорний розташований на південно-західній околиці с. Бояничі
Сокальського р-ну Львівської обл. Це великий механізований кар’єр цегельно-
черепичної сировини для сокальських цегельних заводів. Згідно зі схемою геоморфо-
логічного районування П. Цися, територія досліджень належить до геоморфологіч-
ного району Сокальсько-Торчинської пасмової височини підобласті Волинської
височини [7].

Бояничі – один з найповніших, найвідоміших і найліпше вивчених розрізів перигля-
ціальної лесово-ґрунтової серії не тільки Волино-Поділля, а й Європи. Тут розкрита
нижньоплейстоценова (сян 2, окська) морена – важливий стратиграфічний репер, тут
різними методами продатовано всі стратиграфічні горизонти, тут є стратотип сокальсь-
кого викопного ґрунту, тут обґрунтовано самостійне значення бояницького палеокріо-
генного етапу середнього плейстоцену і багато іншого [1, 2, 6, 9]. Тому детальна
інженерно-геологічна характеристика порід лесово-ґрунтової серії розрізу Бояничі
матиме важливе значення для всебічного вивчення розрізу, а також для використання
в практиці інженерно-геологічних досліджень [3].

Наведемо детальний опис порід розрізу Бояничі-опорний (див. рисунок).
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Глибина, м
Сучасний ґрунт, чорнозем (1)1. 0,0–1,7
Гумусовий (Н) горизонт має потужність 0,5 м. Складений супісками

темно-сірими, макропористими до кавернозних, з корінням рослин,
інтенсивно біогенно переробленими (кротовини до 10 см, червоточини
до 2 см у діаметрі). Перехід поступовий.

Перехідний (Н/І) горизонт має потужність 0,4 м. Складений супіска-
ми легкими, сірими, жовтувато-сірими, карбонатними, які інтенсивно
біогенно перероблені. Перехід поступовий.

Ілювіальний (І карбон., кротов.) горизонт потужністю 0,8 м. Складений
супісками жовтувато-бурими, які інтенсивно закипають з соляною
кислотою, макропористими, тріщинуватими, біогенно переробленими
(червоточини до 2,0 см та кротовини до 10,0 см діаметром).
У наповнювачі червоточин і кротовин переважають супіски гумусно-
го горизонту. Нижній контакт ясний, за зміною кольору. Він фіксова-
ний також скупченням карбонатних конкрецій-дутиків до 5,0 см
діаметром.

Верхній горизонт верхньоплейстоценових лесів (2). 1,7–6,3
Морфологічно неоднорідний і розділений на низку підгоризонтів

(зверху вниз).
Красилівський підгоризонт (2д) є похованим діяльним шаром фі-

нальноплейстоценового палеокріогенного етапу. Складений супісками
голубувато-сірими, легкими, щільними, макропористими, просякнутими
СаСО3, з великою кількістю дутиків до 3,0 см у діаметрі. У шарі немало
плям озалізнення до 5,0 см у діаметрі і новоутворень типу кілець
Лізеганга, трубчастих, орієнтованих вертикально. З соляною кислотою
супіски інтенсивно взаємодіють. У шарі виявлено сучасні кротовини до
7,0–10,0 см у діаметрі. Нижній контакт ясний. Він фіксований зміною
кольору і складнохвилястими смугами бурого озалізнення.

1,7–2,7

Верхній підгоризонт верхнього горизонту верхньоплейстоценових
лесів (2г). Складений супісками палевими, макропористими, однорід-
ними. Вони інтенсивно закипають з соляною кислотою. У шарі велика
кількість псевдоміцелію, зафіксовано поодинокі плями озалізнення.
Нижній контакт хвилястий, виділений смугами бурого озалізнення
і сизого оглеєння.

2,7–3,3

Рівненський підгоризонт (2в) складений супісками макропористими,
щільними, плікативно деформованими, з псевдоміцелієм, сірими,
інколи з голубуватим відтінком. По периметру лінз і грив простежуєть-
ся інтенсивніше оглеєння. У шарі немало щільних карбонатних дутиків,
а також залізисто-манґанових примазок. Нижній контакт поступовий.

3,3–3,7

Нижній підгоризонт верхнього горизонту верхньоплейстоценових
лесів (2б). Леси палеві, ділянками сірі, макропористі, щільні, неясноша-
руваті, що виділено нерегулярними смугами бурого озалізнення.

3,7–5,2

1 Тут і далі номер горизонту чи підгоризонту відповідає стратиграфічній шкалі [1, 5].
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Інтенсивно взаємодіють з соляною кислотою. Перехід за появою
плікативно деформованих лінзочок дубнівських суглинків.

Підгоризонт наддубнівської соліфлюкції (2а) чітко (за літологічними
особливостями, морфологією і закипанням з соляною кислотою)
розділений на дві частини. У верхніх 0,5 м переважають палеві
карбонатні леси з поодинокими лінзочками і гривами важких суглинків
дубнівського ґрунту. У нижніх 0,3 м домінують уже лінзи і гриви
дубнівських суглинків. Шар плікативно деформований, породи повсюди
закипають з соляною кислотою. У ньому багато видовжених дутиків до
10,0 см довжиною. По периметрах лінз і грив смуги бурого озалізнення.
Потужність грив зрідка перевищує 0,1 м.

5,2–6,3

Дубнівський ґрунт (3) гомогенно-глейовий. Складений суглинками
голубувато-сірими (сизими), щільними, озалізненими, однорідними, які
в основній масі не взаємодіють з соляною кислотою. Зафіксовано плями
і смуги бурого озалізнення, а також новоутворення типу кілець
Лізеганга. У дубнівському ґрунті трапляються лінзи і гнізда дуже
пухких суглинків, переповнених трубчастими (1,0–3,0 мм у діаметрі)
і пилуватими карбонатами. Нижній контакт складнохвилястий,
зафіксований смугами бурого озалізнення потужністю до 3,0 см, що
переходять в ортзанди.

6,3–6,8 (±0,1)

Нижній горизонт верхньоплейстоценових лесів (4) складений
суглинками. Вони карбонатні, жовтувато-коричневі (до сірих) у нижній
половині шару (підгоризонт 4а), червонувато-коричневі – у верхній
(підгоризонт 4б). Ділянками суглинки сизі внаслідок оглеєння. Вони
щільні, однак макропористі, закипають з соляною кислотою, містять
велику кількість залізисто-манґанових примазок, плям озалізнення і
оглеєння. У шарі інколи на всю потужність (частіше лише в його
нижній частині) простежується неповносітчаста посткріогенна текстура
(висота сітки – 0,5 см, ширина – 1,0–1,5 см). По текстурних окремостях
чіткі плівки бурого озалізнення. У нижній половині шару трапляються
лінзи і гриви гумусованих суглинків горизонту Н горохівського
викопного ґрунтового комплексу, потужністю 0,1 м, зрідка більше.

6,8–7,8

Горохівський викопний ґрунтовий комплекс (5). Западинний варі-
ант (з потужним елювіальним (Е) горизонтом). Має добре диференційо-
ваний профіль.

Гумусовий (Н) горизонт потужністю 0,6 м складений суглинками
темно-сірими з червонуватим відтінком, щільними, безструктурними, які
взаємодіють з соляною кислотою. У верхній частині суглинки гумусового
горизонту мають добре виражену неповносітчасту посткріогенну тексту-
ру (висота сітки – до 0,5 см, ширина – 1,0–1,5 см) з інтенсивною просяк-
нутістю гідрооксидами заліза по текстурних окремостях. По нижньому
контакту суглинків з посткріогенною текстурою інколи простежуються
ортзанди до 1,0 см потужністю. У нижній частині горизонту Н трапля-
ються ділянки з білястою підзолистою присипкою. Шар порушений
соліфлюкційними процесами, у ньому немало залізисто-манґанових

7,8–9,6
(і більше)



А. Богуцький, П. Волошин
ISSN 2078-6441. Вісник Львівського університету. Серія географічна. 2014. Випуск 47

22

примазок і конкрецій до 3,0 мм у діаметрі, головно чорних. Перехід
ясний, за кольором, інколи язикуватий (з космами).

Елювіальний (Е) горизонт має потужність 0,15–0,20 м. Це біляста
“пудра”-присипка з коричневим відтінком, безкарбонатна, суцільно
наповнена чорними залізисто-манґановими конкреціями до 2,0 мм
і більше у діаметрі.

Ілювіальний (І) горизонт має потужність 1,0–1,5 м і морфологічно
розділений на три підгоризонти.

Підгоризонт І' складений супісками щільними, комірчастими (діа-
метр комірок – до 1 см), коричневими, з білястою підзолистою
присипкою. Потужність підгоризонту – 0,3 м.

Підгоризонт І'' потужністю 0,4 м складений оранжевими супісками,
комірчастими, дуже щільними, безкарбонатними, що просякнуті
гідрооксидами заліза.

Підгоризонт І''' потужністю 0,7 м відрізняється від підгоризонту І''
значно меншою просякнутістю гідрооксидами заліза, а також помітно
меншою щільністю. Перехід ясний.

Верхній горизонт середньоплейстоценових лесів (6) морфологічно
й генетично неоднорідний і розділений на низку підгоризонтів.

9,6–12,6

Озерні (?) суглинки (6е) за гранулометричним складом близькі до
тонкозернистих пісків. Верх горизонту явно шаруватий завдяки тонким
(1,0–3,0 мм) піщаним (пудра) прошаркам. Породи інтенсивно озалізне-
ні, оглеєні. По всьому шару патьоки гідрооксидів бурого озалізнення.
Явно відчутний вплив процесів горохівського ґрунтоутворення. Колір
порід зеленкувато-жовтий, інколи бурий унаслідок озалізнення і сизий
унаслідок оглеєння. Нижній контакт хвилястий, ясний, швидше за все,
соліфлюкційно порушений.

9,6–10,8

Делювіально-соліфлюкційна пачка (6д) складена суглинками,
у нижній половині шару важчими, ніж у верхній. Суглинки голубувато-
сірі, інколи сизі, зі складнохвилястими смугами бурого озалізнення
потужністю до 1,0 см і більше. В основній масі суглинки з соляною
кислотою не взаємодіють, закипають лише на ділянках скупчення
вторинних карбонатів. У шарі багато плям гумусу до 5,0 см у діаметрі.
Від верхнього контакту суглинків через кожні 0,7–1,0 м відходять гриви
висотою до 0,4 м, слабко нахилені за палеорельєфом. По периметру
грив простежуються оглеєння і плівки бурого озалізнення. У шарі
багато вторинних карбонатів, включаючи білі карбонатні натьоки по
тріщинах. Перехід ясний, за кольором та зменшенням озалізнення.

10,8–11,4

Глейовий ембріональний ґрунт – тернопільський підгоризонт (6в).
Генетичний профіль ґрунту має таку будову.

11,4–11,6

Гумусовий (Н) горизонт потужністю 0,2 м складений важкими су-
глинками, в’язко-пластичними, однорідними, із залізисто-манґановими
примазками. З соляною кислотою суглинки не взаємодіють.

Ілювіальний (І) горизонт потужністю 0,2 м, складений суглинками
червонувато-коричневими, в’язко-пластичними, однорідними, які слаб-
ко закипають з соляною кислотою.
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Надкоршівська делювіально-соліфлюкційна пачка (6а). У верхній
частині переважають суглинки голубувато-сірі, плікативно деформова-
ні, що виділено смугами бурого озалізнення, з великою кількістю
залізисто-манґанових новоутворень (примазок). У нижній частині шару
чіткі гриви гумусованих суглинків (потужністю до 10,0 см) коршівсько-
го ґрунту, що залягає нижче. В окремих зачистках простежуються
порівняно однорідні важкі суглинки без явних ознак соліфлюкційної
деформованості. Це материнська порода тернопільського ґрунтоутво-
рення (підгоризонту 6б).

11,8–12,6

Коршівський викопний ґрунтовий комплекс (7). 12,6–15,7
Опис зміщено до іншого вибою, який розташований на стінці східної

експозиції, за 100 м на південний захід від описаної вище. Коршівський
комплекс складений двома ґрунтами, які відповідають двом фазам
ґрунтоутворення коршівського часу.

Ґрунт другої фази ґрунтоутворення (верхній, чорноземоподібний – 7б). 12,6–14,5

Гумусовий (Н) горизонт потужністю 1,3 м складений суглинками
темно-сірими, зверху світлішими (до сірих), знизу – з жовтувато-бурим
відтінком. Суглинки макропористі, безструктурні, не взаємодіють
з соляною кислотою, інтенсивно біогенно перероблені. У шарі немало
кротовин (до 10 см) і червоточин (до 2 см), заповнених матеріалом
горизонту І. Багато залізисто-манґанових примазок і конкрецій до
3,0 мм у діаметрі. Контакт язикуватий (косматий). Язики-косми
глибиною до 1,0 м і більше регулярно (через 1,3 м) відходять від
гумусового горизонту у підстильні шари.

Ілювіальний (І) горизонт потужністю 0,6 м складений порівняно
однорідними жовтими суглинками з інтенсивною біогенною переробле-
ністю (багато червоточин – “леопардовість”, кротовин). Червоточини
і кротовини заповнені матеріалом горизонту Н. У шарі також багато
залізисто-манґанових примазок і конкрецій. Перехід ясний, фіксований
зміною кольору, смугами оглеєння й озалізнення.

Ґрунт першої фази коршівського ґрунтоутворення (нижній – 7а). 14,5–15,7

Гумусовий (Н) горизонт потужністю 0,3 м представлений щільними,
однак макропористими суглинками, однорідними, переповненими
залізисто-манґановими примазками і конкреціями до 3,0 мм у діаметрі.
Суглинки безструктурні. Перехід за зміною кольору, щільності
й структури порід, загалом ясний.

Ілювіальний (І) горизонт потужністю 0,9 м представлений червону-
вато-жовтими, щільними, оструктуреними (грудкуватими) суглинками,
з плямами бурого озалізнення і сизого оглеєння до 10,0 см у діаметрі, а
також поодинокими залізисто-манґановими примазками. Перехід ясний,
за зміною щільності, структури порід, появою смуг бурого озалізнення.

Нижній горизонт середньоплейстоценових лесів (8) морфологіч-
но неоднорідний. Верхні 0,5 м складені суглинками щільними,
порівняно однорідними, жовтувато-сірими, лесоподібними. Це мате-
ринська порода коршівського ґрунтоутворення (підгоризонт 8б). Нижні
0,6 м шару – тонкошарувата пачка, яка складається з супісків оглеєних,

15,7–16,8
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сизих, що не взаємодіють із соляною кислотою, озалізнених, із
залізисто-манґановими новоутвореннями, і пісків дрібно- й тонкозерни-
стих, білястих (пудра), які, можливо, є матеріалом горизонту Е, що
залягає нижче від луцького викопного ґрунту. Потужність супіщаних
прошарків становить максимально 10 см, пісків – 1–2 см. По шарува-
тості простежуються чіткі смуги озалізнення. У пачці немало новоутво-
рень типу кілець Лізеганга. Нижній контакт ясний. Добре видно, що
білястий матеріал проникає в горизонт І луцького ґрунту.

Описаний підгоризонт корелює, швидше за все, з надлуцькою делю-
віально-соліфлюкційною пачкою (8а), досить повно представленою у
розрізі Коршів [4, 8]. Безпосередньо над цим горизонтом у розрізі Коршів
залягають голубувато-сірі суглинки з добре вираженою крупносітчастою
текстурою (висота сітки – близько 5 см, ширина – 10–15 см).

Луцький викопний ґрунт (9) представлений лише ілювіальним (І)
горизонтом.

16,8–17,6

Ілювіальний (І) горизонт луцького ґрунту складений суглинками
щільними, червонувато-коричневими, оструктуреними, грудкуватими,
озалізненими, з численними залізисто-манґановими новоутвореннями.
Суглинки порушені соліфлюкцією, найінтенсивніше у верхній частині
шару. У шарі багато плям оглеєння й озалізнення до 10,0 см у діаметрі.
За простяганням у горизонті І трапляються ділянки, менше порушені
соліфлюкційними процесами.

Верхній горизонт нижньоплейстоценових лесів (10) складений
суглинками – материнською породою ґрунтоутворення луцького віку.
Вони порівняно однорідні світло-жовті, з плямами оглеєння і поодино-
кими гніздами піску до 20 см у діаметрі.

17,6–18,0

Сокальський викопний ґрунт (11) розвинутий на морені й має
чіткий генетичний профіль.

18,0–18,4

Гумусовий (Н) горизонт потужністю 0,2 м складений суглинками
інтенсивно соліфлюкційно порушеними, сірими, глейовими, унаслідок
чого вони мають голубуватий відтінок.

Ілювіальний (І) горизонт потужністю 0,2 м складений червонувато-
коричневими опідзоленими суглинками, щільними, серед яких інколи
трапляються включення уламкового матеріалу.

Морена (сян 2, окська) (12). Колір верхньої частини морени черво-
нувато-бурий, ближче до підошви – зеленкувато-сірий. Морена су-
глиниста, піщаниста, містить гнізда і тріщинні (по тріщинах) включення
різнозернистих бурих пісків до 0,20–0,30 м потужністю. Включення
крупноуламкового (гравійного, галечникового, валунного та ін.) мате-
ріалу простежуються по всьому шару, найбільша кількість матеріалу
тяжіє до піщаних ділянок морени. У складі включень – кремінь, кварц,
кварцити, гнейси, різної зернистості та ступеня звітрілості граніти,
залишки фауни (белемніти та ін.) тощо. Уламковий матеріал різної
обкатаності, діаметр включень – до 0,4 м і більше. Максимальні розміри
валунів перевищують 1,0 м у діаметрі.

18,4–19,7
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Нижній горизонт нижньоплейстоценових лесів. У горизонті
можна виділити низку шарів різного гранулометричного складу.

19,7–21,4

Піски бурі кварцові, дрібнозернисті, шаруватість лінзоподібно-
хвиляста. По нижньому контакту потужна (понад 3,0 см) смуга бурого
озалізнення.

19,7–20,0

Супіски палеві, у нижній частині сірі, шаруваті, з тонкими (близько
1,0 см) піщаними прошарками.

20,0–20,2

Піски білі, сірі, косошаруваті, різнозернисті. У тонких (до 5,0–7,0 см)
прошарках і лінзах вони грубозернисті з включеннями кварцу, кременю
і кристалічних порід тощо до 3,0 см у поперечнику.

20,2–20,6

Глинисті піски і легкі супіски коричневого кольору, у нижній частині
з включеннями крейди (у тому числі добре обкатаними), кварцу,
кварцитів, кременів, кристалічного матеріалу тощо до 20,0 см у діа-
метрі. Багато кристалічних включень сильно звітрілі (зазнали впливу
звітрювання). Залягають глинисті піски на нерівній поверхні крейди.

20,6–21,4

З глибини 21,4 м залягають верхньокрейдові мергелі. Їхня поверхня
дуже нерівна, що зумовило значний вплив на збереження і потужності
морени й підморенних пісків.

Для вивчення інженерно-геологічних властивостей ґрунтів2 опорного розрізу Боя-
ничі з основних лесових, палеоґрунтових та палеокріогенних горизонтів відібрано
проби порід непорушеної структури (моноліти) та визначено їхній склад і фізико-
механічні властивості. Результати лабораторних досліджень ґрунтів показано на
рисунку. Як бачимо, абсолютні значення показників окремих горизонтів змінюються
у широких діапазонах.

Ґрунти верхнього горизонту верхньоплейстоценових лесів мають типовий для лесів
гранулометричний склад. Середній вміст піщаної фракції ґрунтів горизонту становить
6 %, пилуватої – 60, глинистої (<0,001 мм) – 21 %. Натомість гранулометричний склад
окремих підгоризонтів суттєво відрізняється. Наприклад, вміст пилуватих частинок
змінюється від 70 до 47 %. Крім того, простежується поступове зменшення кількості
цих частинок з глибиною.

У підгоризонті наддубнівської соліфлюкційної пачки їхній вміст становить 47 %.
Породи дубнівського викопного ґрунту порівняно з верхнім горизонтом верхньоплейс-
тоценових лесів уміщують значно менше піску (3 %), пилу (52), однак дещо більше
глинистих частинок (25 %). Натомість у нижньому горизонті верхньоплейстоценових
лесів знову зафіксовано зростання вмісту піщаних (4 %) і пилуватих (59) фракцій та
зменшення глинистих (19 %).

Для горохівського викопного ґрунтового комплексу характерне зменшення вмісту
пилу (52 %) та зростання кількості глини (25 %).

Гранулометричний склад верхніх горизонтів середньо- та нижньоплейстоценових
лесів практично не відрізняється від складу верхнього горизонту верхньоплейстоцено-
вих лесів. Вміст піску у другому пересічно становить 6 %, пилу – 59, глини – 22 %.
У нижньому горизонті середньоплейстоценових лесів простежується дещо нижчий

2 В інженерній геології під ґрунтами розуміють усі породи, які є середовищем або основою
споруд.
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вміст пилу (53 %) та підвищений вміст глини (29 %). Підгоризонти соліфлюкції та
оглеєння, які входять до складу названих горизонтів, також мають підвищену глинистість.

Ґрунти коршівського викопного ґрунтового комплексу і луцького викопного ґрунту
за гранулометричним складом близькі до горохівського викопного ґрунтового комплек-
су. Вони пересічно вміщують 6–13 % піску, 46–51 – пилу і 25–27 % глини.

Сокальський викопний ґрунт, на відміну від інших викопних ґрунтів, має більший
вміст пилу (55 %) та менше глинистих частинок (19 %).

У гранулометричному складі лесової товщі досить добре простежується певна зако-
номірність. Вона виявляється у більшій пилуватості й меншій глинистості лесових
горизонтів, і навпаки, у меншій пилуватості та більшій глинистості викопних ґрунтів,
викопних ґрунтових комплексів та соліфлюкційних горизонтів.

Абсолютні значення природної вологості ґрунтів опорного розрізу Бояничі зміню-
ються від 10 до 24 %. У ґрунтах верхнього горизонту верхньоплейстоценових лесів
вони коливаються від 10 до 15 %, досягаючи у наддубнівській соліфлюкційній пачці
19–20 %. Нижче, у дубнівському викопному ґрунті, нижньому горизонті верхньоплейс-
тоценових лесів абсолютні значення природної вологості є майже сталими і також
становлять 19–20 %. Горохівський викопний ґрунтовий комплекс має дещо
нижчу (14–19 %) вологість порід.

У верхньому горизонті середньоплейстоценових лесів вологість зменшується
до 15–17 %. У нижній частині цього шару (надкоршівська соліфлюкційна пачка) вона
зростає до 18 %. У ґрунтах коршівського викопного ґрунтового комплексу, луцького
викопного ґрунту і нижнього горизонту середньоплейстоценових лесів вологість
становить 22–24 %. Над луцьким викопним ґрунтом (надлуцька соліфлюкційна пачка)
вологість – близько 23 %. Сокальський викопний ґрунт має вологість 11–14 %.
У нижньому горизонті нижньоплейстоценових лесів вологість зростає до 15 %.

Пластичність ґрунтів лесово-ґрунтової товщі змінюється від 4 до 10 і тісно корелює
з вмістом глини в окремих стратиграфічних горизонтах. Лесові горизонти та підгоризо-
нти мають низькі значення числа пластичності, які змінюються від 4 до 8. У наддуб-
нівській соліфлюкційній пачці, дубнівському ґрунті та нижньому горизонті верхньо-
плейстоценових лесів вона зростає до 9. Ґрунти горохівського та коршівського
викопних ґрунтових комплексів мають число пластичності, що змінюється від 5 до 7.
В ілювіальних горизонтах луцького та сокальського викопних ґрунтів воно досягає 10.

Щільність частинок ґрунту досліджуваної товщі змінюється у незначних межах – від
2,68 до 2,74 г/см3.

Лесові горизонти мають щільність 2,69–2,70 г/см3. У викопних ґрунтах дещо вищі
(2,71 г/см3) показники щільності. У соліфлюкційних горизонтах вона досягає 2,73 г/см3.

Щільність природного ґрунту змінюється в широкому діапазоні – від 1,35 до
2,13 г/см3. Вона є суттєво різною для різновікових лесових, палеоґрунтових та палео-
кріогенних горизонтів. Найнижчі показники, які змінюються від 1,35 до 1,83 г/см3,
притаманні маловологим, пухким ґрунтам верхніх горизонтів верхньо- та середньо-
плейстоценових лесів. Значно вищі значення щільності (1,94–1,96 г/см3) характерні для
нижніх горизонтів лесів верхнього та середнього плейстоцену.

Щільність ґрунтів горохівського викопного ґрунтового комплексу значно нижча,
ніж лесів нижнього горизонту верхнього плейстоцену (1,83 г/см3) та ґрунтів коршівсь-
кого викопного ґрунтового комплексу (1,93 г/см3). Найвищу щільність (2,01–2,08 г/см3)
мають луцький і сокальський викопні ґрунти. Максимальне абсолютне значення
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щільності (2,13 г/см3) зафіксовано у нижньому горизонті нижньоплейстоценових лесів,
які залягають на окській морені. Щільність ґрунтів соліфлюкційних горизонтів
змінюється від 1,92 до 1,95 г/см3.

Значення коефіцієнта пористості тісно корелюють з показником щільності і також
змінюються в широких межах. Вони досить добре відображають мікростратиграфію
лесово-ґрунтової товщі. Леси верхніх горизонтів верхнього та середнього плейстоцену,
які формувалися у сухих холодних умовах, мають найвищий ступінь недоущільнення і,
відповідно, найвищі коефіцієнти пористості (0,70–1,22). Коефіцієнти пористості нижніх
горизонтів верхнього і середнього плейстоцену не перевищують 0,700. Ґрунти горохів-
ського і коршівського викопних ґрунтових комплексів мають коефіцієнти пористості
0,688 та 0,720, відповідно. Коефіцієнти пористості луцького та сокальського викопних
ґрунтів є найнижчими і становлять 0,566 та 0,474.

Показники міцності (кут внутрішнього тертя і питоме зчеплення) загалом досить
високі. Верхні лесові горизонти верхнього та середнього плейстоцену мають досить
високі кути внутрішнього тертя (26°) і питомого зчеплення (0,04 МПа). У більш
глинистих нижніх горизонтах лесів верхнього та середнього плейстоцену кут внутріш-
нього тертя дещо нижчий (23°), а питоме зчеплення вище (0,05 МПа). Для ґрунтів
горохівського викопного ґрунтового комплексу, луцького та сокальського викопних
ґрунтів характерні високі кути внутрішнього тертя (26–29°) і питоме зчеплення (0,05–
0,06 МПа). Ґрунти коршівського викопного ґрунтового комплексу і соліфлюкційні
горизонти мають значно нижчий кут внутрішнього тертя (22–23°) і близьке до попере-
дніх ґрунтів питоме зчеплення (0,046 МПа).

Модуль загальної деформації, визначений за природної вологості, змінюється
від 8 до 35 МПа. Діапазон коливань середніх значень цього показника по окремих
горизонтах значно менший. Найбільший модуль деформації (21 МПа) притаманний
маловологим ґрунтам верхнього горизонту верхньоплейстоценових лесів. Для викопних
ґрунтів і ґрунтових комплексів він змінюється від 13 до 18 МПа. Найменше значен-
ня (9 МПа) зафіксовано в ґрунтах нижнього горизонту середньоплейстоценових лесів.

Просадочність ґрунтів за додаткового (0,3 МПа) тиску виявляється фрагментарно.
Вона притаманна головно найбільш пухким, маловологим лесам верхнього підгоризон-
ту верхньоплейстоценових лесів та верхній частині нижнього підгоризонту верхньо-
плейстоценових лесів. За абсолютною величиною цей показник змінюється від 0,014 до
0,114. Незначні коефіцієнти просадочності, що не перевищують граничного значен-
ня (0,01), мають гумусові горизонти викопних ґрунтів другої та першої фаз коршівсько-
го ґрунтоутворення. Щільні та вологі ґрунти горохівського, луцького та сокальського
викопних ґрунтів, а також найбільш щільні й вологі лесові горизонти, підгоризонти
оглеєння і соліфлюкції є непросадочними.

За даними вивчення водної витяжки лесово-ґрунтова серія практично відмита від
легкорозчинних солей. Водночас на фоні загального низького вмісту простежується
тенденція поступового зменшення їхньої кількості з глибиною. У ґрунтах коршівського
викопного ґрунтового комплексу, який відіграє роль геохімічного бар’єра, зафіксовано
суттєве зростання вмісту легкорозчинних солей. З глибиною їхня кількість знову
зменшується.

Вміст гумусу у лесово-ґрунтовій товщі тісно пов’язаний з її мікростратиграфією.
Найвищі його значення (до 1,6 %) зафіксовано у коршівському викопному ґрунтовому
комплексі. У горохівському викопному ґрунтовому комплексі, луцькому та сокальсь-
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кому викопних ґрунтах його вміст не перевищує 1,0 %. Гумус у лесових горизонтах
трапляється у вигляді окремих плям і невеликих скупчень.

Аналіз розподілу показників складу і властивостей лесових, палеоґрунтових і палео-
кріогенних горизонтів свідчить про їхню суттєву відмінність, зумовлену особливостями
палеогеографічних умов їхнього формування та діагенетичного перетворення. За
окремими показниками простежується чітко виражена циклічність, що дало змогу
створити інженерно-стратиграфічну схему лесово-ґрунтової серії Волино-Поділля [3].

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Богуцкий А. Антропогеновые покровные отложения Волыно-Подолии / А. Богуцкий //
Антропогеновые отложения Украины. – Киев : Наук. думка, 1986. – С. 121–132.

2. Богуцкий А. Основные палеокриогенные этапы плейстоцена юго-запада Восточно-
Европейской платформы / А. Богуцкий // Четвертичный период : методы исследо-
вания, стратиграфия и экология. Тез. VІІ Всесоюз. совещ. – Таллинн, 1990. – Т. 1. –
С. 65–66.

3. Богуцкий А. Цикличность лессовой толщи юго-запада Русской платформы и
инженерная стратиграфия / А. Богуцкий, П. Волошин / Теория цикличности лессов
в практике инженерно-геологических изысканий. – М. : Наука, 1985. – С. 111–120.

4. Богуцький А. Інженерно-геологічна характеристика порід лесово-ґрунтової серії
опорного розрізу Коршів (Волинська височина) / А. Богуцький, П. Волошин // Віс-
ник Львів. ун-ту. Сер. геогр. – 2013. – Вип. 42. – С. 11–21.

5. Богуцький А. Б. Лесовий покрив Волинської височини / А. Б. Богуцький,
О. А. Богуцький, П. К. Волошин // Українське Полісся : вчора, сьогодні, завтра : зб.
наук. праць. – Луцьк : Надстир’я, 1998. – С. 105–107.

6. Опорные разрезы и краевые образования материковых оледенений западной части
Украины. К VI Всесоюзному совещанию по изучению краевых образований мате-
рикових оледенений / [А. Б. Богуцкий, А. А. Величко, К. И. Геренчук и др.]. – Ки-
ев : Ин-т геол. наук АН УССР, 1980. – 52 с. – (Препринт / АН УССР, Ин-т геол.
наук; 80–17).

7. Цись П. М. Геоморфологія УРСР / П. М. Цись. – Львів : Вид-во Львів. ун-ту, 1962. –
224 с.

8. Fedorowicz S. Loess-paleosol sequence at Korshiv (Ukraine): Chronology based on
complementary and parallel dating (TL, OSL), and litho-pedosedimentary analyses /
S. Fedorowicz, M. Łanczont, A. Bogucki [et al.] // Quaternary International. – 2013. –
Vol. 296. – P. 117–130.

9. Kusiak J. New exposure of loess deposits in Boyanychi (Ukraine) – Results of thermolu-
minescence analyses / J. Kusiak, M. Łanczont, A. Bogucki // Geochronometria. – 2012. –
Vol. 39 (1). – P. 84–100.

Стаття: надійшла до редакції 02.10.2014
доопрацьована 21.10.2014

прийнята до друку 19.11.2014



Інженерно-геологічна характеристика порід лесово-ґрунтової серії …
ISSN 2078-6441. Вісник Львівського університету. Серія географічна. 2014. Випуск 47

29

ENGINEERING-GEOLOGICAL CHARACTERISTIC OF THE ROCKS
OF THE LOESS-SOIL SERIES FROM THE KEY SECTION BOYANYCHI

(VOLHYNIAN UPLAND)

Andriy Bogucki, Petro Voloshyn

Ivan Franko National University of Lviv,
Р. Doroshenko Str., 41, UA – 79000 Lviv, Ukraine

Boyanychi key section is one of the most complete, most famous and best studied sections
of periglacial loess-soil series of Volhyn-Podillia. An almost complete history of the formation of rocks
for the last 600 000 years is represented here. There is total thickness of loess-soil series approximately
is 25 meters in this section. This key section is stratotype of Sokal fossil soil. Pseudomorphs after
the structures of cellular ice of Boyanychi palaeocryogenesis stage were allocated here for the first time
for Volhyn-Podillia and individual significance of this stage was substantiated as one of the most
ancient in the Pleistocene. Boyanychi key section was studied by the use of practically all methods
which apply for the investigation of Pleistocene deposits (in particular, micromorphological,
palaeocryogenic, palaeomagnetic, engineering-geological, palaeontological, methods of absolute dating
of deposits etc.). Detailed description of the section and the results of engineering-geological studies
of rocks of all selected loess and palaeosoil horizons were done. Individual properties of selected
stratigraphic horizons and their dependence on the paleogeographic conditions of sedimentation were
displayed.

Key words: loesses, fossil soils, palaeogeographical conditions, palaeocryogenesis, engineering-
geological features, subsidence, Volhynian Upland.
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ПАМ’ЯТКИ НЕЖИВОЇ ПРИРОДИ ГАЛИЦЬКОГО ПРИДНІСТЕР’Я:
СТАН ОХОРОНИ І ПЕРСПЕКТИВИ ГЕОТУРИСТИЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ

Віталій Брусак, Софія Паляниця

Львівський національний університет імені Івана Франка,
вул. П. Дорошенка, 41, 79000, м. Львів, Україна

Наведено перелік і схарактеризовано сучасний стан охорони пам’яток неживої приро-
ди (геологічні, геоморфологічні, гідрологічні) Галицького Придністер’я в районі розташування
Галицького національного природного парку. Проаналізовано можливості використання
пам’яток неживої природи в рекреаційно-туристичній діяльності Галицького НПП, розроблено
мережу одно- і багатоденних геотуристичних маршрутів. Розглянуто перспективи створення
національного геопарку “Галицьке Придністер’я”.

Ключові слова: пам’ятки неживої природи, геологічні, геоморфологічні й гідрологічні
пам’ятки природи, геотуристичні маршрути, національний геопарк, Галицьке Придністер’я,
Галицький національний природний парк.

Галицьке Придністер’я окреслюють як регіон, розташований уздовж Дністра від
Журавненської долини прориву до початку Дністерського каньйону в місці контакту
південно-західної окраїни Східноєвропейської платформи і Зовнішньої зони Передкар-
патського прогину та, відповідно, двох геоморфологічних країн – Руської рівнини
й Українських Карпат [32, 33]. Згідно зі схемами геоморфологічного районування
П. Цися [29] і Я. Кравчука [20], у Галицьке Придністер’я треба включити такі райони
Подільської та Передкарпатської височин: Південноопільську височину і Бистрицько-
Тлумацьке (Придністерське) Опілля та Войнилівську, Заліську й Прилуквинську
височини, Галицько-Букачівську, Бистрицьку (Станіславську) і Калуську улоговини.

Мозаїчна сільськогосподарсько-лучно-лісова територія Галицького Придністер’я
поєднує височинні й річково-долинні передгірні та височинні опільські ландшафти.
У цьому мальовничому куточку України 2004 р. створено Галицький національний
природний парк (НПП) площею 14 684,8 га на землях лісового фонду Галицького
держлісгоспу. У національний парк увійшли комплексна пам’ятка природи “Касова
гора” (65 га), Бурштинське водосховище (1 260 га), окремі рибогосподарські стави
у долинах Нараївки і Бебелки, старичні озера в долині Дністра. Отже, Галицький НПП
має кластерну територіальну структуру, яка визначає особливості його функціональ-
ного зонування, можливості забезпечення диференційованого заповідного режиму
та умови розвитку рекреації і туризму. Важливим елементом розвитку туризму
й рекреації поряд з історико-культурними об’єктами Національного заповідника (НЗ)
“Давній Галич” є пам’ятки неживої природи, як елементи експонування на екотурис-
тичних маршрутах і еколого-пізнавальних стежках [6, 17]. Водночас багатство
геотуристичних атракцій досліджуваної території дає змогу в найближчому майбут-
ньому створити головно на базі Галицького НПП і НЗ “Давній Галич” національний
геопарк, який може стати одним із перших в Україні [12, 21, 30].
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Наша мета – узагальнити дані про пам’ятки неживої природи (ПНП) Галицького
Придністер’я для їхньої оцінки та розробки перспективних геотуристичних маршрутів,
які можна використовувати в Галицькому НПП, а також розглянути перспективи
створення національного геопарку “Галицьке Придністер’я”. Для реалізації зазначено-
го розпочато інвентаризацію і картографування ПНП Галицького Придністер’я за
стандартизованими бланками опису “Відслонення гірських порід”, “Скелі (горби-
останці, визначні вершини)”, “Озеро”, “Джерело”, “Карстові утворення”, зі змістом
яких можна ознайомитись в окремих публікаціях [5, 11]. Використано дані про
пам’ятки природи регіону, наведені в довідниках “Геологические памятники Украи-
ны” [19], “Природно-заповідні території та об’єкти Івано-Франківщини” [23], “Геологі-
чний путівник Івано-Франківської області” [22], вивчено праці С. Рудницького [26],
групи дослідників, очолюваних професорами А. Богуцьким і О. Ситником [1–4, 27, 28,
32, 33], Л. Ковальської [16–18], а також результати власних польових досліджень,
отримані під час розробки “Проекту організації території Галицького НПП, охорони,
відтворення і рекреаційного використання його природних комплексів і об’єктів”
у 2006–2010 рр. [24, 25].

У науковій літературі традиційно сформувалось розуміння ПНП тільки як геологіч-
них, що охоплюють як суто геологічні, так і геоморфологічні й гідрологічні об’єкти.
Зокрема, у путівнику-довіднику “Геологические памятники Украины” [19] геологічні
пам’ятки розділено за предметним принципом на такі типи: 1) стратиграфічні та
геохронологічні; 2) мінералого-петрографічні; 3) палеонтологічні; 4) тектонічні; 5) гео-
морфологічні; 6) мальовничі. Сьогодні геологічні пам’ятки України поділяють на
15 типологічних груп за змістовним принципом [9].

Під пам’ятками неживої природи розуміємо детально вивчені еталони природних
феноменів чи типові природні утворення з доброю морфологічною вираженіс-
тю (відслоненістю). Уважаємо, що всі пам’ятки неживої природи можна розділити на
три класи відповідно до головного об’єкта їхньої цінності для охорони [5]. Геологічні
пам’ятки природи – це цінні геологічні відслонення, палеонтологічні й тектонічні
об’єкти тощо, геоморфологічні – форми рельєфу різного генезису, а гідрологічні – водні
об’єкти. Окремі пам’ятки мають комплексну цінність, можуть також виділяти підкласи
пам’яток – геолого-геоморфологічні, гідролого-геоморфологічні тощо. Спроби
упорядкування принципів класифікації геологічних і геоморфологічних пам’яток
природи зроблено в окремих працях [5, 10, 11].

Найвизначніша природна атракція Галицького Придністер’я – долина Дністра,
популярний серед туристів водний шлях. Найцікавішим є фрагмент мальовничої
ділянки коритоподібної долини Дністра між м. Галич та селами Маріямпіль і Довге
з плоскорівнинним днищем, яке ускладнене старичними озерами і старицями на різній
стадії їхнього заростання. Борти долини Дністра представлені крутими, місцями
урвистими схилами-стінками з численними виходами порід різного геологічного
віку (верхньої крейди, міоцену, пліоцену, плейстоцен-голоцену). Подекуди трапляють-
ся виходи підземних вод, найвідомішим з яких є джерело біля с. Маріямпіль, яке за
поширеними у краю легендами має лікувальні властивості. Стрімкі схили Дністра
вкриті переважно грабово-дубовими лісами. За змістом і цінністю долину Дністра
можна зачислити до комплексних пам’яток. Сьогодні русла річки Дністер (820 га)
і Бурштинське водосховище (1 260 га) мають статус ІВА-територій, які важливі для
існування водоплавних птахів. У 2012 р. подано заявку про надання зазначеним
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територіям статусу Рамсарських угідь – територій, що мають міжнародне значення як
середовища існування водоплавних птахів [24].

На особливу природоохоронну і водночас природно-пізнавальну увагу у межах
Галицького Придністер’я заслуговують: термофільна лучно-степова і наскельно-
степова рослинність, що сформувалась на виходах гіпсів і гіпсоангідритів, рідше
вапняків (урочища Касова Гора біля с. Бовшів, Камінь біля с. Межигірці, Скала біля
с. Поділля, Бручева біля с. Дитятин тощо) і водно-болотна рослинність (урочища
Королівка і Залісця біля Галича, старичні озера біля сіл Водники, Маріямпіль) та
характерні для межиріч численні карстові явища в урочищах Пом’ярки і Вербівці біля
с. Тимерівці та в околицях сіл Медині, Сокіл, Тумир, Озерни, Ганусівка (зокрема, лійки
і колодязі (глибиною до 20–30 м), печери і гроти, арки, “сліпі долини”, карстові озера й
озера-вікнини, високодебітні джерела), а також скельні утворення (г. Борсуча
і останець “Одинокий” в ур. Пом’ярки, “Божий видок” в ур. Камінь, “Стовпи” в
ур. Скала, “Голова” біля с. Озеряни, “Гора Дівоча” біля с. Кремидів, скелі біля с. Сокіл
і г. Лисої біля с. Ганусівка та в ур. Малиновище вздовж правого борту р. Бистриця
тощо). З перелічених об’єктів більшість розташована на території Галицького НПП.

Унікальними об’єктами неживої природи регіону є мезозой-кайнозойські природ-
ні та штучні відслонення, представлені відкладами верхньої крейди – мергелі і
вапняки (потужністю до 15–20 м), та середнього і верхнього бадену – гіпси, ратинські
вапняки (потужністю, відповідно, до 30 і 10 м), ґрунтово-лесові й алювіальні покриви
плейстоцену, а також поверхневі і підземні карстові форми, що утворились у відкладах
гіпсоангідритової товщі середнього бадену (неоген). Серед цих цікавих утворень –
печери, гроти, колодязі, озера, понори, карри, гіпсові останці та арки. Об’єкти неживої
природи мають високий рекреаційний потенціал, про що, зокрема, йшлося у публікаці-
ях окремих дослідників [6–8, 16, 17, 22].

Перелічимо найцікавіші пам’ятки неживої природи території досліджень, які відне-
сені до різних класів (рис. 1). Серед геологічних пам’яток назвемо такі:

1.1) Дубівецький кар’єр, на стінках якого відслонені мергелі, писальна крейда
і вапняки туронського й коньяцького ярусів верхньої крейди; гіпсоангідритовий
горизонт (тираська світа неогену); товща четвертинних лесових суглинків з палеонто-
логічними рештками і палеолітичним матеріалом [22];

1.2) кар’єр біля г. Дівоча (1 га) з еталонним розрізом світло-сірих і білих вапняків
туронського ярусу верхньої крейди зі стяжіннями чорного кремнію [6, 7];

1.3) відслонення мергелів верхньої крейди у підніжжі Касової гори (0,1 га, кв. 36
Бурштинського лісництва Галицького НПП), у якому добре простежується три шари
кори звітрювання мергелів, їхня вертикальна і горизонтальна тріщинуватість [6, 7];

1.4) стрімкий правий берег Лукви біля сіл Крилос і Вікторів заввишки до 30 м, на
якому відслонені сірувато-жовті й голубувато-сірі мергелі коньяцького ярусу верхньої
крейди [22], що перекриті потужною товщею (до 3–5 м) руслового і заплавного
алювію, імовірно, четвертої тераси Дністра;

1.5) стратифіковані розрізи четвертинних відкладів Колодіїв, Галич І і Галич ІІ, група
розрізів біля смт Єзупіль з палеолітичним матеріалом, детально досліджені науковою
групою, яку очолюють професори А. Богуцький і О. Ситник [1–4, 27, 28, 32, 33].

Серед інших об’єктів такого типу зазначимо: 1.6) розрізи четвертинних відкладів
Межигірці [11, 13–15] і Маріямпіль; 1.7) руслову фацію пліоценового алювію на
г. Красна (352 м); 1.8) давні річкові відклади біля с. Дитятин, які описував ще
С. Рудницький [26];
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1.9) урочище Каньйон біля с. Ганусівка – яр глибиною до 15–17 м у мергелях конья-
цького ярусу з добре вираженою системою тектонічних і седиментаційних тріщин;

1.10) кар’єр біля с. Побережжя, у якому відслонена товща (до 12–15 м) лесових
суглинків середнього і верхнього плейстоцену;

1.11) стратифіковані розрізи четвертинних відкладів біля с. Довге, які ідентифіку-
ють як розрізи четвертої, п’ятої і шостої надзаплавних терас Дністра [3].

Окремі з перелічених геоморфологічних об’єктів мають також геологічну цінність,
оскільки у їхніх межах можна спостерігати різні зразки гіпсів і гіпсоангідритів,
зокрема, урочища Скеля біля с. Поділля, Куропатницький камінь, Межигірський камінь
тощо. Проте більшу цінність ці об’єкти мають як геоморфологічні пам’ятки.

Серед геоморфологічних пам’яток виділяють:
2.1) урочище Деліїв (129 га, кв. 24 Галицького лісництва Галицького НПП) з горбис-

тим ерозійним рельєфом, який характерний для скульптурної Південноопільської
височини. Тут трапляються виходи гіпсоангідритів на невисоких скелястих схилах
балок та у неглибоких карстових лійках;

2.2) урочище Крилос (389 га) на правобережжі Лукви (кв. 13–16 Крилоського лісни-
цтва Галицького НПП), де на стрімких схилах Прилуквинської височини простежують-
ся у вигляді мальовничих скель виходи гіпсів і гіпсоангідридів міоцену та мергелів
верхньої крейди;

2.3) старичне зниження урочища Залісця (5,0 га) на північній околиці м. Галич,
у межах якого зростає популяція рідкісного виду – рябчика шахового [23];

2.4) урочище Корчева (88 га, кв. 6 Бурштинського лісництва Галицького НПП) –
фрагмент високої заплави Дністра, вкритої сирими дібровами і вільшняками з вільхи
чорної;

2.5) мальовниче останцеве пасмо Касова гора (65 га) з характерним поєднанням
хвилястих пагорбів та гіпсових скель, що простягаються вздовж лівого берега Бурш-
тинського водосховища. Урочище є однією з найліпше вивчених лучно-степових
ділянок Опілля [23, 24]. На схилах Касової гори у шурфі на висоті близько 310 м
виявлено дрібну гальку і гравій з мергелів, вапняків і карпатських роговиків;

2.6) урочище Скала (скельно-флористичний резерват “Камінь”, 5 га) біля с. Поділ-
ля – наймасштабніше у Галицькому районі скельне утворення у вигляді веж і скельної
стіни висотою до 28–30 м (див. рис. 2), які є типовими для Рогатинського Опілля. Тут
наявні невеликі гроти (печера “Сліпої вчительки”), прохідні коридори, аркоподібні
утворення тощо [16];

2.7) урочище Межигірський Камінь (кв. 8 Галицького лісництва Галицького НПП,
10,5 га) – унікальна скельна стіна, складена гіпсами й гіпсоангідритами різної текстури
баденського часу. Урочище відоме оригінальними мальовничими скелями (“Божий
видок”), гротами і наскельно-степовою рослинністю;

2.8) урочище Куропатницький Камінь (кв. 6 Бурштинського лісництва Галицького
НПП, 10 га) – останцевий пагорб заввишки 50 м зі скельними виходами кристалів
шаблеподібних гіпсів у вигляді зірок (див. рис. 3);

2.9–2.10) карстові утворення в урочищах Пом’ярки (кв. 23–25 Блюдниківського
лісництва Галицького НПП, 85 га) і Вербівці (кв. 21 Блюдниківського лісництва
Галицького НПП, 45 га) на лівобережжі Лімниці – комплекс лійок, колодязів, гротів і
печер, виходів підземних потоків та мальовничих скель у межах ярково-балкових
форм, які мають наукове, природно-пізнавальне і рекреаційне (спелеологічне) значен-
ня [7, 17];
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2.11) урочище Озерянський Камінь (кв. 8–10 Бурштинського лісництва Галицького
НПП, 100 га) – останцеві пагорби заввишки 50–70 м, відокремлені “сліпою долиною”
з лійками і понорами, скельними виходами сульфатних порід;

2.12) Сокільські скелі (кв. 3 Крилоського лісництва Галицького НПП, 3 га) заввишки
30 м з гротами і печерами, складені гіпсоангідритами і гіпсом-алебастром;

2.13) зсувні схили з активними зсувами вздовж лівих берегів річок Лукви (кв. 16–18
Крилоського лісництва Галицького НПП) і Луквиці (кв. 20, 21, 23 Крилоського
лісництва) і стабілізованими зсувами (кв. 29–30 Крилоського лісництва) та вклиню-
ванням підземних вод у вигляді джерел;

2.14) урочище Мединя (кв. 6, 8, 9 Крилоського лісництва Галицького НПП, 70 га) –
фрагмент середніх терас Лімниці, ускладнений карстовими утвореннями.

З гідрологічних пам’яток природи виділяють: 3.1, 3.2) карстові озера Сімлин (кв. 2
Галицького лісництва Галицького НПП, 1 га (див. рис. 4)) і Ворониця (кв. 5 Галицького
лісництва, 0,5 га) – найбільші озера карстового походження в Галицькому р-ні; 3.3)
ріка Лімниця з водоохоронною смугою шириною 100 м вздовж берегів (376 га) – типова
для Передкарпаття ділянка меандрової долини з численними рукавами, перекатами
і плесами; 3.4, 3.5) старичні озера Королівка (2 га) і Водники (62,3 га) – шаблеподібна
стариця завдовжки до 2 км, яка є однією з найбільших у долині Верхнього Дністра з
популяцією водяного горіха плаваючого [29]; 3.6) заболочена стариця Дністра урочище
Біля Маринополя (33,1 га); 3.7, 3.8) озера-вікнини у с. Озерце (0,2 га) і с. Загір’я

Рис. 2. Скелі в урочищі Скала біля с. Поділля
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Кукольницьке (0,1 га) з потужними виходами підземних вод; 3.9, 3.10) високодебітні
джерела підземних вод Библо біля с. Набережна і Ключемиї біля с. Дитятин.

Зазначимо, що наведений перелік пам’яток неживої природи в ході польових дослі-
джень доповнюватимемо новими об’єктами.

Рис. 3. Скельні виходи кристалів шаблеподібних гіпсів
в урочищі Куропатницький Камінь біля с. Куропатники

Перспективи екотуристичного використання пам’яток неживої природи та
створення геопарку “Галицьке Придністер’я”.

З метою популяризації пам’яток неживої природи Галицького р-ну різні автори
розробили низку туристичних маршрутів, які охоплюють найцікавіші природні об’єкти
регіону та є основою розвитку геотуризму. Геотуризм – це розділ пізнавального
туризму, що ґрунтується на вивченні геологічних і геоморфологічних об’єктів і проце-
сів, а також отриманні від контакту з ними естетичних вражень [12]. Поряд з орнітоло-
гічним туризмом геотуризм повинен стати марковим турпродуктом Галицького



Пам’ятки неживої природи Галицького Придністер’я …
ISSN 2078-6441. Вісник Львівського університету. Серія географічна. 2014. Випуск 47

37

НПП [25]. Для його розвитку В. Бучко розробив еколого-пізнавальні стежки “Вздовж
Бурштинського водосховища” і “На риборозплідні стави”, які активно використовують
у рекреаційній діяльності НПП.

Працівники НПП розробили і використовують одноденні туристичні маршрути
“Ворониця–Сімлин”, “Княжа криниця–Замкова гора” і “До Галичинських печер” та
екопізнавальні стежки “По Діброві” і “На Касову Гору”, атракційними елементами
яких частково є об’єкти неживої природи. Власне геотуристичною спеціалізацією
вирізняються маршрут “До Галичинських печер” та проектовані маршрути “Камінь–
Сімлин” і “До Подільських печер”.

Рис. 4. Карстове озеро Сімлин біля с. Медуха

Одноденні геотуристичні маршрути розроблені геологами з Івано-Франківська:
1) до Дубівецького кар’єру, 2) до с. Крилос на правий берег річки Лукви, 3) на лівий
берег річки Лімниці [22]. Останній частково збігається з маршрутом “До Галичинських
печер”.

У “Проекті організації території Галицького НПП” [25] розроблено кількаденні піші
геотуристичні маршрути: № 1 (лінійний) Поділля–Озеряни–Куропатники–Коросто-
вичі–Бовшів–Більшівці–Тустань–Галич; № 2 (кільцевий) Медуха–Бишів–Кінчаки–
Озерце–Кремидів–Тумир–Маріямпіль–Водники–Межигірці–Медуха; № 3 (лінійний)
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Крилос–Вікторів–Комарів–Сокіл–Блюдники–Мединя, які детально описані в окремій
публікації [6].

Зазначені маршрути можуть бути використані Галицьким НПП для рекреаційної й
еколого-освітньої діяльності та поєднувати в собі як складові елементи еколого-
пізнавальні стежки, розроблені працівниками Галицького НПП. Зокрема, під час
проходження маршруту № 1 можна відвідати екопізнавальні стежки “На Касову Гору” та
“Вздовж Бурштинського водосховища”, у маршрут № 2 включити екопізнавальну стежку
“На риборозплідні стави”, а у маршрут № 3 – екопізнавальну стежку “По Діброві”.

Природні та штучні (кар’єри) відслонення в Галицькому Придністер’ї дають змогу
простежувати історію розвитку окраїни Східноєвропейської платформи і Зовнішньої
зони Передкарпатського прогину протягом крейдового–четвертинного періодів.
Зокрема, тут фіксують опорні розрізи стратиграфічних горизонтів крейди (дубовецька
світа (K2db) туронського і коньяцького ярусів, луквинська світа (K2lk) сантонського
ярусу) [22]. Це репрезентативний регіон з розвитком потужної товщі гіпсоангідритових
порід тираської серії верхнього баденію та ґрунтово-лесових і алювіальних покривів
плейстоценового часу, а також модельний район для вивчення розвитку долини
р. Дністер у пліоцен-плейстоценовий час [2, 3, 8, 22, 31].

Протягом останнього десятиліття на підставі комплексного дослідження покривних
лесових товщ на терасових розрізах у Галичі, Єзуполі, Колодієві, Довгому, Маріямполі,
Загвізді та інших опрацьовано регіональну стратиграфічну схему лесів і викопних
ґрунтів плейстоцену [2, 3, 27, 32]. Регіон є унікальним щодо вивчення історії заселення
людиною цієї місцевості [13, 14, 32, 33]. Детально вивчені палеолітичні стоянки
в Межигірцях, Галичі та Єзуполі [1, 4, 8, 15, 27, 28]. Пропонована територія приваблива
для геонаукових та геоосвітніх занять завдяки широкому спектру геоморфологічної
проблематики: річкові терасові комплекси Дністра та його приток, різноманітні
карстові форми (лійки, печери, карстові долини), структурно-денудаційний рельєф,
гравітаційні форми (зсуви, осипища), сучасні ерозійно-акумулятивні процеси у днищі
долини Дністра і його приток.

Усе зазначене вище створює реальні передумови для формування національного
геопарку “Галицьке Придністер’я”, який в організаційному плані пропонуємо
створити на базі Галицького НПП, де взято під охорону найцікавіші геолого-
геоморфологічні утворення. У геопарк треба включити Національний заповідник
“Давній Галич” з цікавими антропогенними (фортифікаційні споруди середньовіччя –
рови, вали) і природними формами рельєфу. Окрім того, до складу геопарку може
ввійти низка комплексних заповідних об’єктів, наприклад, ландшафтний заказник
загальнодержавного значення “Козакова долина” на лівобережжі Бистриці (Бистриць-
ко-Тлумацька височина). До інформаційно-інфраструктурних об’єктів, що забезпечува-
тимуть виконання науково-освітніх функцій проектованого геопарку, мають належати:
1) музей Галицького НПП “Природа Землі Галицької” на Галич-Горі, у якому треба
збагатити геолого-геоморфологічну експозицію; 2) музей історії давнього Галича у
с. Крилос (з посиленням елементів археології краю – експонатами палеоліту і неоліту);
3) Дністерський географічний стаціонар Львівського національного університету імені
Івана Франка у смт Єзупіль з відповідною науково-освітньою базою [12, 21, 30].
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NON-LIVING NATURE MONUMENTS OF HALYCH-DNIESTER REGION:
STATE OF PROTECTION AND PERSPECTIVES

OF GEOTOURISTIC APPLICATION

Vitaliy Brusak, Sofia Paljanycja

Ivan Franko National University of Lviv,
P. Doroshenko Str., 41, UA – 79000 Lviv, Ukraine

The list of non-living nature geological, geomorphological, hydrological monuments of Halych
National Park in Halych-Dniester region is submitted in this article and its current state of protection
is characterized. The opportunities of application of non-living nature monuments in recreation and
tourism activities of Halych National Park are analyzed. The network of one-day and multi-day
geotouristic trails are developed. The perspectives of creation of National geopark “Halych-Dniester
region” are regarded.

Key words: monuments of non-living nature, geological, geomorphological and hydrological mon-
uments of nature, geotouristic trails, National geopark, Halych-Dniester region, Halych National Park.
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КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ ПЕРЕВАГ І НЕДОЛІКІВ МЕТОДИК ОЦІНКИ
ЗАПОВІДНОСТІ ТЕРИТОРІЙ (ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ГІС)

Андрій Волков, Олег Попік

Одеський державний екологічний університет,
вул. Львівська, 15, 65016, м. Одеса, Україна

Узагальнено інформацію щодо просторового розподілу природно-заповідного фонду Украї-
ни. Окреслено основні проблеми, пов’язані з недосконалим використанням ресурсів природно-
заповідного фонду. Розглянуто критерії та показники, які використовують для оцінки ступеня
заповідності території, висвітлено їхні основні переваги та недоліки, сформовано відповідний
банк даних із застосуванням ГІС-пакета MapInfo та побудовано тематичні карти. Виконано
порівняльний аналіз регіонів України за різними показниками природно-заповідного фонду.
Запроваджено комплексний підхід до поєднання цих показників на підставі використання
кластерного аналізу, що дало змогу реалізувати комплексне зонування території України за
просторовим розподілом об’єктів природно-заповідного фонду.

Ключові слова: показники заповідності, геоінформаційні системи, кластерний аналіз.

В епоху тотального пришвидшення темпів індустріального розвитку багатьох країн
світу та підвищення вимог до якості життя щораз актуальнішими стають питання
збереження та поліпшення стану навколишнього середовища (НС) як необхідного
чинника економічного, екологічного та соціального розвитку будь-якої країни.

Механізми регулювання антропогенного впливу на НС у більшості випадків є не-
достатньо дієвими, а відсутність економічного стимулювання щодо раціоналізації
використання природних ресурсів, особливо в українських реаліях, робить цю
проблему ще актуальнішою. Хоча загалом у масштабах усієї планети є позитивні
зрушення, і світова спільнота щораз частіше зазначає про важливість і пріоритетність
екологічних проблем. Наприклад, ужиття заходів, передбачених Кіотським протоко-
лом, дало змогу зменшити кількість надходження парникових газів в атмосферне
повітря, а суворіше судове законодавство сприяло зменшенню кількості випадків
розливів нафти у води світового океану. Проте у світі багато глобальних екологічних
проблем ще не вирішено.

Одним з дієвих комплексних заходів поліпшення стану НС є заповідання природних
територій та об’єктів, тобто взяття під охорону держави. Це найбільш вдалий підхід
саме з екологічних позицій, оскільки в цьому разі не просто обмежують вплив на якусь
одну зі складових екосистеми (водні ресурси, земля, надра та ін.), а забезпечують
збереження природного комплексу загалом, зі всіма внутрішніми взаємозв’язками та
складовими. Цей механізм дає змогу вирішувати одразу декілька завдань, адже
заповідні території створюють не лише з метою збереження генофонду та природних
ландшафтів, а й для їхнього подальшого наукового вивчення та використання у
просвітницькій і екотуристичній діяльності.
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З цих позицій дуже важливими є питання оцінки якісних та кількісних характерис-
тик природоохоронних територій, визначення методик надання певним територіям
статусу та рангу заповідності з метою оптимізації системи управління об’єктами
природно-заповідного фонду (ПЗФ), створення екомереж та поліпшення стану НС
завдяки збереженню особливо цінних природних екосистем.

Проблемі становлення заповідної справи (ЗС) в Україні присвячено багато різнома-
нітних праць [1–8, 10, 12–14], однак досі не розроблено єдиної методики на національ-
ному рівні, яка б характеризувала природоохоронний об’єкт з різних позицій та
надавала вичерпну інформацію щодо його якісних і кількісних характеристик.

Найбільш поширеними дослідженнями в галузі ЗС є оцінка природоохоронних
територій з метою подальшої розбудови регіональних [8, 12] та національних еко-
мереж [2]. Багато досліджень присвячено обговоренню та обґрунтуванню важливості
економічної складової в розвитку та становленні ПЗФ України [14], аналізу системи
фінансування об’єктів ПЗФ [3] та можливості розвитку екотуристичної діяльності
в межах заповідних територій [5].

Деякі дослідження визначають суто юридичні аспекти використання земель ПЗФ та
особливості їхньої правової охорони [7]. Наприклад, дуже цікавим є розгляд питання
щодо права власності на землі об’єктів ПЗФ, адже вони належать до окремої категорії
земель, що підлягають спеціальному правовому регулюванню з боку законо-
давства [10].

Багато досліджень присвячено оцінці репрезентативності територій об’єктів
ПЗФ [8] та наявних у них природних рослинних і тваринних угруповань [1]. Важливою
є також праця, присвячена комплексній оцінці природоохоронного об’єкта та пошуку
способів оптимізації його використання [6].

Зазначимо, що розробка методик оцінки об’єктів і територій ПЗФ відбувається
дещо однобічно, і отримані результати досліджень згідно з наявними методиками не є
абсолютними величинами, які б давали об’єктивну оцінку стану природоохоронної
території. Наприклад, існує методика оцінки природоохоронної ефективності заповід-
них територій [13], яка є доволі складною і має в основі суто біологічне підґрунтя та не
враховує, на жаль, економічної та соціальної значущості об’єктів ПЗФ. Вітчизняні
автори розглядають також методичні аспекти созологічної оцінки змін, що відбува-
ються у природних екосистемах, які перебувають під охороною [4]. Унаслідок
досліджень автори доходять висновків, що збереження наявного біорізноманіття
можливе лише за допомогою системи спеціальних, науково обґрунтованих, регуляцій-
них, підтримувальних, відновлювальних і контрольних заходів, водночас ограніза-
ційно-методичною основою таких заходів є комплексний природоохоронний моніто-
ринг біорізноманіття, який, відповідно, є комплексним організаційно-науковим та
управлінським заходом, що забезпечує зворотний зв’язок між процесами, які відбува-
ються в природних екосистемах, і тими завданнями, які стоять перед людиною
в аспекті їхнього збереження й забезпечення нормального функціонування.

Отже, підходи до оцінки якісних та кількісних характеристик об’єктів ПЗФ суттєво
відрізняються за структурою і дають різні результати, що свідчить про необхідність
розробки нової уніфікованої системи для отримання чіткішого уявлення про стан
та динаміку розвитку ЗС на регіональному, національному або міжнародному рівнях.

Наша мета – аналіз показників, які використовують для оцінки природоохоронних
об’єктів і територій району, та порівняльна характеристика результатів оцінки ПЗФ
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адміністративних областей України за 2012 р., розрахована на підставі різних підходів і
критеріїв.

Як вихідні матеріали використано дані про кількісні показники ПЗФ, отримані з
екологічних паспортів регіонів України, оприлюднених на офіційному веб-сайті
Міністерства екології та природних ресурсів України [11].

Оцінку мережі природно-заповідного фонду виконано за допомогою визначення
комплексу критеріїв та різних показників [12]. Серед найбільш поширених і тих, які
використовують у практиці, виділяють такі.

Відсоток заповідності території, або показник заповідності (ПЗ), тобто відно-
шення площі природно-заповідного фонду певної території SПЗФ до її загальної площі
Sзаг [6, 12]. Розраховують за формулою

%100ПЗ
заг

ПЗФ ×=
S

S
. (1)

Природоохоронний індекс території (Pt) визначають через співвідношення суми
площ кожної категорії особливо охоронюваної природної території (ООПТ) певного
регіону, помножених на коефіцієнт значимості цих об’єктів, поділеної на загальну
площу регіону [2, 12]. Обчислюють за формулою

it

ZiZCiCBiBAiA
t S

SkSkSkSkP ∑∑∑∑ ++++= ... , (2)

де Pti – природоохоронний індекс регіону; A, B, C, … Z – категорії ООПТ; SAi, SBi, SСi, …
SZi – площі категорій ООПТ, га; kA, kB, kC, … kZ – коефіцієнти значимості категорій
ООПТ; Sti – загальна площа території, га.

Коефіцієнт значимості певної категорії ООПТ KA визначають як співвідношення
загальної кількості ООПТ у регіоні NПЗФ до кількості ООПТ певної категорії NA

A
A N

NK ПЗФ= . (3)

У літературі дуже поширеним є використання індексу розчленованості (інсуляризо-
ваності) території [8, 12], який відображає розподіл ООПТ у межах певного регіону та
свідчить про усталеність об’єктів ПЗФ. Однак специфікою цього показника є те, що
для його розрахунку необхідно визначати кількість об’єктів, площа яких – менше 50 га,
так звані нестійкі території. З урахуванням тематики та масштабів цієї роботи ми
вважаємо, що доцільніше використовувати замість індексу інсуляризованості коефі-
цієнт інсуляризованості I [6], який визначає співвідношення рівня фрагментованості
заповідних природоохоронних територій

заг

2
ПЗФ

2

S
Sn

I
+

= , (4)

де n – кількість заповідно-територіальних одиниць; SПЗФ – сумарна площа природо-
охоронних територій, га; Sзаг – загальна площа території, га.

Оскільки кожен із наведених показників має свої переваги і недоліки, то отримання
інтегральної картини можливе завдяки використанню алгоритму, що дає змогу
об’єднати ці показники в комплексну векторну величину

),,( iiii IPtПЗV , (5)
де і – номер адміністративного району.
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Як такий алгоритм доцільно застосувати алгоритм кластерного аналізу (рис. 1),
основні положення якого можна сформулювати так [9].

1. Як перший центр кластера
обирають елемент с1=х1.
2. Як другий центр кластера
обирають той елемент с2=хj2, що є на
найбільшій відстані від с1, тобто

112 max cxcx
x

j −=−
Ξ∈

.

3. Припустимо, що обрано k центрів
{ }k

k ccC ,...,1
)( =  кластерів. Як черго-

вий (k+1)-й центр кластера обирають
той елемент хjk+1, що є на найбільшій відстані від найближчого до центрів с1,...,сk, тобто
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+
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minmaxmin
\

1 .

4. Перевіряють умову “зупинки”. Умовою “зупинки” алгоритму може бути вико-
нання нерівності γ/ )()1( ≥+ kk QQ , де )1,0(γ ∈ , тобто деякого порогового значення,
близького до одиниці. Виконання останньої умови означає, що в разі появи нового
центра кластера дисперсія змінюється незначно.

Для отримання графічного зображення просторового розподілу розглянутих показ-
ників зручно застосувати геоінформаційний пакет MapInfo (США, Mappіng Іnformatіon
Systems Corp.), що останніми роками має провідні позиції серед геоінформаційних
систем для персональних комп’ютерів [15].

Унаслідок проведених розрахунків отримано числові показники, які характеризують
стан ЗС в Україні. Порівняльна характеристика отриманих даних наведена в таблиці.

Як бачимо з матеріалу, найбільші значення за ПЗ зафіксовано в Івано-Франківській,
Хмельницькій, Закарпатській, Чернівецькій та Волинській областях, вони становлять
15,74, 14,80, 13,92, 12,60 і 10,90 %, відповідно, найменші значення є у Луганській,
Черкаській, Дніпропетровській, Харківській та Вінницькій областях – 3,29, 3,00, 2,35,
2,32, 2,07%, відповідно.

Найбільші значення показника Pt зареєстровано в Хмельницькій, Закарпатській,
Чернігівській, Івано-Франківській та Тернопільській областях – відповідно, 69,92,
34,16, 20,66, 14,67, 14,59, найменші значення є в Луганській, Донецькій, Харківській,
Київській та Дніпропетровській областях – 1,73, 1,57, 0,92, 0,82, 0,43, відповідно.

За показником І простежується така ситуація: найбільші значення зафіксовано в
Івано-Франківській, Хмельницькій, Закарпатській, Чернівецькій та Волинській
областях – 0,16, 0,15, 0,14, 0,14, 0,12, відповідно. Найменші значення є в Луганській,
Донецькій, Дніпропетровській, Харківській та Вінницькій областях – 0,03, 0,03, 0,02,
0,02, 0,02, відповідно.

Зазначимо, що простежується чітка тенденція та деяке співвідношення в наведених
результатах. Наприклад, у першій п’ятірці найбільші значення за всіма показниками
мають Івано-Франківська, Хмельницька та Закарпатська області. Така ж ситуація на
іншому “полюсі”, тобто в найменших значеннях. Луганська, Дніпропетровська та
Харківська області розміщені внизу порівняльної таблиці. Ця тенденція в розподілі
зумовлена специфікою розрахунків та однаковістю вихідних даних: передбачають, що в
усіх розрахунках фігурують тільки два параметри – площа територій і кількість ООПТ.

Рис. 1. Схематичне зображення процесу
кластеризації на прикладі двовимірного простору
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Порівняльна характеристика індексів оцінки ПЗФ

ПоказникРегіон України ПЗ Pt I
Івано-Франківська обл. 15,74 14,67 0,16

Хмельницька обл. 14,80 69,92 0,15
Закарпатська обл. 13,92 34,16 0,14
Чернівецька обл. 12,60 11,58 0,14
Волинська обл. 10,90 8,53 0,12
Херсонська обл. 7,80 2,68 0,10

Тернопільська обл. 8,87 14,59 0,10
Рівенська обл. 9,05 10,51 0,09

Чернігівська обл. 7,60 20,66 0,08
Крим 8,31 2,04 0,08

Львівська обл. 6,72 5,45 0,07
Сумська обл. 7,40 12,88 0,07

Запорізька обл. 4,50 5,71 0,06
Одеська обл. 4,52 3,28 0,05

Полтавська обл. 4,95 3,38 0,05
Житомирська обл. 4,50 1,93 0,05

Кіровоградська обл. 4,14 3,43 0,04
Київська обл. 4,01 0,82 0,04

Миколаївська обл. 4,10 1,84 0,04
Черкаська обл. 3,00 5,06 0,03
Луганська обл. 3,29 1,73 0,03
Донецька обл. 3,46 1,57 0,03

Дніпропетровська обл. 2,35 0,43 0,02
Харківська обл. 2,32 0,92 0,02
Вінницька обл. 2,07 3,03 0,02

Ця регіональна нерівномірність кількості природоохоронних територій та об’єктів
на заході й сході сама по собі є вагомою проблемою, адже природні ландшафти – це
унікальні утворення, і збереження великих площ в одному регіоні не компенсує їхнього
дефіциту та інтенсивного техногенного навантаження на них в іншому.

Показник заповідності, як один з найпримітивніших в арифметичному сенсі крите-
ріїв оцінки стану заповідності території, дуже часто зазнає жорсткої критики з боку
багатьох спеціалістів. Основним його недоліком є нерепрезентативність, адже не
враховують даних про типи біогеоценозів у межах певної заповідної території [1], тому
результати його розрахунку вважають суто адміністративним показником для фор-
мальної оцінки площ земельних угідь, зайнятих під об’єкти ПЗФ.

Природоохоронний індекс регіону є більш обґрунтованим у науковому сенсі показ-
ником та має складніший алгоритм розрахунку. Важливий момент у разі його викорис-
тання – урахування коефіцієнта значимості, який є своєрідною бальною оцінкою певної
категорії ООПТ, проте визначений не умоглядно, а на підставі об’єктивних співвідно-
шень кількості та площ об’єктів ПЗФ певного рангу і їхньої загальної кількості, адже
площа будь-якої ООПТ – це функція її біологічного та ландшафтного різноманіття,
тому є не лише кількісною, а й якісною характеристикою [2]. Однак і цей метод не
досконалий. Деякі автори зазначають, що він є дещо формалізованим і недостатньо
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інформативним, оскільки розглядає ООПТ як єдину однорідну структуру [1]. Також не
зовсім досконалим є коефіцієнт значимості. Як випливає з трактування автора [2], у
разі його розрахунку враховують загальну кількість ООПТ в країні та кількість ООПТ
певної категорії, тобто він є однаковим для всіх районів, змінюється лише площа
території. Ми цю методику скоригували і в ході розрахунку враховували загальну
кількість ООПТ в регіоні та кількість ООПТ певної категорії. У цьому разі загальна
тенденція, на яку спираються, порівнюючи український і європейський підходи [2],
зберігається, а у випадку розрахунку для кожної конкретної адміністративної одиниці
знаходять вагові коефіцієнти, які враховують регіональні особливості розподілу цього
показника. Тоді можливі ситуації, коли два різні за рангом ООПТ, наприклад, націо-
нальний природний парк та зоологічний парк, матимуть однакові коефіцієнти значи-
мості, однак площі цих територій значно відрізнятимуться, і кінцеві значення відпові-
датимуть логічному розподілу, що дає підстави говорити про об’єктивність методики.

Стосовно коефіцієнта інсуляризованості можуть виникати деякі сумніви, адже суто
арифметично він відрізняється від традиційного індексу інсуляризованості. Проте
отримані результати є досить однорідними та зберігають загальну тенденцію, прита-
манну іншим двом критеріям. Позитивним моментом використання цього показника є
простота в розрахунках, однорідність отриманих результатів.

Для наочного відображення отриманих результатів побудовано тематичні карти
просторового розподілу показників за регіонами України у 2012 р. (рис. 2–4).

Рис. 2. Розподіл ПЗ по регіонах України Рис. 3. Розподіл Pt по регіонах України

Рис. 4. Розподіл І по регіонах України Рис. 5. Результати кластерного аналізу
районування території України за величиною V
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На останньому етапі виконано кластерний аналіз території України з використан-
ням векторної величини (5). Унаслідок проведення кластерного аналізу отримано п’ять
кластерів, що відображають ранжування регіонів України за рівнем заповідності
території. Як бачимо з рис. 5, для отриманого районування характерна рівномірніша
картина розподілення, тобто у кожен кластер, за винятком першого, входять чотири чи
більше областей.

Отже, розраховано три показники (ПЗ, Pt, І), які характеризують стан ЗС в Україні
за 2012 р., виконано порівняльний аналіз цих показників, виявлено позитивні та
негативні моменти їхнього використання. На підставі отриманих даних побудовано
тематичні карти, які наочно демонструють сучасний стан розвитку ЗС в Україні.

Неоднозначність підходів та висвітлені недоліки показників роблять неможливим
формування єдиної системи поглядів на якісні та кількісні параметри ООПТ. Як
компроміс для отримання узагальненої картини можна використати такий підхід, як
кластерний аналіз, що дає змогу об’єднати всі показники в єдину векторну величину.
Проте всі підходи оцінюють лише просторовий розподіл об’єктів ПЗФ, їхню терито-
ріальну цілісність та однорідність, але не дають детальної інформації про стан
конкретних об’єктів і територій, видовий склад, не враховують важливості певних
представників флори і фауни та цінності ландшафтних комплексів загалом.
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The research includes generalization and compilation of the information which concerns spatial
distribution of Ukraine conservation areas. The vital problems concerned to ineffective usage
of conservation areas were discussed.

The existing criteria and indexes which are used for assessing of natural conservation areas were
discussed. The main advantages and disadvantages of the indexes were analyzed. The database and
the thematic maps of conservation areas spatial distribution were designed utilizing geoinformational
application MapInfo. Ukraine’s regions were compared by different conservation area indexes.
Comprehended approach to estimation of conservation areas was implemented based on cluster
analysis. Complex zoning of Ukraine based on spatial distribution of conservation areas was offered.
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АНАЛІЗ ВПЛИВУ ПРИРОДНИХ І ТЕХНОГЕННИХ ЧИННИКІВ
НА СТІЙКІСТЬ ПАМ’ЯТОК АРХІТЕКТУРИ

ІСТОРИЧНОЇ ЧАСТИНИ ЛЬВОВА

Петро Волошин

Львівський національний університет імені Івана Франка,
вул. М. Грушевського, 4, 79005, м. Львів, Україна

Розглянуто основні чинники, які впливають на стійкість пам’яток архітектури. З’ясовано,
що серед природних чинників провідну роль відіграє наявність в активній зоні споруд ґрунтів
з сенсорними властивостями, а також суттєві зміни цих властивостей під впливом техногенного
пресу. До техногенних належать головно конструктивні особливості споруд, види будівельних
матеріалів та їхній вік.

Ключові слова: пам’ятка архітектури, стійкість, деформація, фундаменти, геологічне середо-
вище, властивості ґрунтів.

Висока соціальна значимість проблем збереження пам’яток архітектури, розробка
науково обґрунтованих проектів їхньої реставрації, потребує глибокого аналізу
природних і антропогенних чинників, які впливають на їхню стійкість. Найгострішою
і найактуальнішою ця проблема є для об’єктів історичної спадщини, розташованих
у центральній частині Львова, занесеній до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
Цей статус передбачає їхнє збереження й охорону. Однак сконцентрований тут
величезний культурно-історичний потенціал має низку проблем, які потребують
нагального вирішення. Найгострішою та найактуальнішою є проблема фізичного
збереження пам’яток. Для понад 70 % розташованих тут будівель, що мають велику
історичну цінність, характерний різний ступінь ушкодження, а окремі з них зазнали
повного руйнування.

Одним з найважливіших завдань охорони пам’яток є забезпечення їхньої стійкості.
Під стійкістю розуміють здатність їхніх основних несучих конструкцій чинити опір
зусиллям, спрямованим на виведення пам’ятки зі стану статичної рівноваги [3].

Пам’ятки архітектури треба розглядати як складні природно-технічні системи, які
охоплюють тісно взаємопов’язані між собою конструктивні елементи й окремі складові
природного середовища.

Провідну роль у забезпеченні стійкості пам’яток відіграє геологічне середовище,
яке використовують як підґрунтя фундаментів споруд.

У сфері впливу історико-архітектурних пам’яток залягає строкатий за літологічним
складом і властивостями комплекс ґрунтів, який містить сучасні нагромадження
(культурний шар), відклади четвертинної системи, неогену та верхньої крейди.

Породи культурного шару суцільним плащем покривають територію історичної
частини Львова. Потужність шару змінюється в широких межах – від 2,0–4,0 до
6,0–9,0 м. На схилах улоговини вона пересічно не превищує 3,0–4,0 м, а в заплаві річки,
зокрема поблизу її русла, подекуди досягає 7,0–9,0 м. Ділянки з товщиною культурного
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шару, що перевищує 3,0 м, займають понад 50 % загальної площі. За пересічної глибини
залягання фундаментів 2,0–3,0 м він є підґрунтям багатьох пам’яток архітектури.

Детальні дослідження культурного шару у свердловинах, шурфах, будівельних
котлованах, траншеях, археологічних розкопах засвідчили, що це унікальне природно-
антропогенне утворення зі складною внутрішньою будовою, строкатим літологічним
і хімічним складом та фізико-механічними й корозійними властивостями. Відклади
цього генетичного типу мають яскраво виражені сенсорні властивості, зумовлені
наявністю в їхньому складі низки ефемерних елементів (органічної речовини, легко-
розчинних солей тощо), дуже чутливих до природних та, особливо, антропогенних змін
умов існування [2].

Характерною особливістю ґрунтів є вкрай високий ступінь неоднорідності складу,
стану і властивостей як у плані, так і за глибиною. У літологічному складі загалом
переважають суглинки, проте в багатьох місцях трапляються піски, супіски та глини.
Майже постійним їхнім супутником є бита цегла, будівельне і побутове сміття,
кераміка, скло, уламки дерева, шкіри, костей тощо.

В алювіальному комплексі за особливостями умов нагромадження, літологічним
складом та властивостями виділено руслові, заплавні та старичні (болотні) відклади.

Русловий алювій представлений дрібно- та середньозернистими пісками з лінзами
і прошарками гравійно-галечникового матеріалу. Відклади цієї генези поширені
головно у правобережній частині долини Полтви. На її лівому березі вони фіксовані
лише у вигляді невеликих за площею плям. Пересічна потужність шару становить
3,5–6,5 м. Ці нагромадження мають високі показники механічних властивостей.

Заплавний алювій складений супісками та суглинками з прошарками і лінзами
дрібного піску, іноді з домішками органічних речовин. Товщина шару порід цього типу
нагромаджень коливається від 1,0 до 3,0 м. Механічні властивості достатньо високі.

Відклади старичного алювію займають більше третини досліджуваної території.
Зосереджені вони головно на лівому березі Полтви, а також формують днища долин
її приток. Літологічно вони представлені заторфованими суглинками, глинами і
торфами. Торфи залягають у вигляді окремих лінз товщиною від 0,2 до 1,0–2,4 м.
Найбільше їх виявлено на пр. Свободи, вулицях Банковій, Івана Франка, Ковжуна.
Заторфовані породи у вигляді ланцюжка ізольованих масивів простягаються вздовж
лівого берега Полтви. Найбільші за потужністю шари (6,0–12,0 м) виявлено поблизу
пл. Міцкевича, вул. Гнатюка, на ділянці розташування Театру опери і балету.

Породи цього генетичного типу завдяки високому вмісту органіки мають низькі
показники механічних властивостей, розвиток процесів тривалої консолідації, високу
чутливість до антропогенного впливу, зокрема обезводнення та вібрації.

Делювіальні нагромадження складені лесовими супісками твердої і пластичної
консистенції з прошарками пісків, які досить потужним шаром (від 1,0–3,0 до
10,0–15,0 м) укривають схили гори Цитадель. Вони щільні й мають високі показники
механічних властивостей.

Неогенові відклади зі стратиграфічним неузгодженням залягають на розмитій
поверхні верхньокрейдових мергелів та корі їхнього звітрювання. Вони складені
дрібними кварцовими пісками з прошарками пісковиків. Залягають у вигляді
невеликих масивів на схилах Святоюрської, Замкової гори та гори Цитадель.
Незважаючи на високі показники механічних властивостей, вони схильні до розвитку
процесів механічної суфозії.
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Нагромадження верхньої крейди належать до маастрихтського ярусу (львівська
світа) і представлені так званими львівськими мергелями. Відклади верхньої крейди
поширені на всій території. Глибина їхнього залягання тісно корелює з рельєфом. На
схилах улоговини вони є на глибині 1,5–3,0 м, на ділянках найбільшого ерозійного
врізу долини Полтви – на глибинах від 6,0 до 15,0 м. Мергелі звітрілі, тріщинуваті.
Ступінь тріщинуватості закономірно зменшується з глибиною. Показники властивос-
тей змінюються в широкому діапазоні, залежно від ступеня звітрілості, проте загалом
мають високі значення механічних властивостей. У верхній, найбільш звітрілій частині,
мергелі поступово змінені глинистим елювієм – твердими та напівтвердими
карбонатними суглинками і глинами. Вони досить щільні, уміщують уламки мергелю,
кількість якого зростає з глибиною. Потужність шару глин змінюється від 0,5 до 4,0 м.

Підземні води. На досліджуваній території виявлено два водоносні горизонти: чет-
вертинний і верхньокрейдовий.

Перший від поверхні – водоносний горизонт четвертинних відкладів, який сформу-
вався на водотривкому елювії верхньокрейдових мергелів.

Водовмісними породами є строкатий за літологічним складом комплекс алювіаль-
них відкладів Полтви. Води горизонту безнапірні. Вони залягають переважно на
глибинах 2,0–4,0 м. Лише на ділянках штучного дренажу (Театр опери і балету,
пл. Митна, а також на схилах г. Цитадель) глибини залягання перевищують 6,0–9,0 м.
У периферійних частинах долини Полтви відклади практично безводні.

Потужність водоносного горизонту змінюється від 0,5–3,0 до 8,0 м. У більшості
випадків вона не перевищує 2,0–3,0 м.

Живлення водоносного горизонту відбувається внаслідок інфільтрації атмосферних
опадів, часткового розвантаження вод верхньокрейдового водоносного горизонту та
витоків з інженерних мереж.

Для вод характерна середня та слабка загальнокислотна, вуглекислотна та сульфат-
на агресивність до матеріалу заглиблених будівельних конструкцій. Завдяки високому
вмісту в них солей різного типу і капілярному підсмоктуванню цих вод відбувається
активне нагромадження у будівельному матеріалі мінералів-руйнівників (бішофіту,
тенардиту, мірабіліту, гіпсу та ін).

Другим від поверхні є горизонт верхньокрейдових артезіанських вод, пов’язаних
з тріщинуватими мергелями маастрихтського ярусу.

Глибина залягання гідростатичного рівня вод цього горизонту змінюється від 2,8 м
на вул. Банківській до 11,6 м на вул. М. Кривоноса.

Значення напору також коливається в широких межах. У районі Лялькового театру
води фактично безнапірні, а у свердловинах на пр. Свободи напір досягає 9,5–10,3 м.
Пересічно він становить 2,0–4,0 м.

За комплексом чинників (рельєф, будова геологічного розрізу, потужність культур-
ного шару, заторфованих порід і торфів, гідрогеологічні умови, сучасні морфодинаміч-
ні процеси) у центральній частині міста виділено 19 типів геологічного середовища.
Просторовий аналіз їхнього поширення засвідчив, що на схилах улоговини переважа-
ють порівняно стійкі до сприйняття навантажень від будівель його типи. Для них
характерна наявність в основі фундаментів порід з високою несучою здатністю,
відсутність, зазвичай, ґрунтових вод і незначний розвиток морфодинамічних процесів.
Дещо менші за площею території займають ділянки з порівняно несприятливими
умовами. Вони мають потужну (3,0–6,0 м) товщу техногенних (сильно і нерівномірно
стискуваних порід) та розвиток механічної суфозії. Найбільш несприятливі умови
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притаманні днищу улоговини. Тут переважають ділянки з багатошаровою будовою
розрізу, потужною товщею техногенних (3,0–9,0 м), заторфованих ґрунтів і торфів,
товщиною до 6,0–8,0 м, активним розвитком процесів підтоплення, дренування та
механічної суфозії.

Техногенна складова історичних природно-технічних геосистем (ПТГ) – це складний
композит, який охоплює житлові будинки, адміністративні й культові споруди тощо.

Досліджуваний район має щільну різноповерхову забудову. Тут розміщені будівлі
висотою від одного до восьми поверхів. Основна їхня кількість (97 %) має висоту від
одного до чотирьох поверхів. Провідну роль відіграє триповерхова забудова (40,7 %).

Будинки збудовано на фундаментах мілкого (стрічкові, плитні) та глибокого (па-
льові) закладання. Серед фундаментів мілкого закладання найчастіше трапляються
фундаменти типу “стіна в ґрунті” та з розширеною п’ятою. За матеріалом їх поділяють
на цегляні, бутові на вапняному розчині та бетонні. Характерною особливістю
стрічкових фундаментів є широке використання дерева. В одних місцях це дощані
настили, іноді з піщаною подушкою, в інших – настили з дерев’яних лаг. Лаги бувають
круглі, квадратної або прямокутної форми з поперечним перерізом від 10,0 до 30,0 см.
Виявлено настили суцільні й переривчасті, одно- або двоярусні. Вони орієнтовані
вздовж, упоперек та під кутом до осі фундаментів. Нерідко трапляються конструкції
комбінованого типу. Вони містять суцільний або переривчастий дощаний настил та
поздовжні бруси. Матеріалом дерев’яної складової фундаментів є дуб. Ширина
фундаментів – від 0,7 до 2,7 м.

Пальові фундаменти влаштовували із дерев’яних паль від 10,0–15,0 до 20,0–30,0 см
у діаметрі. Часто трапляються поля з коротких пірамідальних паль довжиною
1,0–1,5 м, які використовували для загального ущільнення порід підвалин. Виготовлені
вони переважно з дуба, але трапляються й соснові та березові.

Глибина закладання стрічкових фундаментів пересічно не перевищує 3,0 м. Довжи-
на паль – 3,0–6,0 м.

Просторовий аналіз типів фундаментів засвідчив, що на схилах долини р. Полтва,
де поширені переважно породи культурного шару значної потужності та, меншою
мірою, заторфовані ґрунти і торфи сумарною товщиною під фундаментами 2,0–3,0 м,
використовували стрічкові фундаменти з дерев’яними настилами різного типу та
фундаменти у вигляді суцільної бетонної плити товщиною 0,9–1,2 м. У районах, де
в підґрунті залягають ґрунти з високими показниками механічних властивостей,
використовували фундаменти типу “стіна в ґрунті”. Зазначимо, що цей тип фундамен-
тів виявлено і на ділянках зі складними умовами.

На ділянках з великою потужністю “слабких” ґрунтів застосовували, зазвичай,
пальові фундаменти.

Статичне навантаження на ґрунти (залежно від поверховості будівель) коливається
від 0,1 до 0,3 МПа.

З метою оцінки стану техногенної складової досліджуваних природно-технічних
систем виконано детальне обстеження споруд з вивченням ступеня їхнього ушкодження.

За цією ознакою будівлі розділено на декілька категорій: 1) без видимих деформа-
цій; 2) з тріщинами у несучих стінах до 3,0–5,0 мм, що не порушують їхньої нормаль-
ної експлуатації; 3) з тріщинами до 20,0–30,0 мм, прогинами та перекосами, які
негативно впливають на стан будівель; 4) аварійні будівлі – у яких ступінь ушкодження
конструкцій не гарантує цілісності споруди.

Результати оцінки технічного стану будинків і споруд наведено у таблиці.
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Стан будівель і споруд центральної частини Львова

Стан будівель Кількість Відсоток від
загальної кількості

Будівлі без ушкоджень 169 13,7
Будівлі з тріщинами до 3,0–5,0 мм 723 58,4
Будівлі з тріщинами до 20,0–30,0 мм 98 7,9
Аварійні будівлі 248 20,0
Загальна кількість будівель 1 238 100,0

Як бачимо з таблиці, велика кількість будівель, у тому числі і пам’яток архітектури,
втратила свою стійкість і має той чи інший ступінь ушкодження несучих елементів,
20 % із них загрожують повним руйнуванням.

На стійкість пам’яток архітектури суттєво впливають також конструктивні схеми
їхніх надземних частин, види будівельних матеріалів, час функціонування. Значну
кількість будівель протягом часу існування реконструювали, перебудовували,
підсилювали тощо.

Причини, що призводять до втрати стійкості будівель і споруд, поділяють на дві
великі групи [1]:

1) притаманні самій споруді (конструктивні);
2) пов’язані з дією зовнішніх природних та антропогенних чинників на споруду. До

перших належать конструктивні дефекти, помилки в ході будівництва, типи
будівельних матеріалів, їхнє старіння та ін.

До другої групи причин належить ущільнення ґрунтів, зумовлене впливом статич-
них і динамічних навантажень, дегідратацією, розвитком процесів повзучності та кон-
солідації, механічної та хімічної суфозії, окиснення органічних решток у ґрунтах тощо.

Зазвичай, деформації будинків і споруд зумовлені сукупним негативним впливом
комплексу чинників першої та другої груп.

Просторовий аналіз геолого-гідрогеологічних умов, типів та конструкцій фундамен-
тів засвідчує, що окремі природні загрози (склад і властивості підґрунтя фундаментів)
були частково враховані під час проектування та будівництва завдяки використанню
різних типів фундаментів, зменшенню товщини шару слабких ґрунтів, влаштуванню
штучних (піщаних) подушок, регулюванню навантаження на ґрунти, застосуванню
спеціальних конструктивних заходів. Натомість зміни стану і властивостей геологічно-
го середовища, зумовлені довготривалим та різномасштабним зовнішнім впливом, не
враховували.

Для виявлення провідних чинників, що визначають стійкість будівель, виконано
комп’ютерне накладання оцінних карт (карт чинників) на карту аварійності–стійкості.
Підраховували площі окремих виділів чинника, загальну кількість будівель у його
межах і кількість ушкоджених споруд, що припадає на цей виділ. Частка від ділення
кількості аварійних будинків до їхньої загальної кількості на площі виділу давала
коефіцієнт стійкості (Кс). Абсолютне значення коефіцієнта означає ступінь впливу того
чи іншого чинника на стійкість споруди.

За коефіцієнтом стійкості оцінювали вплив на стан споруд таких властивостей
геологічного середовища, як глибина залягання мергелів, ґрунтових вод (техногенного
підтоплення і дренування), потужність ґрунтів культурного шару, заторфованих порід
і торфів та складність інженерно-геологічних умов. Крім того, брали до уваги зміни
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геологічного середовища, зумовлені розвитком процесів суфозії, дегідратаційного
ущільнення, повзучості та консолідації глинистих і органо-мінеральних ґрунтів.

Просторовий аналіз розподілу сильно деформованих та аварійних споруд засвідчив,
що вони приурочені головно до заплавної частини р. Полтва та контурів ліквідованих
оборонних споруд, зокрема, оборонних ровів. У першому випадку це ділянки зі
складною, багатошаровою будовою геологічного середовища з переважанням у ній
ґрунтів з низькими показниками механічних властивостей. У другому – ділянки
з потужною (до 6,0–9,0 м) товщею ґрунтів культурного шару, які також мають низькі
показники і в межах яких, крім того, розвиваються процеси механічної суфозії,
дегідратаційне ущільнення та ущільнення, зумовлене впливом вібродинамічних
навантажень. Спільною рисою цих двох категорій ділянок є наявність у їхній будові
порід з сенсорними властивостями, дуже чутливих до зовнішнього впливу.

Мінімальні значення коефіцієнта стійкості будівель Кс зафіксовано на ділянках
з близьким від поверхні заляганням мергелів (0,36). У місцях, де мергелі залягають на
глибині понад 10,0 м, він зростає до 3,08. Натомість, у місцях розвитку процесів
підтоплення його значення збільшується до 14,4. Найяскравіше виявляється зв’язок
стійкості зі складністю будови геологічного середовища. На ділянках, де безпосеред-
ньо під фундаментами залягають мергелі, коефіцієнт стійкості дорівнює нулю.
У місцях, де в геологічному розрізі залягає потужна товща техногенних та заторфова-
них ґрунтів і торфів, він досягає 30,4–40,7.

Окремо зазначимо, що втрата стійкості будівель часто пов’язана з деструкцією де-
рев’яних елементів фундаментів, зумовлена техногенним зниженням рівня ґрунтових вод.

Одним із техногенних чинників, що характеризує стійкість пам’яток, є їхній вік. Він
певною мірою зумовлює комплекс технічних причин і перш за все процеси старіння
будівель, втомлюваність будівельних матеріалів, нефахові реконструкції. Високий
коефіцієнт аварійності (28,4) зафіксовано для забудови ХІІІ–ХІV ст., для споруд
ХVІІ–ХVІІІ ст. він становить 30,0, а ХХ ст. – 14,6.

Польові обстеження деформованих споруд засвідчили, що одним із найпотужніших
чинників, який призводить до втрати стійкості пам’яток, є антропогенна механічна
суфозія. Вона розвивається головно у найсприятливішій за складом і властивостями
товщі техногенних ґрунтів. Найчастіше її прояви фіксують у місцях ушкодження
каналізаційних колекторів, у сфері впливу яких простежується вимивання дрібнозему.
Її прояви фіксують практично на всій досліджуваній території, де незадовільно
функціонує система водовідведення [4].

Цей процес з погляду впливу на стійкість споруд є найбільш загрозливим.
Швидкість його розвитку на ділянках зі сприятливими умовами надзвичайно висока.
Утворення небезпечного для споруди осідання чи провалювання ґрунту може
відбуватися протягом одного або декількох років. Процес розвивається, зазвичай,
приховано, а реалізація відбувається майже миттєво і тому є вкрай небезпечною не
лише для споруд, а й для людей.

Важливим чинником деформацій будівель, що зумовлені техногенними змінами
геологічного середовища, зокрема, зниженням рівня ґрунтових вод, є руйнування
дерев’яних складових фундаментів.

Виконаний аналіз засвідчує, що втрата стійкості пам’яток архітектури в центральній
частині міста зумовлена перш за все комплексом геологічних причин. Цей комплекс
охоплює низку порагенетично пов’язаних між собою чинників, таких як умови
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залягання ґрунтів, наявність у геологічному розрізі порід із сенсорними властивостями,
положення рівня ґрунтових вод, його динаміка.

Однак найважливішим у цьому разі є не тільки і навіть не стільки наявність
в активній зоні фундаментів сильностискуваних, з низькою міцністю, суфозійно
нестійких ґрунтів, що само по собі також дуже важливо, проте здебільшого враховано
в ході будівництва, а суттєві зміни цих властивостей під впливом щораз більшого
й урізноманітненого антропогенного впливу та незадовільної експлуатації будівель
і мереж, які супроводжуються розвитком низки необезпечених інженерно-геологічних
процесів. До таких процесів перш за все належать механічна суфозія та повільне
нерівномірне осідання земної поверхні, а також вплив агресивного середовища на
підземні інженерні конструкції.

Отже, проведені дослідження дають змогу зробити такі висновки.
1. Порушення стійкості пам’яток архітектури історичної частини Львова зумов-

лене впливом комплексу природних і техногенних чинників. Серед природних
чинників провідну роль відіграють будова, склад, стан і властивості геологічного
середовища. Зокрема, наявність в активній зоні споруд сильно стискуваних, з низькою
міцністю, схильних до розвитку процесів консолідації та об’ємної повзучості, суфозій-
но нестійких ґрунтів. Найважливішим у цьому разі є не тільки і не стільки наявність в
активній зоні споруд ґрунтів з сенсорними властивостями, що дуже важливо, а суттєві
зміни цих властивостей під впливом щораз більшого техногенного пресу, який
зумовлює активний розвиток деформаційних процесів.

2. До техногенних чинників забезпечення стійкості пам’яток належать головно
конструктивні особливості споруд, види будівельних матеріалів та їхній вік. Провідну
роль у цьому разі відіграють фундаменти, перш за все їхня здатність витримувати
навантаження від споруд в умовах змін властивостей геологічного середовища.
Найбільше будівель, що зазнали недопустимих деформацій, мають фундаменти та
надфундаментні частини будівель з дерев’яними елементами та фундаменти з де-
рев’яних паль. Зміна водно-повітряного режиму їхнього існування, зумовлена знижен-
ням рівня ґрунтових вод, супроводжується частковою або повною деструкцією
деревини. Певну роль у забезпеченні стійкості відіграє вік пам’яток, який сумарно
відображає суттєве зменшення показників властивостей будівельних матеріалів.
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ANALYSIS OF INFLUENCE OF NATURAL AND TECHNOGENIC FACTORS
ON ARCHITECTURAL MONUMENTS SUSTAINABILITY

WITHIN HISTORICAL CENTRE OF LVIV

Petro Voloshyn

Ivan Franko National University of Lviv,
M. Grushevskogo Str., 4, UA – 79005, Lviv, Ukraine

The main factors that influenced on sustainability of architectural monuments were considered.
Among natural factors principle role belongs to presence of soils with sensor features in buildings active
zone, and significant changes of those features under influence of technogenic press. Constructive
features of buildings, kinds of building materials and their age belong to technogenic factors.

Key words: architectural monument, sustainability, deformation, basement, geological environment,
soil features.
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СТАТИСТИЧНІ ДЖЕРЕЛА СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
ДИТЯЧОГО НАСЕЛЕННЯ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛ.

Галина Вужинська

Львівський національний університет імені Івана Франка,
вул. П. Дорошенка, 41, 79000, м. Львів, Україна

Обґрунтовано актуальність суспільно-географічного дослідження дитячого населення регіо-
ну. Визначено особливості використання терміна “дитяче населення”. Проаналізовано стати-
стичні джерела, що містять інформацію про дитяче населення Львівської обл. у територіальному
розрізі. Перелічено найважливіші показники, на підставі яких можна проводити суспільно-
географічне дослідження дитячого населення.

Ключові слова: дитяче населення, суспільно-географічне дослідження, статистичні джерела,
територіальний розріз, перепис населення.

Україна вже багато років належить до країн з найнижчим у світі рівнем народжува-
ності та високим показником смертності населення. Ці обставини найбільше спричи-
нилися до розвитку демографічної кризи, що є особливо гострою серед соціально-
економічних проблем нашої держави. Крім зниження рівня народжуваності та
підвищення рівня смертності, важливими чинниками, що впливають на демографічну
ситуацію в країні, є: втрата традицій багатодітності, перевищення кількості померлих
над кількістю народжених (депопуляція), різке зменшення кількості шлюбів, значні
міграції населення, а також чимало соціально-економічних чинників (невисокий рівень
життя, зниження рівня зайнятості населення, низький рівень медичного обслугову-
вання, неналежний освітній рівень населення).

За таких умов простежують значне погіршення не тільки кількісних показників
розвитку населення, а й якісних, що позначається, зокрема, на життєдіяльності
більшості вікових груп населення. У вкрай важкому соціальному становищі перебуває
дитяче населення – майбутнє нашої країни. Формування та розвиток дитини як
особистості передусім залежить від сім’ї, системи охорони здоров’я, освіти та середо-
вища її проживання. Якщо раніше держава фінансувала значну частину витрат на
виховання, навчання, оздоровлення дітей, то сьогодні ці витрати майже повністю
лягають на сім’ю, у якій виховують дитину. Належний рівень виховання дитини
головно визначений життєвим рівнем сім’ї, насамперед, її доходами та витратами.
Невисокі прибутки багатьох сімей призводять до неспроможності батьків сплачувати
за перебування дітей навіть у дошкільному закладі. Через те, що держава недостатньо
фінансує вищі навчальні заклади, кількість місць у них обмежена, тому далеко не всі
підлітки мають змогу навчатися в них. Останніми роками простежується погіршення
стану здоров’я дитячого населення України. Ця тенденція є особливо загрозливою.
“Пріоритетним завданням, яке стоїть перед будь-яким суспільством, має бути забезпе-
чення “здорового старту” в житті дитини. На жаль, у нашій країні навіть найменші діти
не мають необхідного “запасу міцності” стосовно здоров’я” [5, с. 199]. Захворюваність
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дітей щораз частіше набуває хронічних форм. Зростає кількість дітей, які часто
хворіють, дітей-інвалідів, скорочується частка здорових серед народжених живими. Як
наслідок, такий стан здоров’я є загрозливим для ефективного розвитку суспільства.
Особливо на стан здоров’я дітей впливає екологічна ситуація регіону, а також терито-
ріальна близькість до установ медичного обслуговування. Несприятливість цих
чинників створює невпевненість у майбутньому та суттєво впливає на прийняття
рішень сім’єю стосовно кількості дітей у них.

Надзвичайно гострою є проблема соціально незахищених категорій дитячого насе-
лення: безпритульних, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-
інвалідів. У таких складних умовах суспільства “діти є економічно найменш захище-
ною категорією населення, сучасний економічний механізм забезпечення їх життє-
діяльності, розвитку і виховання знаходиться лише у зародковому стані” [5, с. 137],
тому вирішення проблеми потребує значного державного інвестування та невідкладних
дій з боку держави з метою створення сприятливого “клімату” для розвитку і вихо-
вання дитячого населення.

Зрозуміло, що в сучасних соціально-економічних, політичних умовах України
щораз актуальнішими стають дослідження дитячого населення та пошук методів
і розробка конкретних заходів державної політики щодо поліпшення становища дітей
у суспільстві, адже процвітання та “добробут країни зараз залежить не стільки від
чисельності її жителів, скільки від їх “якості”: здоров’я, освітнього та професійно-
кваліфікаційного рівня, успіхів у розвитку економіки та досягненнях НТП, які
найбільш повно розкривають творчі можливості нації” [19, с. 72].

Навіть побічний огляд проблем, що виникають у процесі життєдіяльності дитячого
населення, засвідчує, що абсолютна більшість з них має територіальну складову, а
отже, їх можна досліджувати в межах суспільної географії. Зокрема, територіальні
особливості народжуваності та дитячої смертності досліджує географія населення,
рівень і якість життя – соціальна географія, територіальну диференціацію рівня
зайнятості, доходів і витрат сімей з дітьми та їхні житлові умови – економічна
географія, територіальну організацію дитячого туризму та відпочинку – рекреаційна
географія, освітній рівень дітей та територіальну забезпеченість їх навчальними
закладами – географія освіти, територіальне поширення захворювань дитячого
населення та їхнє оздоровлення – медична географія тощо.

Наша мета – виявлення статистичної основи суспільно-географічного дослідження
дитячого населення. Для реалізації мети поставлено такі головні завдання: уточнити
поняття “дитяче населення”, проаналізувати статистичні видання органів державної та
регіональної статистики для виявлення в них показників, що стосуються дитячого
населення, виконати класифікацію статистичних показників, що характеризують
дитяче населення.

Проблематика дитячого населення не є новою в суспільній географії. Окремі праці
цього напряму в Україні вже є. Зокрема, за цією проблематикою захищено декілька
дисертацій (О. Романів [27], О. Колотуха [17]). Однак загалом суспільно-географічне
дослідження дитячого населення в Україні лише розпочинається. Натомість, у
зарубіжній географії “дитяча географія” привертає увагу науковців уже десятиліттями.
Навіть існує науковий журнал “Children’s Geographies” [41], хоча статті в ньому
здебільшого пов’язані з географією поведінки дитячого населення, географією
культури, непозитивістськими методами і підходами.



Г. Вужинська
ISSN 2078-6441. Вісник Львівського університету. Серія географічна. 2014. Випуск 47

60

Зазначимо, що українські фахівці з інших наукових суспільних дисциплін (еконо-
міки, соціології, медицини, психології, педагогіки) досліджують останніми десятиріч-
чями дитяче населення значно активніше. Зокрема, різні аспекти цієї проблематики
вивчали О. Бердик, Л. Волинець, О. Грішнова, Н. Дудар, О. Карпенко, І. Курило,
Е. Лібанова, О. Макарова, С. Няньковський, О. Палій, В. Піскунов, Л. Покроєва,
Г. Святненко, В. Стешенко, А. Толстоухова, О. Черняєва, Л. Чуйко, Л. Шевчук, І. Яко-
венко та ін. Значний внесок у дослідження, передусім демографічних проблем сімей
і дітей, зробили науковці сусідньої з Україною Росії – А. Волков, Г. Клімантова,
Л. Лучкіна, М. Мід, Ю. Семенов та ін.

Для суспільно-географічного дослідження проблематики дитячого населення важ-
ливим є чітке визначення цього поняття. На думку науковців, “сьогодні не існує ні
беззаперечного визначення дитячого населення, ні загальновизнаної конкретної межі
його закінчення” [4, с. 5]. Певними орієнтирами можуть бути юридичні формулювання.
Згідно з міжнародним законодавством, зокрема Конвенцією про права дити-
ни (стаття 1), “дитиною є кожна людська істота до досягнення 18-річного віку, якщо за
законом, застосовуваним до даної особи, вона не досягає повноліття раніше” [18].
Щодо українського законодавства, то у Сімейному кодексі України (стаття 6) зазна-
чено, що “правовий статус дитини має особа до досягнення нею повноліття”, а поняття
“дитина” розділене на дві категорії: “малолітньою вважається дитина до досягнення
нею чотирнадцяти років”, а “неповнолітньою вважається дитина у віці від чотирнад-
цяти до вісімнадцяти років” [33]. На підставі цих формулювань зазначимо, що дитячим
населенням є сукупність осіб певної території, які не досягли 18-річного віку та не
перебувають у шлюбі. У ході суспільно-географічного дослідження дитячого насе-
лення в певному регіоні потрібно передусім аналізувати територіальну організацію
його життєдіяльності та вплив на неї географічних чинників (природничо-географіч-
них, історико-географічних, соціально-економіко-географічних, демогеографічних,
розселенських та ін.).

Базовою групою джерел у суспільно-географічному вивченні дитячого населення
є статистичні матеріали. Ці дані надають нам кількісну інформацію про демографічну
ситуацію дитячого населення, рівень розвитку освіти, культури, стан здоров’я дітей та
рівень медичного обслуговування, а також соціально-економічний стан сімей з дітьми
та умови проживання, що дає змогу нам оцінити житлові умови, у яких ростуть,
кількість та захист дітей, які потребують особливої уваги, дані про скоєння правопо-
рушень, кримінальних злочинів, безпритульність та бездоглядність дітей. Усі ці дані
формують за результатами поточної статистики, матеріалів переписів населення,
вибіркових обстежень.

Для аналізу наявності показників, що пов’язані з дитячим населенням, у статистич-
них довідниках ми відібрали такі загальноукраїнські та регіональні (на прикладі
Львівської обл.) видання: “Населення України” [21], “Розподіл постійного населення
України за статтю та віком” [26], “Дошкільна освіта України” [7], “Загальноосвітні
навчальні заклади України” [9], “Діти, жінки та сім’я в Україні” [6], “Жінки і чоловіки
в Україні” [8], “Оздоровлення дітей у дитячих закладах оздоровлення та відпочин-
ку” [22], “Захист дітей, які потребують особливої уваги суспільства” [14], “Заклади
культури, мистецтва, фізкультури та спорту України” [10], “Засоби масової інформації
та книговидання в Україні” [13], “Заклади охорони здоров’я та захворюваність
населення України” [12], “Санаторно-курортне лікування, організований відпочинок та
туризм в Україні” [32], “Колективні засоби розміщування в Україні” [16], “Туристична
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діяльність в Україні” [39], “Витрати і ресурси домогосподарств України” [3], “Само-
оцінка домогосподарствами України рівня своїх доходів” [29], “Соціально-демо-
графічні характеристики домогосподарств України” [38], “Соціальні індикатори рівня
життя населення” [36], “Самооцінка населенням стану здоров’я та рівня доступності
окремих видів медичної допомоги” [31], “Соціальний захист населення України” [34],
“Україна у цифрах” [40], “Злочинність в Україні” [15], “Заклади освіти у Львівській
області” [11], “Львівщина у цифрах” [20], “Витрати і ресурси домогосподарств
Львівської області” [1], “Самооцінка домогосподарствами Львівської області рівня
своїх доходів” [28], “Соціально-демографічні характеристики домогосподарств
Львівської області” [37], “Рекреаційний потенціал Львівщини” [25]. Зазначимо, що
значну частину показників, які характеризують дитяче населення, публікують одразу
в декількох збірниках, тому що вони пов’язані з різними розділами статистики. Перелі-
чені вище видання здебільшого проаналізовано за три роки: 2010, 2011 і 2012.

Усі показники, що характеризують дитяче населення в територіальному розрізі, на
наш погляд, можна розділити на декілька груп: демографічні, медичні, освітні, соціаль-
ні, економічні, рекреаційні та інші. Звичайно, чимало показників можна водночас
віднести до двох, а то й більше груп. Тому цей поділ значною мірою є умовним.

Група демографічних показників охоплює близько 25 позицій. Здебільшого, ці
показники публікують у таких довідниках: “Населення України”, “Соціальні індика-
тори рівня життя населення”, “Діти, жінки та сім’я в Україні”, “Жінки і чоловіки
в Україні”, “Статистичний щорічник України”, “Самооцінка населенням стану здоров’я
та рівня доступності окремих видів медичної допомоги”, “Україна у цифрах”, “Розпо-
діл постійного населення України за статтю та віком”, “Львівщина у цифрах”, “Захист
дітей, які потребують особливої уваги суспільства”. У розрізі адміністративних
регіонів України наведено 11 показників: кількість дітей в Україні по регіонах;
розподіл постійного населення у віці 0–17 років за статтю; кількість постійного
дитячого населення за статтю та віком; кількість постійного населення у віці від 1 до
6 років; кількість постійного населення у віці від 6 до 17 років; коефіцієнти народжува-
ності за віком матері; коефіцієнти смертності дітей у віці до одного року; коефіцієнти
смертності дитячого населення за статтю і віковими групами; кількість померлих дітей
у віці до одного року, мертвонароджених та померлих у віці 0–6 днів; розподіл
померлих віком до одного року за кількістю прожитих днів; розподіл померлих дітей у
віці до одного року за причинами смерті, статтю і типом поселень.

Серед показників, які надають нам освітню характеристику дитячого населення,
можна виділити близько 35 основних. Така велика їхня кількість зумовлена тим, що
сама сфера освіти значною мірою розрахована на дитяче населення. Виховання
в дошкільних закладах, навчання учнів у школах, частково професійно-технічних
закладах, позашкільних закладах припадає на вік до 18 років. Для цієї характеристики
дитяче населення групують за віковими контингентами (дошкільний вік (0–6 років),
шкільний вік (6–17 років)), а також виділяють чимало показників, що характеризують
освіту дітей, які потребують особливої уваги суспільства. Такий широкий спектр
освітніх показників наводять у довідниках: “Заклади освіти у Львівській області”,
“Дошкільна освіта України”, “Загальноосвітні навчальні заклади України”, “Заклади
культури, мистецтва, фізкультури та спорту України”, “Соціальні індикатори рівня
життя населення”, “Соціально-демографічні характеристики домогосподарств
України”, “Статистичний щорічник України”, “Діти, жінки та сім’я в Україні”, “Захист
дітей, які потребують особливої уваги суспільства”.
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Більшість з освітніх показників наводять у розрізі адміністративних регіонів Укра-
їни. Їх усього 28: розподіл населення у віці 6 років і старших за рівнем освіти; кількість
дошкільних навчальних закладів; охоплення дітей дошкільними навчальними закла-
дами; наповнюваність дошкільних навчальних закладів; кількість дітей у дошкільних
навчальних закладах; розподіл дітей у дошкільних навчальних закладах за віком
і статтю; розподіл кількості дітей та місць за типами дошкільних навчальних закладів;
чисті показники охоплення дошкільними навчальними закладами дітей різних вікових
груп; кількість дітей у дошкільних навчальних закладах за мовами виховання;
завантаженість дошкільних навчальних закладів; кількість загальноосвітніх навчальних
закладів; кількість учнів у державних денних загальноосвітніх навчальних закладах;
віковий склад учнів у денних загальноосвітніх навчальних закладах; розподіл учнів
денних загальноосвітніх навчальних закладів за мовами навчання; кількість учнів
у розрахунку на один денний загальноосвітній навчальний заклад; охоплення дітей
середньою освітою у загальноосвітніх навчальних закладах; розподіл учнів денних
загальноосвітніх навчальних закладів за групами класів; розподіл учнів денних
загальноосвітніх навчальних закладів за віком; кількість учнів серед потерпілих
унаслідок аварії на ЧАЕС, які навчаються в денних загальноосвітніх навчальних
закладах; розподіл учнів вечірніх (змінних) шкіл за віком; розподіл дітей шкільного
віку за причинами, з яких вони не навчаються для здобуття повної загальної середньої
освіти; віковий склад дітей, які не навчаються для здобуття повної загальної середньої
освіти; питома вага випускників 9-х класів, які продовжували навчання для здобуття
повної загальної середньої освіти; кількість професійно-технічних навчальних закладів;
розподіл кількості студентів вищих навчальних закладів за віком та окремими
категоріями; кількість учнів у школах естетичного виховання; кількість спортивних
шкіл для дітей; кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,
з числа вихованців дошкільних навчальних закладів; кількість дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування серед студентів ВНЗ ІІІ–ІV рівнів акредитації.

Загальнодоступних медичних показників, що характеризують дитяче населення,
виявлено 21. Більшість із них публікують у таких довідниках: “Заклади охорони
здоров’я та захворюваність населення України”, “Оздоровлення дітей у дитячих
закладах оздоровлення та відпочинку влітку”, “Соціальні індикатори рівня життя
населення”, “Діти, жінки та сім’я в Україні”, “Самооцінка населенням стану здоров’я
та рівня доступності окремих видів медичної допомоги”, “Захист дітей, які потребують
особливої уваги суспільства”. У розрізі адміністративних регіонів наведено близько
12 показників: кількість дітей у віці 0–14 років з уперше в житті поставленим діагнозом
активного туберкульозу; кількість дітей у віці 0–14 років з уперше в житті визначеним
діагнозом злоякісного новоутворення; кількість дітей у віці 0–14 років з уперше в житті
поставленим діагнозом сифілісу; кількість дітей у віці 0–14 років з уперше в житті
поставленим діагнозом гонококової інфекції (гонореї); захворюваність дітей за класами
хвороб; кількість дітей у віці до 16 років, які вперше стали інвалідами, за причинами
інвалідності; розподіл дітей, які вперше стали інвалідами, за причинами інвалідності,
до загальної кількості дітей інвалідів; кількість уперше зареєстрованих випадків
захворювань за класами хвороб та окремими віковими групами дітей; охоплення
щепленнями проти туберкульозу новонароджених; кількість ВІЛ-інфікованих дітей
у віці 0–14 та 15–17 років з уперше в житті поставленим діагнозом; кількість дітей
у віці 0–14 та 15–17 років з уперше в житті поставленим діагнозом злоякісного
новоутворення, венеричної хвороби, активного туберкульозу; захворюваність дітей
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у віці 0–14 та 15–17 років на злоякісні новоутворення, венеричні хвороби, активний
туберкульоз.

Серед соціальних показників важливими є ті, які характеризують стан соціального
захисту, житлові умови та злочинність дитячого населення. Здебільшого їх публікують
у таких довідниках: “Колективні засоби розміщування в Україні”, “Оздоровлення дітей
у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку”, “Діти, жінки та сім’я в Україні”,
“Злочинність в Україні”, “Самооцінка населенням стану здоров’я та рівня доступності
окремих видів медичної допомоги”, “Захист дітей, які потребують особливої уваги
суспільства”, “Санаторно-курортне лікування, організований відпочинок та туризм
в Україні”, “Соціальний захист населення України”, “Соціальні індикатори рівня життя
населення”, “Статистичний щорічник України”, “Україна у цифрах”.

У доступних джерелах статистики всього є 28 показників, що характеризують стан
соціального захисту та житлові умови дітей. У розрізі адміністративних регіонів
статистичні джерела наводять 13 показників: кількість окремих категорій дітей та
охоплення їх оздоровленням; кількість позашлюбних народжень; кількість померлих
дітей (0–17 років) від навмисних самоушкоджень (включаючи самогубства); загальна
кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; кількість дітей
у віці 0–17 років, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС та перебували у
спеціалізованих засобах розміщення, за типами засобів; міграція дітей віком 0–17 років
з метою оздоровлення у спеціалізованих засобах розміщування; кількість осіб у віці
15–17 років, потерпілих від травматизму, пов’язаного з виробництвом; оздоровлення
дітей з багатодітних і малозабезпечених сімей; кількість дітей, які перебувають під
опікою чи піклуванням, на яких призначено державну допомогу сім’ям з дітьми;
кількість інтернатних закладів та закладів соціального захисту для дітей; кількість
прийомних сімей та дітей у них; кількість усиновлень сім’ями громадян України, які
було скасовано у 2011 р.; кількість дітей-інвалідів, які одержують пенсію в органах
Пенсійного фонду; кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, які займалися в ДЮСШ та СДЮШОР; розподіл домогосподарств з дітьми
за ступенем задоволення своїми житловими умовами.

Серед семи соціальних показників, що характеризують злочинність, правопору-
шення та антисуспільні прояви серед осіб дитячого населення в розрізі адміністратив-
них регіонів, оприлюднюють усього два показники: кількість та склад неповнолітніх,
яких утримували у виховних колоніях для неповнолітніх; кількість виявлених неповно-
літніх, які вчинили злочини.

З переліку економічних показників, які характеризують домогосподарства з дітьми
та їхні витрати в розрізі адміністративних регіонів, публікують: демографічне наванта-
ження дітьми населення працездатного віку за типом поселень; розподіл домогоспо-
дарств з дітьми за кількістю дітей у їхньому складі; розподіл домогосподарств з дітьми
за віком дітей у їхньому складі; частка домогосподарств, які повідомили, що
в минулому році були випадки, коли через відсутність грошей вони не мали змоги
оплачувати перебування дітей у дитсадку. Ці показники є в таких довідниках: “Діти,
жінки та сім’я в Україні”, “Витрати і ресурси домогосподарств України”, “Статистич-
ний щорічник України”, “Витрати і ресурси домогосподарств України”, “Самооцінка
домогосподарствами України рівня своїх доходів”, “Соціальні індикатори рівня життя
населення”, “Витрати і ресурси домогосподарств Львівської області”, “Самооцінка
домогосподарствами Львівської області рівня своїх доходів”.
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Не менш важливими є показники дитячого дозвілля, відпочинку та туризму, зачис-
лені нами до групи рекреаційних показників. У регіональному розрізі є такі показники
з цієї групи: кількість бібліотек для дітей та юнацтва; населення у віці 6 років і старше,
яке займається фізкультурою та спортом не менше одного разу в тиждень; кількість
дітей та підлітків із загальної кількості екскурсантів і туристів; кількість дитячих
театрів за статусом, типами, мовами; кількість дітей віком 0–17 років, обслугованих
туроператорами та турагентами, за метою поїздки та видами туризму; кількість
клубних формувань для дітей та кількість учасників у них; відвідування музеїв учнями,
слухачами та студентами за їхнім профілем; обсяг дитячого радіомовлення; обсяг
дитячого телевізійного мовлення; обслуговування дітей тематичними концертами;
розподіл обсягу дитячого телерадіомовлення; кількість концертів для дітей, які
проведені в межах своєї області творчими колективами, бригадами і виконавцями
сольних концертів; кількість дітей у віці 0–17, обслугованих у колективних засобах
розміщення за типами засобів. Ці показники можна знайти в таких виданнях: “Рекреа-
ційний потенціал Львівщини”, “Діти, жінки та сім’я в Україні”, “Туристична діяльність
в Україні”, “Заклади культури, мистецтва, фізкультури та спорту України”, “Засоби
масової інформації та книговидання в Україні”.

Надзвичайно цінним джерелом інформації про населення, у тому числі дитяче, є
переписи населення, які дають нам змогу виявити багато важливих змін у демографіч-
ній та соціально-економічній ситуації дитячого населення за міжпереписний період.
У незалежній Україні проведено лише один перепис населення в першій половині
грудня 2001 р. За результатами матеріалів перепису вийшли довідники, окремо
присвячені проблематиці дитячого населення, а саме: “Жінки і діти України”, “Жінки
та чоловіки України”, “Домогосподарства України. Домогосподарства за типами та
кількістю дітей”. Крім того, інформацію про різні аспекти життєдіяльності дитячого
населення України та її регіонів за підсумками перепису 2001 р. розміщено в таких
довідниках: “Рівень освіти населення України”, “Національний склад населення
України та його мовні ознаки”, “Статево віковий склад населення України”, “Розподіл
населення найбільш численних національностей за статтю та віком, шлюбним станом,
мовними ознаками та рівнем освіти”, “Населення України за місцем народження та
громадянством”, “Кількість та територіальне розміщення населення України”.

Загалом матеріали Всеукраїнського перепису надають нам інформацію щодо демо-
графічної, національно-мовної ситуації та освітнього рівня дитячого населення.
У регіональному розрізі за матеріалами перепису є такі показники: смертність дітей
у віці до одного року за типом поселень; розподіл народжених, зареєстрованих
у матерів, молодших 20 років; кількість позашлюбних народжених; сумарний
коефіцієнт народжуваності; коефіцієнти народжуваності за віком матері; очікувана
тривалість життя при народженні; кількість індивідуальних домогосподарств, які
мають дітей у віці до 18 років; розподіл індивідуальних домогосподарств, які мають
дітей у віці до 18 років, за кількістю дітей.

Отже, статистичні джерела інформації є одними з основних у суспільно-географіч-
ному дослідженні дитячого населення, зокрема Львівської обл., які дають змогу
розглядати життєдіяльність дітей у різних сферах. Географічне вивчення дитячого
населення є важливим напрямом наукових досліджень в Україні, яким наразі майже
ніхто не займається. Водночас існує велика кількість статистичних показників, які
дають змогу різнобічно дослідити цю проблематику в розрізі адміністративних
областей, районів та міст обласного значення. Тому надалі плануємо вивчати
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в територіальному розрізі кожен з аспектів життєдіяльності дитячого населення регіону
під впливом різних чинників, використовуючи показники статистичних матеріалів та
перепису населення.
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in this article. The features of usage of term “child’s population” were analyzed. The analysis of
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basic indicators of human geographical research of child’s population were shown.
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ПИЛУВАТІ АТМОСФЕРНІ ВИПАДАННЯ ХОЛОДНОГО ПЕРІОДУ РОКУ
В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛ.
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Досліджено фізичні властивості пилуватих випадань на сніговий покрив у Передкарпатті.
Завис атмосферного пилу у сніговій воді проаналізовано методом нефелометрії. Оцінку
властивостей пилу виконано за динамікою осідання часток завису у сніговій воді. Дані
опрацьовано методами кореляційно-регресійного, дисперсійного та еколого-геохімічного ана-
лізу. З’ясовано, що 12 % дослідженої території перебуває в умовах регіонального природного фону,
більше третини – в умовах техногенного забруднення, половина – в умовах техногенного фону.

Ключові слова: запорошення атмосферного повітря, моніторинг довкілля, обстеження снігу,
техногенне забруднення.

Важливими завданнями екологічного моніторингу довкілля є діагностика та оцінка
просторового розподілу первинних техногенних атмосферних випадань. Основними
особливостями таких випадань є збагачення важкими елементами та мала розчин-
ність [2]. На практиці часто виникає потреба оконтурити та оцінити інтенсивність
техногенних випадань на тлі природних. Традиційно це вирішують через поліелемент-
ний хімічний аналіз атмосферних випадань або компонентів довкілля, які їх нагрома-
джують, – ґрунту, рослинності, снігового покриву тощо [2]. Такий аналіз потребує знач-
них апаратурних та ресурсних витрат. Водночас діагностування та оконтурювання пер-
винних техногенних випадань доцільно проводити із застосуванням будь-яких доступ-
них методів за умови, що вони ґрунтуються на ключових параметрах первинних випа-
дань техногенних атмосферних домішок і дають змогу оконтурити поля забруднення.

Основним компонентом атмосферних випадань є пил. Техногенна складова пилу,
зазвичай, становить 5–10 % від його загального запасу в атмосфері, співвідношення
природної та техногенної складових є динамічним як за кількістю, так і за фізико-
хімічними властивостями [1, 2]. Із параметрів пилу, здебільшого, оцінюють його
кількість, рідше хімічний склад. Наша мета – розробка та апробація способу діагнос-
тики за фізичними параметрами техногенного атмосферного пилу, нагромадженого
у сніговому покриві.

Відбір проб снігу виконано протягом лютого 2013 р. на 63 пікетах, організованих
у вигляді двох трансект, що проходять через Івано-Франківську обл. у субширотному
та субмеридіанальному напрямах, перетинаючись в обласному центрі. Маршрути
спостережень пролягали із м. Івано-Франківськ у чотирьох керунках (перераховано
згідно з черговістю виконання спостережень): на північ (Рогатинський керунок);

mailto:gandyber@gmail.com
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на захід (Болехівський керунок); на південь (Ворохтянський керунок), тут мережа
спостережень сягає Буковеля; на схід (Городенківський керунок).

На пікетах циліндричним пластмасовим пробовідбірником відбирали проби сніго-
вого покриву на товщину лежання. На кожному пікеті робили в середньому по
17 уколів снігу, із яких формували змішану пробу. У лабораторних умовах сніг
розтоплювали та вимірювали об’єм снігової води. У воді вимірювали каламутність
нефелометричним методом з використанням приладу контролю якості води
U-10 (Horiba). Результати наведено у нефелометричних одиницях каламутності (НОК).
Вимірювання виконано з точністю 1 НОК у діапазоні від 0 до 800 НОК за збіжності
±3 % від виміряного результату. Каламутність дистильованої води – 0 НОК. Кожну
пробу снігової води вимірювали послідовно у сім етапів з інтервалом 2 хв. На кожному
етапі проби вимірювали щосекунди від 15 до 28 разів. Отже, снігову воду з місць
спостережень вимірювали у середньому 170 разів протягом 20 хв.

Обчислення вибіркового середнього результатів вимірювань, середнього квад-
ратичного відхилення, дисперсії, а також дисперсійний та кореляційно-регресійний
аналізи проводили з використанням функцій Microsoft Excel. У ході кореляційного
аналізу обчислено коефіцієнт детермінації R2.

Для оцінки фізичних властивостей завису окремих проб снігової води обчислювали
дисперсію середнього значення НОК (ДНОК) та коефіцієнт детермінації лінійної
регресії, що описує зв’язок між значенням НОК та часом вимірювання (RНОК). Час
вимірювання застосовано як критерій оцінки динаміки осідання завису. Крім того, для
кожної проби підібрано тип регресії, за допомогою якого процес описують із найбіль-
шим значенням коефіцієнта детермінації.

З метою опосередкованого оцінювання густини випадань пилу на поверхню у міс-
цях спостережень обчислювали показник пропорційності НОК (ПНОК):

ПНОК = НОК × T-1 × S-1, (1)
де НОК1 – усереднене значення каламутності за результатами вимірювань першого
етапу; T – тривалість лежання снігового покриву після, діб; S – площа, м2.

Нефелометричний показник неоднорідності завису у сніговій воді (Пседимент) обчис-
лювали за формулою

Пседимент, % = (НОК1 – НОКi) × НОК1
-1 × 100, (2)

де НОК1 – усереднене значення каламутності за результатами вимірювань першого
етапу; НОКi – значення каламутності i-го вимірювання (у цьому дослідженні –
сьомого).

Нормоване відхилення від середнього визначали за формулою [3]

x

i
s

xxt )( −= , (3)

де xi – вибіркова варіанта; xi – вибіркове середнє; sx – стандартне відхилення.
Усі статистичні показники та оцінку невизначеності обчислено для рівня вірогідності 0,95.
Фон досліджуваного параметра визначали за рівнянням [6]
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lg1lg – середній логарифм виміряних

значень параметра нормалізованої вибірки; N – розмір вибірки.
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Мінімальні аномальні від’ємні відхилення від фону обчислювали за формулою [6]
Ca = Xф×ε-1, (5)

де ε = ant lgσlg – стандартний множник (σlg – середнє квадратичне відхилення логариф-
мів значень досліджуваного параметра).

За критерій аномальності параметрів завису у сніговій воді приймали триразове
перевищення коефіцієнта концентрації (Кс) щодо місцевого фону досліджуваного
параметра (Cф). Значення Кс обчислювали так [6]:

Кс =Ci×Cф
-1, (6)

де Ci – концентрація речовини на пікеті.
Згідно з рекомендаціями [4, 5], обчислювали межу основної невизначеності спосте-

режень, що охоплює складові за основною похибкою засобів вимірювань, випадкову
статистичну похибку вимірювання та становить 11 %.

За результатами вивчення стану снігового покриву на пікетах (товщина, густина,
наявність насту, перекритого свіжим снігом), спостереженнями за погодою та аналізом
даних інтернет-ресурсу Meteo.ua (http://meteo.ua/ua) за період від грудня 2012 р.
визначено час лежання снігу в місцях відбору. На 5 пікетах сніговий покрив до відбору
проб лежав 2 доби, ще на 5 – 45 діб, на 53 – від 9 до 20. Аналіз напрямів вітру до
моменту відбору проб засвідчив, що викиди основних джерел емісії потрапили на всі
місця спостережень. У цьому разі чинником збільшення невизначеності результатів за
опосередкованої оцінки густини атмосферних випадань пилу (формула (1)) є час
лежання снігу. Для оцінки фізичних параметрів завису у сніговій воді останній чинник
не має значення.

Дослідженнями виявлено значну варіабельність статистичних параметрів каламут-
ності снігової води як за показником пропорційності НОК, так і за неоднорідністю
фізичних параметрів завису (ДНОК, Пседимент, RНОК) (табл. 1).

Таблиця 1
Параметри каламутності снігової води у місцях спостережень

Параметр Середнє Дисперсія
ПНОК 11 592
ДНОК 225 394×103

Пседимент, % 29 145
RНОК 0,59 0,07

Між опосередкованою кількісною характеристикою пилуватих атмосферних випа-
дань (ПНОК) і таким показником фізичних властивостей завису у сніговій воді, як ДНОК,
простежується середньої сили нелінійний зв’язок при R2 = 0,69. Залежність апроксимо-
вано ступеневою регресією (див. рис. 1). Важливою характеристикою фізичних
властивостей снігової води є динаміка осідання завису (статистичний зв’язок значення
НОК із часом осідання), яка виявила суттєву відмінність зв’язку названих параметрів за
різних умов техногенного навантаження – від цілковитої відсутності до тісного зв’язку
при R2 = 0,98 (середнє та дисперсія RНОК наведені у табл. 1). Такі статистичні
параметри осідання завису та їхній зв’язок із показником пропорційності НОК
свідчать про якісні зміни фізико-хімічних властивостей і, відповідно, зростання
густини пилу, що седиментується на поверхню y місцях спостережень з різним
техногенним навантаженням.

http://meteo.ua/ua
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Рис. 1. Зв’язок між значенням опосередкованої оцінки випадань пилу
на сніг (ПНОК) та дисперсією НОК під час осідання завису

Аналіз просторового розподілу значення ДНОК засвідчує, що найбільша різно-
манітність фізичних властивостей пилуватих атмосферних випадань пов’язана з потуж-
ними полями запорошення приземного шару повітря, які сформувались на півночі
Івано-Франківської обл. з урбоекосистеми Івано-Франківська, цементно-шиферного
виробництва у с. Ямниця та, передусім, Бурштинської ТЕС і на західному напрямі
спостережень – у зв’язку з промисловим комплексом м. Калуш (див. рис. 2). Значення
Пседимент не корелює зі значеннями ПНОК та дисперсії в разі осідання завису у сніговій
воді. Особливість показника неоднорідності завису у сніговій воді полягає в тому, що
він дає змогу оцінити контрастність або її відсутність у фізичних властивостях суміші
пилуватих часток, седиментованих на снігову поверхню з атмосферного повітря.
Порівняння особливостей просторового розподілу значень ДНОК та Пседимент доводить,
що значення Пседимент, наприклад, в умовах регіонального природного фону
атмосферних випадань, різко збільшується за найнижчих значень ДНОК. Те саме
простежується й на східному напрямі спостережень, де у формуванні атмосферних
домішок не беруть участі великі промислові джерела емісії. Подібна ситуація означає,
що в суміші зерен пилу є незначна кількість речовини зі значно більшою густиною,
наприклад, на фоні будівельного, сільськогосподарського або природного пилу –
транспортний, що утворюється внаслідок тертя металевих деталей автомобілів.

Наведені дані свідчать про декілька типів запорошення приземного шару повітря на
території Івано-Франківської обл., які можна класифікувати за статистичними парамет-
рами осідання завису у сніговій воді. Для перевірки гіпотези про однорідність резуль-
татів спостережень і виявлення даних, що можуть належати до різних типів запоро-
шення, застосовано процедуру аналізу, яка охоплювала: 1) перевірку даних щодо
однорідності за t-критерієм (формула (3)); 2) перевірку утворених після першої
процедури вибірок щодо однорідності за значенням коефіцієнта концентрації (фор-
мула (6)); 3) виділення за критерієм аномальності (xi<CA, формула (5)) із вибірки
з найменшим середнім сукупності даних, які приймають як такі, що описують місцевий
природний фон.
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а б
Рис. 2. Просторовий розподіл дисперсії значення каламутності снігової води (а)

та показника неоднорідності завису (б) на досліджуваній території. Значення ДНОК
наведено у логарифмічній шкалі: 1 – контур області; 2 – населені пункти;

3 – Бурштинська ТЕС; 4 – місця спостережень

За описаною вище процедурою перевірено базові вибірки значень параметрів ПНОК,
Пседимент, ДНОК, RНОК, утворені згідно з умовами техногенезу. Базові вибірки згідно з
ПНОК та ДНОК розділено кожну на чотири вибірки. Оскільки зимові пилуваті випадання з
атмосфери в регіоні є переважно техногенними, то вибірки, зроблені за ознакою
густини випадань і параметрів осідання завису у сніговій воді, ми вважаємо такими, що
відповідають умовам техногенезу в місцях спостережень. Чотири утворені вибірки
умовно названо зонами (див. табл. 2, рис. 3): критичного техногенного забруднення
приземного шару повітря (КЗ); техногенного забруднення (ТЗ); техногенного
фону (ТФ); природного фону (ПФ).

Таблиця 2
Оцінка збіжності пікетів за значеннями ПНОК та ДНОК

та відносний розподіл за рівнями забруднення снігової води

Параметри ПФ ТФ ТЗ КЗ
Збіжність, % 68 80 67 91

Усереднена за ПНОК та ДНОК
частка пікетів, % 12 53 19 16

Перевірка щодо збіжності утворених за параметрами ПНОК та ДНОК вибірок засвід-
чила найбільшу подібність переліку пікетів із зони критичного забруднення і техноген-
ного фону, збіжність – 91 та 80 %, відповідно. Меншу подібність мають вибірки зони
техногенного забруднення та природного фону (див. табл. 2). Різниця збіжності
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утворилася внаслідок того, що у випадку КЗ та ТФ згрупувались пікети під впливом
порівняно однотипних джерел атмосферної емісії (у зоні впливу Бурштинської ТЕС та
Калуської ТЕЦ) та місця фонового забруднення, переважно від автодоріг.

Менша збіжність вибірок, віднесених до умов техногенного забруднення та при-
родного фону, зумовлена тим, що в першому випадку об’єднано місця під впливом
середньої та малих потужностей джерел атмосферної емісії різного типу техногенних
об’єктів, від яких утворюється різний за фізичними властивостями пил. Наприклад,
місць видобутку нафти, деревообробних підприємств, урболандшафтів тощо. Під
маркою природного фону об’єднано пікети, що перебувають під слабким впливом
різнорідних джерел атмосферної емісії – як місцевих, так і регіональних.

Рис. 3. Розподіл місць спостереження за ознакою техногенного навантаження
(запорошення приземного шару повітря): 1 – контур області; 2 – населені пункти;

3 – Бурштинська ТЕС. Запорошеність повітря: 4 – природний фон; 5 – техногенний фон;
6 – техногенне забруднення; 7 – критичне забруднення

Для перевірки вірогідності зонування за умовами техногенезу, а також зв’язку зі
створеними вибірками параметрів Пседимент та RНОК виконано дисперсійний аналіз
даних. У ході аналізу перевіряли такі гіпотези: 1) вибірки за кожним параметром,
утворені згідно з умовами техногенезу, належать до однієї базової вибірки відповідного
параметра (порівняно попарно вибірки за одним параметром з різних умов техноге-
незу); 2) вибірки за різними параметрами з однакових умов техногенезу мають
однакове математичне очікування (порівняно попарно вибірки за різними параметрами
з однакових умов техногенезу); 3) вибірки за різними параметрами з різних умов
техногенезу мають однакове математичне очікування (порівняно попарно вибірки за
різними параметрами з різних умов техногенезу).

Перевірка першої гіпотези дала змогу виявити, що вибірки даних відповідно до
умов техногенезу, утворені параметрами ПНОК, ДНОК та RНОК, є різними. Значення
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вірогідної подібності вибірок за t-критерієм є в інтервалі від 0 до n×10-2, крім пікетів
природного та техногенного фону, критерій подібності яких становить 0,18. Різниця за
параметром Пседимент між пробами із зони природного фону, з одного боку, та вибір-
ками з інших умов техногенезу, з іншого, – становить від 0,11 до 0,14. Вибірки за
параметром Пседимент із зон техногенезу ФТ, ТЗ, КЗ подібні між собою, їхнє значення
t-критерію – від 0,44 до 0,49. Висновок: вибірки за ознакою техногенного наванта-
ження є різними, менше відрізняються вибірки в різних умовах техногенного забруд-
нення за параметром Пседимент.

За другою гіпотезою дані ПНОК та RНОК виявляють за t-критерієм нульове значення
вірогідної подібності щодо інших параметрів снігової води. Значення t-критерію для
параметрів Пседимент та ДНОК за умов техногенезу, крім ТФ, мало відрізняється від
нуля (n×10-2). Техногенний фон за параметрами Пседимент та ДНОК не відрізняється зі
значенням t-критерію 0,94. Висновок: вибірки є різними за названими параметрами,
крім вибірок техногенного фону за параметрами Пседимент та ДНОК, які математичним
очікуванням дисперсій не відрізняються.

За третьою гіпотезою взаємно порівнювані вибірки у більшості випадків за різними
умовами техногенезу та параметрами снігової води є різними, тобто за t-критерієм
мало відрізняються від нуля (n×10-2). У тому числі й вибірки ПФ та ТФ за параметрами
Пседимент, ДНОК та ПНОК, зі значеннями t-критерію від 0,12 до 0,33. Натомість, вибірка ТФ
не відрізняється від ТЗ та КЗ за параметром Пседимент зі значеннями t-критерію 0,88 та
0,89, відповідно. Висновок: вибірки є різними за більшістю параметрів снігової води за
всіх названих умов техногенного навантаження. Винятком є вибірки із зон техногенезу
(ТФ, ТЗ та КЗ), що не відрізняються за параметром Пседимент.

Виконаний дисперсійний аналіз підтвердив правильність поділу базових вибірок
даних густини випадань пилу та дисперсії НОК у разі осідання завису у сніговій воді на
вибірки за ознакою умов техногенезу в місцях спостережень. Аналіз засвідчив, що
значення критерію оцінки динаміки осідання завису у сніговій воді RНОК також
відповідає умовам техногенезу. Відсутність різниці математичного очікування вибірок
за параметрами Пседимент та ДНОК для умов ТФ підтверджує зроблене вище припущення
про подібність седиментованого атмосферного пилу в названих умовах техногенезу.
Результатами аналізу підтверджено відмінність вибірки пікетів природного фону від
вибірок з інших умов техногенезу за всіма параметрами снігової води.

Розподіл даних за умовами техногенного навантаження виявив, що найменша час-
тина обстежених пікетів перебуває в умовах регіонального природного фону (12 %),
більше третини – в умовах техногенного забруднення, половина – в умовах техноген-
ного фону (див. табл. 2). З урахуванням того, що трансекти спостережень перетинають
усю територію Івано-Франківської обл., можна зробити висновок, що розподіл пікетів
за умовами випадання атмосферного пилу відображає розподіл цього параметра
забруднення на всій території області. Результати регресійного аналізу осідання завису
у сніговій воді засвідчили, що значення НОК залежно від часу осідання апроксимовані
за різними законами, які, відповідно, неоднаково розподілені за умовами запорошення
приземного шару повітря в місцях спостережень (див. табл. 3).

Порівняння середніх значень R2, обчислених за лінійним трендом, свідчить, що
вони закономірно зменшуються від 0,92 для умов критичного забруднення до 0,33
в умовах природного фону. У місцях найбільшого техногенного навантаження (КЗ), на
північ та захід від Івано-Франківська, осідання завису у сніговій воді переважно (80 %
випадків) апроксимоване за лінійним законом (див. рис. 4, а).
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Таблиця 3
Частка типів регресії (%) та значення коефіцієнтів детермінації R2, якими описують динаміку

осідання завису у пробах снігової води за різних умов техногенезу

Умови техногенного навантаженняПараметри
апроксимації та

кореляції
Усі дані ПФ ТФ ТЗ КЗ

Лінійна 21 0 5 33 80
Логарифмічна 43 17 58 33 10
Експоненційна 22 17 24 33 10

Степенева 14 67 13 0 0
Середнє значення R2 0,59 0,33 0,63 0,83 0,92

а б

в г
Рис. 4. Тренди осідання завису у сніговій воді за різних умов техногенного навантаження:

а – критичне забруднення; б – техногенне забруднення; в – техногенний фон; г – природний фон

На рис. 4 зображено тренд осідання завису у пробі, відібраній за 3,5 км на півден-
ний схід від Бурштинської ТЕС. В умовах зменшення густини випадань пилу
та збільшення різноманітності його фізико-хімічних властивостей завдяки участі
у формуванні атмосферних домішок джерел емісії, що належать до різних галузей
виробництва, а також в умовах значного урбаністичного навантаження (ТЗ), осідання
завису апроксимоване однаково (по 33 %) лінійною, логарифмічною та експоненцій-
ною регресіями. На рис. 4, б показано приклад осідання завису у сніговій воді
з хвостосховищ хімічного комбінату у м. Калуш (час лежання снігу до моменту від-
бору – дві доби). Закон, за яким відбувається осідання завису у названих умовах,
зберігає тенденцію до лінійності, оскільки значення R2 для умов ТЗ є високим (0,83).
Зростання в атмосферних випаданнях частки пилу з меншою густиною приводить до
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подальшого зменшення лінійності процесу осідання завису, який за умов техногенного
фону найліпше апроксимований логарифмічною регресією (58 %). На рис. 4, в відобра-
жено тренд осідання завису у пробі з м. Тлумач. За умов природного фону осідання
завису переважно (67 %) описуване степеневою залежністю. У цих умовах частка
техногенного пилу зі значною густиною швидко осідає, після чого настає тривалий
процес повільного осідання легкого біогенного пилу, концентрація якого є незначною,
як це видно на прикладі проби, відібраної біля с. Яблунів (неподалік від перевалу
Буковель) на висоті 1 038 м (див. рис. 4, г). Наведені результати свідчать, що для
загальної тенденції зміни фізико-хімічних властивостей атмосферного пилу в місцях
спостережень характерне зменшення лінійності тренду осідання завису у сніговій воді
зі зменшенням техногенного навантаження.

Отже, спостереження засвідчили, що для діагностики та моніторингу техногенних
атмосферних пилуватих випадань у холодний період року доцільно застосовувати
нефелометричний аналіз завису у сніговій воді. Цей метод оцінки фізико-хімічних
властивостей пилуватих атмосферних випадань за динамікою та характером осідання
завису у сніговій воді дає змогу діагностувати техногенне навантаження. Кількісна
оцінка за концентрацією пилу у сніговій воді та оцінка за його якісними параметрами –
динамікою та характером осідання завису, допомогли дослідити просторовий розподіл
навантаження техногенних атмосферних випадань на території Івано-Франківської обл.
З’ясовано, що найменша частина території перебуває в умовах регіонального природ-
ного фону (12 %), більше третини – в умовах техногенного забруднення, половина –
в умовах техногенного фону. Отримані результати можна використати в ході
регіонального екологічного моніторингу довкілля у Передкарпатті.

Висловлюємо щиру подяку директору НДІ “Гірліс”, д-ру біол. наук, проф. В. І. Пар-
пану за цінні рекомендації та надану підтримку у виконанні дослідження.
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DUSTY ATMOSPHERIC SEDIMENTS
OF COLD SEASON OF THE YEAR IN IVANO-FRANKIVSK REGION
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Physical properties of dusty sediment on snow cover in the Forecarpathian region were studied.
Analysis of the suspension of atmospheric dust in melted snow was conducted by nephelometry method.
The evaluation of the properties of the dust was carried out by the sedimentation dynamics
of the particles of suspension in melted snow. The data were processed by methods of correlation,
regression, variance, ecological and geochemical analyses. It was established that 12 % of surveyed area
are in a regional natural background, more than a third is in a man-made pollution, a half is in a man-
made background.

Key words: atmospheric air dust, environmental monitoring, observation of snow, man-made
pollution.
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РЕКРЕАЦІЙНЕ МІКРОРАЙОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЙ
(НА ПРИКЛАДІ САВРАНСЬКОГО Р-НУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛ.)

Вікторія Горун

Одеський державний екологічний університет,
вул. Львівська, 15, 65016, м. Одеса, Україна

Обґрунтовано великомасштабне рекреаційне районування та розроблено ландшафтно-
рекреаційний паспорт для оцінки окремих районів, який дає змогу якісно і кількісно оцінити
територію в разі мікрорайонування. На підставі даних про придатність ландшафтів для розвитку
рекреаційної діяльності наявного землекористування та рекреаційної освоєності району
дослідження проведено рекреаційне мікрорайонування Савранського р-ну та укладено карту, на
якій виділено функціональні зони, рекреаційні об’єкти, наявні та рекомендовані рекреаційні
території пріоритетного розвитку, рекреаційні, культурні та інформаційно-рекреаційні центри
і рекреаційні мікрозони.

Ключові слова: рекреаційне мікрорайонування (зонування), мікрозони, ландшафтно-
рекреаційний паспорт, функціональні зони, рекреаційні ресурси, рекреаційні об’єкти.

Поділ території на просторово-територіальні одиниці ґрунтується на теорії району-
вання, або регіоналізації.

Проблема рекреаційного районування територій в наукових дослідженнях остаточ-
но сформувалась у 80–90-ті роки ХХ ст. Вона була предметом вивчення різних
регіональних наукових шкіл, найбільш відомі з яких такі: московська школа – Б. Ліха-
нов (1973), В. Преображенський (1975), М. Мироненко, І. Твердохлєбов (1981) та ін.;
київська школа – І. Родічкін (1978), І. Зорін, І. Пірожник (1985), М. Крачило (1987),
О. Бейдик (2001) та ін.; мінська школа – В. Зайцев, Н. Єленська, Г. Потаєв, Г. Пота-
єва (1984) та ін.

Рекреаційне районування території дає змогу з найбільшою ефективністю визначати
можливості використання тих або інших територій для рекреації; виділяти нові
рекреаційні райони різного порядку; виявляти нові рекреаційні ресурси та інші
передумови для розвитку рекреації в ще не освоєних місцевостях; переносити досвід
розвитку рекреаційної діяльності з одних районів у інші [15].

Рекреаційне районування можна проводити за допомогою обліку властивостей,
сутність яких визначена цілями роботи (дослідження ступеня розвиненості загально-
рекреаційних функцій, аналіз структури рекреаційних функцій території, вивчення
еволюції форм рекреаційного освоєння тощо). Кожну з цих властивостей можна
схарактеризувати за допомогою великої кількості ознак, однак у ході районування
неможливо врахувати всі чинники та умови [12]. Є багато підходів до виділення
районоутворювальних ознак [1–12], що зумовлено визнанням пріоритетності тих чи
інших параметрів рекреаційної території.

У рекреаційному районуванні як основні районоутворювальні ознаки обрано та-
кі [18]: характер рекреаційної спеціалізації залежно від переважного використання
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рекреаційних ресурсів (лікувальна, пізнавальна, оздоровчо-спортивна); міра рекреацій-
ної освоєності території; рекреаційні ресурси та їхні територіальні комбінації; геогра-
фія рекреаційних потоків, їхня структура та динаміка; наявність рекреаційного вузла;
перспективність розвитку.

Розвиток рекреаційної діяльності визначений особливостями економічного викори-
стання природних і антропогенних рекреаційних ресурсів, наявністю матеріальної та
технічної інфраструктури (об’єкти для розміщення туристів, ресторани, сфера послуг,
транспорт усіх видів).

Природно, що в разі проведення рекреаційного районування врахувати всі перелі-
чені чинники й умови неможливо, передусім, через відсутність даних щодо тих або
інших пунктів для деяких територій. Отримання такої узагальнювальної інформації
пов’язане з великими труднощами, що зумовлені складністю опрацювання статистич-
них даних. У цьому випадку районування проводять на підставі тих рекреаційних
чинників, які для цієї території вагоміші.

Є різноманітні підходи до рекреаційного районування значних територій країн
і регіонів [3]. У разі районування окремих адміністративних районів зі збільшенням
масштабу картографування змінюється значимість окремих чинників (у разі середньо-
масштабного ландшафтно-рекреаційного районування першочергове значення має
унікальність об’єкта й оптимальні показники природно-рекреаційних чинників,
у випадку великомасштабного районування з’являються додаткові критерії, які не
враховують у дрібніших масштабах, важливого значення набуває точне місце розташу-
вання окремих рекреаційних об’єктів (ресурсів), особливе значення має наявність
і місце розташування оздоровчо-пізнавальних чинників), тобто значимість чинників,
які використовують для районування, збільшується залежно від ландшафтної та
господарсько-функціональної територіальної структури. Тому праці з функціонального
зонування мають важливе значення.

Наша мета – картографічне дослідження рекреаційного використання територій
районного рівня для раціонального використання рекреаційних ресурсів (на прикладі
Савранського р-ну Одеської обл.).

З огляду на це поставлено такі завдання:
– обґрунтувати великомасштабне рекреаційне районування (територіальні рекреа-

ційні системи районного рівня);
– розробити ландшафтно-рекреаційний паспорт для оцінки окремих районів;
– укласти карту “Рекреаційне мікрорайонування (зонування) території Савранського

району”.
Теоретичне обґрунтування великомасштабного рекреаційного районування.

У разі районування території особливе значення має рекреаційне мікрорайонування
(у літературі воно отримало назву зонування), яке є найближчим до реальних територі-
ально-господарських процесів.

Основна територіально-планувальна одиниця у сфері рекреації – не окремий об’єкт,
а мікрорайонна одиниця, яка охоплює елементи рекреаційної системи та елементи
інших господарських і технічних систем. Складні взаємозв’язки між ними підвищують
практичне значення зонування мікрорайонів (у масштабах 1:10 000–1:25 000), тобто
поділу (об’єднання) мікрорайонів на (у) функціональні зони і підзони [8].

Функціональне зонування – це поділ території (рекреаційної місцевості) на невеликі
зони, що мають переважну функцію. Мета зонування – забезпечити максимальну
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відповідність рекреаційних ресурсів рекреаційним потребам з вирішенням завдань
їхнього раціонального використання [8].

У ході аналізу мікрорайонів у їхніх межах зазвичай виділяють: 1) ресурсну зону, що
включає території та акваторії, які мають рекреаційний потенціал; 2) зону проживання
місцевого населення і тимчасового обслуговувального персоналу, у межах якої
розміщене житло, низка установ туризму і відпочинку, сфера обслуговування; 3) зону з
господарськими функціями – сільське господарство, промисловість і транспорт;
4) природоохоронну зону (об’єкти ПЗФ); 5) зону розміщення (проживання) туристів.

Найважливішими передумовами мікрорайонування є спеціалізація окремих терито-
рій району щодо випуску певних видів рекреаційної продукції (сувеніри і товари
народного промислу), надання певних видів послуг (підготовка спеціалізованих
територій для харчування, проживання, відпочинку; забезпечення туристів провідни-
ками, інвентарем; організація на базі лісництв рекреаційних територій) та наявність
територій для збирання рослин, особливо лікарських, ягід, грибів. У разі слабковира-
женого географічного поділу праці всередині району зоноутворювальними чинниками,
перш за все, є такі: однорідність спеціалізації сільського господарства; економічне
тяжіння до того чи іншого транспортного вузла чи ділянки дороги, а також до того чи
іншого центру в сусідньому районі; однорідність і велика специфічність природно-
ресурсного потенціалу порівняно з рештою території району.

Отже, різниця між районуванням і зонуванням полягає лише в тому, що районуван-
ня проводять на засадах цілісності (системоутворення), а зонування – на підставі
виділення територій за однорідними ознаками. Райони – унікальні, а рекреаційні зони
можуть повторюватися.

Рекреаційне зонування територій районного рівня. Територіальні рекреаційні
системи районного рівня орієнтуються на наявність специфічних культурних та
природних об’єктів цього рівня, транспортну доступність, облаштування рекреаційних
зон з урахуванням особливостей рекреаційного землекористування для проведення
тривалого та короткочасного відпочинку.

У разі зонування рекреаційної діяльності на районному рівні необхідний детальні-
ший аналіз рекреаційної освоєності території на підставі картографічної оцінки
землекористування району. У цьому випадку виділяють землі, відведені для рекреацій-
ного природокористування, а також інших видів землекористування: сільськогосподар-
ського, лісогосподарського, водогосподарського; різні засоби комунікації. На сучасних
картах землекористування, зазвичай, рекреаційні землі практично не виділяють, що
пояснюють історичним розвитком землекористування. Рекреаційне використання
земель отримало активний розвиток, головно, наприкінці ХХ ст.

Як приклад, розглянемо мікрорайонування (зонування) території Савранського р-ну
Одеської обл., яку сьогодні практично не використовують для рекреації.

У ході дослідження територіальних рекреаційних систем (ТРС) районного рівня
використовували карти масштабу 1:10 000 та 1:25 000, за допомогою яких вивчали
рекреаційні умови території (біокліматичні, геоморфологічні), визначали придатність
ландшафтів для рекреаційного використання. Як оглядову основу та генералізовану
схему ми застосовували топографічні карти України (Одеська обл.) масштабу
1:100 000.

На території дослідження є значна кількість різних за генезисом пам’яток природи,
які слугують об’єктами для розвитку одного з екологічних видів туризму – науково-
пізнавального, і становлять унікальні малозмінені ландшафти, та пам’яток культури,
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що залишилися від стародавніх племен, які проживали на цій території; цікава також
культура і традиції народів, які проживають тут нині [16].

Традиційно надають комплексну рекреаційну характеристику території районуван-
ня, за допомогою якої, зазвичай, важко порівнювати між собою території і яка часто
дає суб’єктивне уявлення про об’єкт дослідження. Ми розробили ландшафтно-
рекреаційний паспорт для оцінки окремих районів, який дає змогу якісно і кількісно
оцінити територію в разі мікрорайонування.

Для повного розкриття рекреаційного потенціалу Савранського р-ну наводимо його
ландшафтно-рекреаційний паспорт.

Ландшафтно-рекреаційний паспорт Савранського р-ну

1. Місцезнаходження: Україна, Одеська обл., Савранський р-н.
2. Розміри і межі місцевості. Територія Савранського р-ну займає 61,746 тис. га,

що становить 1,85 % площі Одеської обл. (26-те місце в області).
Савранський р-н з центром у смт Саврань розташований на півночі Одеської обл. на

відстані 220 км від обласного центру.
Район межує на півночі з Кіровоградською та на сході з Миколаївською областями,

на півдні з Любашівським та на заході – з Балтським районами Одеської обл.
Структура земельного фонду. Сільськогосподарські угіддя займають

43 713 га (70,8 %), під господарськими будівлями і дворами зайнято 773 га (1,3 %), під
господарськими шляхами і прогонами – 477 га (0,8 %), лісові землі – 12 112 га (20,3 %),
болота – 581 га (0,97 %), відкриті землі без рослинного покриву або з незначним
покривом – 528 га (0,9 %), 610 га (1 %) перебувають під водою та 2 541 га (4,1 %) –
забудовані землі, з яких 796 га (31,3 %) займають землі, які використовують для
відпочинку.

3. Рекреаційні установи. На території Савранського р-ну на р. Південний Буг є база
відпочинку, яка підпорядкована Одеській академії холоду, дитячий оздоровчий заклад
“Чайка”, 19 дитячих таборів та готель – “Чорне море” (смт Саврань).

Лікувальний профіль: загальнооздоровчий.
Природні лікувальні чинники: ландшафти, лісова і степова рослинність, клімат.

4. Найголовніші природні об’єкти: лісові масиви (20,3 %), об’єкти ПЗФ (13,63 %):
ландшафтний заказник державного значення “Савранський ліс”, всередині якого
розташована гідрологічна пам’ятка природи “Гайдамацька криниця”, лісовий заказник
місцевого значення “Сосновий ліс”, пам’ятки природи, які можуть бути включені до
туристичних маршрутів для відвідування туристами: Віковий дуб (с. Слюсареве),
джерело “Кішево” (с. Кам’яне).

Водні об’єкти: ріки Південний Буг, Яланець, Савранка.
5. Природна зона: лісостепова зона, підтип – південнолісостепова зона. Географіч-

ні координати (смт Саврань): 48°8'24" пн. ш. 30°4'47" сх. д. Висота над рівнем моря
території – 190–220 м.

6. Тип клімату: помірний континентальний клімат лісостепової зони.
7. Оцінка природних рекреаційних ресурсів: порівняно сприятливі [6].
8. Найважливіші екскурсійні об’єкти:
а) містобудування та архітектури (три об’єкти): торгові лавки кінця XIX ст. –

смт Саврань, пам’ятка садово-паркового мистецтва “Парк садиби І. Любомирсько-
го” (XIX ст.), церква Св. Якима і Ганни (1876–1878) – с. Гетьманівка;
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б) археології:
• смт Саврань (три об’єкти): поселення доби бронзи (II тисячоліття до н. е.),

поселення черняхівське (III–IV ст. н. е.), поселення двошарове: черняхівське (III–
IV ст. н. е.) та слов’янське (VII–VIII ст. н. е.);

• Савранського району (25 об’єктів):
− у багатьох селах району знайдено залишки поселень трипільської культури:

Гетьманівка I (III тисячоліття до н. е.) – с. Гетьманівка, Завалля I (IV–III тися-
чоліття до н. е.) – с. Кам’яне;

− поселення черняхівське (III–IV ст. н. е.): с. Вільшанка, с. Гетьманівка, с. Ду-
бинове, с. Йосипівка, с. Острівка;

− поселення доби пізньої бронзи (II тисячоліття до н. е.): с. Йосипівка, с. Не-
ділкове, с. Полянецьке;

− поселення доби пізнього середньовіччя: Вільшанка II – с. Вільшанка;
− поселення передскіфське Концеба I (VIII–перша половина VII ст. до н. е.)

с. Концеба;
− поселення двошарові: ранньоскіфське (VII–VI ст. до н. е.) та черняхівсь-

ке (III–IV ст. н. е.) с. Концеба, доби пізньої бронзи (II тисячоліття до н. е.)
та черняхівське (II–III ст. н. е.) с. Неділкове, сабатинівське (друга половина
II тисячоліття до н. е.) та черняхівське (III–IV ст. н. е.) с. Струтинка I;

− кургани: села Бакша, Йосипівка (2), Полянецьке;
− курганні групи: с. Осички (2);
− пам’ятки історії (29 об’єктів): пам’ятники і братські могили воїнам, які за-

гинули в період Другої світової війни [19].
9. Оцінка історико-культурних рекреаційних ресурсів: малоатрактивні [16].
10. Оцінка рекреаційно-ресурсного потенціалу: порівняно ресурсозбалансований [6].
11. Оцінка екологічного стану: слабко забруднений район з незначним антропо-

генним навантаженням [4].
12. Ландшафтно-рекреаційний район: Дністровсько-Південнобузький, підрайон 1А [5].
13. Пріоритетні напрями рекреаційної діяльності. Екологічний та спортивно-

оздоровчий (полювання, риболовля, збирання грибів та ягід), відпустковий напрями
рекреаційної діяльності з елементами пізнавального; можливі ландшафтні спостере-
ження (огляд унікальних, типових, атрактивних ландшафтів) та оздоровчий відпочинок.

Під час вивчення ТРС районного рівня ми створили карту “Рекреаційне мікрорайо-
нування (зонування) території Савранського району” масштабу 1:100 000 (див. рису-
нок). На ній уперше відображено рекреаційне використання земель різних категорій:
селітебних, сільськогосподарських, лісових, промислово-господарської інфраструктури
та обмеженого використання (використання лісових та інших господарських земель,
які перебувають на стадії відновлення і рекультивації, та земель мало використовува-
них природних комплексів – боліт) для різних видів рекреаційної діяльності. На карті
також позначено рекреаційні об’єкти: історико-культурні та природно-заповідного
фонду, рекреаційні установи.

На підставі даних про придатність ландшафтів для розвитку рекреаційної діяльності
сучасного землекористування та рекреаційної освоєності Савранського р-ну в його
межах ми виділили п’ять рекреаційних мікрозон: екологічного туризму, сільсько-
го (зеленого) туризму, історико-археологічної рекреації, культурно-пізнавальної
рекреації та лісової рекреації, які мають певний набір рекреаційних ресурсів, рівень
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їхнього використання, а також рекреаційний вузол – смт Саврань та рекреаційні ядра –
ТРС локального рівня: рекреаційні (села Гетьманівка, Вільшанка, Полянецьке) і
культурні (села Концеба, Неділкове, Йосипівка) центри.

Також на карті відображено рекреаційні території пріоритетного розвитку: наявні,
які розташовані на територіях об’єктів природно-заповідного фонду, та рекомендовані
території, які найбільше перспективні, на нашу думку, для розвитку рекреації. Вони
розташовані на територіях лісових угідь, на прилеглих до сіл територіях (ландшафтні
спостереження в лісових масивах і балках, у долинах річок, збирання грибів та
ягід (суничні галявини)).

Отже, картографування природних і антропогенних ресурсів Савранського р-ну
з рекреаційною метою дало змогу виявити найактуальніші для розвитку рекреаційної
галузі ресурси і території, визначити їхню спеціалізацію, провести функціональне
рекреаційне зонування території та визначити необхідні дії з розвитку рекреаційної
діяльності. Складена нами карта рекреаційного використання земель допомогла оцінити
рекреаційну освоєність території та рівні розвитку рекреаційної інфраструктури.

У межах території дослідження ми виділили рекреаційні мікрозони, переважними
чинниками й об’єктами в яких є лісові і степові природні комплекси, пам’ятки
археології (28 об’єктів) та історії (29 об’єктів), тому переважають мікрозони сільсько-
го (зеленого) туризму, історико-археологічної рекреації, культурно-пізнавальної рекре-
ації, екологічного туризму та лісової рекреації. Також виділено рекреаційний вузол –
смт Саврань та рекреаційні ядра – ТРС локального рівня: рекреаційні (села Гетьманів-
ка, Вільшанка, Полянецьке) і культурні (села Концеба, Неділкове, Йосипівка) центри.

Уважаємо за необхідне створити інформаційно-рекреаційні центри в таких селах, як
Бакша, Дубинове, Концеба, Полянецьке, тому що на їхніх територіях можлива
організація рекреаційної інфраструктури на базі адміністративних будівель та шкіл.

На карті також відображено рекреаційні території пріоритетного розвитку: наявні,
які розташовані на територіях об’єктів природно-заповідного фонду, та рекомендовані
території, які найбільш перспективні, на нашу думку, для розвитку рекреації. Вони
розташовані на територіях лісових угідь, на прилеглих до сіл територіях (ландшафтні
спостереження в лісових масивах і балках, у долинах річок, збирання грибів та
ягід (суничні галявини)).

На території дослідження є також землі, придатні для організації та облаштування
таких видів рекреаційної діяльності, як купально-пляжний і прогулянковий.

Один з найперспективніших видів відпочинку в Савранському р-ні – сільський
туризм, оскільки села цієї території мають надзвичайно багату історико-архітектурну
спадщину, культуру, самобутній побут, даровані природою мальовничі ландшафти.
Можливо також приймати туристів у тих селах, де є водні об’єкти чи ліси, їх із
задоволенням відвідають мисливці та рибалки.

Пріоритетність розвитку екологічного і сільського (зеленого) туризму на цих тери-
торіях зумовлена такими чинниками:

– район має значний, проте малоосвоєний рекреаційний потенціал, що потребує
пошуку альтернативних ефективних стимулів для його раціонального використання
в туристичних і оздоровчих цілях;

– розвиток сільського (зеленого) туризму стимулює мале підприємництво, важливе
для відродження традиційного господарського устрою й оздоровлення економіки
аграрних районів – проблеми зайнятості сільського населення та збуту сільськогоспо-
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дарської продукції, дві третини якої виробляють в особистих селянських та фермерсь-
ких господарствах;

– практика організації відпочинку для туристів у селі сприяє зміні екологічної
свідомості сільського населення, тому здатна відіграти важливу роль у збереженні
навколишнього середовища.

Рекреаційне мікрорайонування (зонування) території Савранського р-ну

Рис. 1. Рекреаційне мікрорайонування (зонування) території

Савранського району

Легенда до карти «Рекреаційне мікрорайонування (зонування) території
Савранського району»

Рекреація на селітебних територіях

– рекреаційні території всередині
міста (фрагментарна рекреація різного
функціонального призначення)

– рекреаційні території всередині
селища (фрагментарна рекреація різного
функціонального призначення)

Рекреація на сільськогосподарських
територіях

– сільський туризм

– збір грибів

– збір ягід

– ландшафтні спостереження

Рекреація на водних об’єктах
– акварекреація (рибальство)

– купально-пляжна рекреація

Історико-культурна рекреація

– археологічні об’єкти

– історичні об’єкти

– об’єкти містобудування та
архітектури

– монументальні об’єкти
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2 1 17 2

– кількість історико-
культурних об’єктів

Лікувально-оздоровча рекреація
(спортивно-оздоровчо-відпочинкова)

– дитячі лікувально-оздоровчі
заклади (табори)

– готелі

Рекреація на лісових землях
– лісопаркова рекреація

– будинок лісника

– на територіях мисливських угідь
– на територіях ПЗФ

– на територіях лісосмуг

Об’єкти природно-заповідних територій

– ландшафтний заказник

– лісовий заказник

– парк-пам’ятка садово-паркового
мистецтва

– гідрологічна пам’ятка природи
– природні джерела

Рекреація на землях промислово-
господарської інфраструктури

– в захисній смузі
інфраструктури

– в захисній смузі енергетики
та зв’язку

– в захисній смузі
автомобільних доріг

– в захисній смузі залізниць

Рекреація на землях обмеженого
використання

– на рекультивованих землях
гірничодобувної промисловості (кар’єри,
відвали)

– на землях мало використовуваних
природних комплексів – боліт

– межі району

Рекреаційні території пріоритетного
розвитку

– існуючі
– рекомендовані

– рекреаційний вузол

– рекреаційні центри

– культурні центри

– інформаційно-рекреаційні центри

Рекреаційні мікрозони
– межі мікрозон

1 – мікрозона екологічного туризму
2 – мікрозона сільського (зеленого) туризму
3 – мікрозона історико-археологічної
рекреації
4 – мікрозона культурно-пізнавальної

рекреації
5 – мікрозона лісової рекреації

Ця форма масової рекреації сприяє вихованню національно-патріотичних почуттів.
Сільський туризм має значне пізнавальне значення. Відпочивальники, особливо

діти, мають змогу ознайомитися з місцевим фольклором, звичаями, традиціями,
процесами сільськогосподарського виробництва, дізнатися звідки береться молоко,
хліб та інші продукти харчування.
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RECREATIONAL MICROZONING OF THE TERRITORY
(BY THE EXAMPLE OF SAVRANSKIY DISTRICT IN ODESA REGION)

Viktoria Gorun

Odesa State Environmental University,
Lvivska Str., 15, UA – 65016 Odesa, Ukraine

The article contains basics of large-scale recreational zoning and designed landscape and recreation
passport for estimation of separate areas. This passport qualitatively and quantitatively describes
the area of zoning. The recreational microzoning of Savranskiy district was held based on data
of availability of landscapes for development of recreational industry. The map for this territory was
made. It contains selected functional areas, recreational objects, existing and recommended recreational
territories of priority development, recreational, cultural and information centres and recreational
microzones.

Key words: recreational microzoning, microzones, landscape and recreation certification, functional
areas, recreational resources, recreational objects.
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АНАЛІЗ СТАНУ БІОТИЧНИХ РЕСУРСІВ
ВОДОЗБІРНОГО БАСЕЙНУ р. ВЕРЕЩИЦЯ

Володимир Грех1, Оксана Кормило2, Семен Кукурудза2

1 Львівська дослідна станція Інституту рибного господарства НААН України,
вул. Львівська, 11, 81555, смт Великий Любінь, Львівська обл., Україна

2 Львівський національний університет імені Івана Франка,
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На прикладі водозбірного басейну р. Верещиця – чітко окресленої земноводної просторово-
функціональної геосистеми – проаналізовано рослинні (лісові й лучно-болотні), тваринні (мис-
ливські й рибні) ресурси, а також роль фіто- і зоопланктону в поліпшенні кормової бази рибного
господарства. З’ясовано взаємозв’язки і взаємозалежності абіотичних і біотичних компонентів
природного довкілля та вплив на них антропічних чинників.

Ключові слова: біотичні ресурси, водозбірний басейн, басейновий підхід, раціональне вико-
ристання, відтворення, охорона біоти.

У всі часи існування людини її життя найбільше залежало від біотичних ресурсів,
якими вона харчується, виготовляє одяг, з яких будує помешкання. За останнє століття
для своїх потреб людство щораз більше використовує продукцію хімічного синтезу, що
певною мірою послабило залежність людини від цих ресурсів. Водночас потреба
в біотичних ресурсах не зменшилася, а навпаки – зросла, насамперед з огляду на
збільшення народонаселення планети (у 2011 р., за даними ООН, воно досягло
7 млрд осіб). Для цієї кількості людей щороку потрібно орієнтовно 7 млн т продуктів
харчування. А якщо до цього додати потреби альтернативної енергетики (біопаливо),
рекреації тощо, то стане зрозумілим, чому біотичні ресурси мають і нині абсолютний
соціально-економічний пріоритет у забезпеченні життєдіяльності людської спільноти.

Біогеографічні дослідження дали змогу оцінити кількість видів флори і фауни,
грибів і мікроорганізмів, орієнтовно підрахувати обсяги та співвідношення біотичних
ресурсів на Суходолі та в Світовому океані, а також визначити продуктивність кожного
біому – від вічнозелених екваторіальних дощових лісів до полярних пустель.

Академік Д. Гродзинський (2002) уважав, що на території України поширено понад
3,5 тис. рослинних асоціацій. Біота України налічує 70,7 тис. видів живих організмів, з
яких близько 26 тис. (25 888) видів належить до флори, у тім числі майже 15 тис. видів
грибів, які утворюють окреме царство, проте за традицією належать до флори,
і 45 тис. видів (44 800) – до фауни, у складі якої переважають безхребетні (понад
26 тис. видів). Фауна хребетних представлена класами ссавців (100), птахів (360),
плазунів (20), земноводних (17) і риб (200). Просторове поєднання цих організмів
формує велику кількість екосистем, утворюючи дуже строкатий орнамент. Наведена
“статистика” є своєрідним тлом, на якому формуються регіональні й локальні поєднан-
ня біотичних ресурсів. Одним з таких територіальних утворень є водозбірний басейн
р. Верещиця – лівої притоки верхнього річища Дністра. Річковий басейн є доволі
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зручним полігоном не тільки для кількісного, а й для комплексного дослідження
біотичних ресурсів.

Останнім часом чимало дослідників застосовують басейновий підхід у різних при-
родничо-географічних дослідженнях, зокрема І. Ковальчук (1997), Я. Ющенко (1999),
Б. Муха (2000), О. Пилипович (2004), Т. Павловська (2006), В. Брусак (2009), О. Бод-
ня (2014) та ін. Біотичні ресурси басейну Верещиці, їхнє господарське, рекреаційне,
природоохоронне значення відображено в працях І. Андрейко (2002), С. Генсіру-
ка (1995), А. Гузія (1997), В. Греха (2007, 2009). Т. Князя (2007) та ін. Чимало корисної
інформації зафіксовано у фондових матеріалах останніх років: лісо- та рибогосподарсь-
ких, природоохоронних структур, статистичних органів, мисливських товариств [16–21].
Аналіз опублікованих і фондових матеріалів дає змогу узагальнити бачення стану
господарського використання й охорони біотичних ресурсів одного з водозбірних
басейнів річки, що розміщений у безпосередній близькості від великого міста.

Абіотичне життєве середовище. У тектонічному плані водозбірний басейн Ве-
рещиці розташований у межах Львівського палеозойського прогину, у зоні зчленування
Східноєвропейської платформи з Передкарпатським крайовим прогином. З геоморфо-
логічного погляду басейн приурочений до трьох геоморфологічних районів: горбогір-
ного пасма Розточчя, Комарнівської горбкуватої рівнини (рис. 1) та Верхньодністерсь-
кої алювіальної рівнини. З півночі він обмежений лінією Головного Європейського
вододілу. Басейн починається у природному районі Розточчя (височинний тип
ландшафтів), з якого у верхній течії річище Верещиці прямує в південно-східному
напрямі, потім круто (майже на 150º) повертає на південний захід, а з широти Львова
тече в південному напрямі, впадаючи в Дністер. У середній течії басейну поширений
рівнинний (опільський) тип ландшафтів. На південь від широти м. Комарно рівнинні
ландшафти набувають виразних рис низовинного типу, характерного для цієї частини
долини Дністра.

Рис. 1. Комарнівська горбкувата рівнина поблизу гирла Верещиці (фото Т. Князя)
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У геоботанічному районуванні України (1977) північна частина досліджуваної
території належить до Немирівсько-Магерівського району Розтоцького округу
Центральноєвропейської провінції, а південна – до Щирецького району Кременецько-
Хотинського округу Східноєвропейської провінції.

Довжина р. Верещиці становить 92 км. Площа водозбору – 955 км2. Витік почина-
ється з джерел північно-західних схилів Розточчя, на пересічній висоті 300–340 м,
а впадає в Дністер – на висоті 260 м. Долина переважно трапецієподібна, у деяких
місцях верхньої течії – V-подібна, шириною 2–4 км. Заплава широка – 1,0–1,5 км
з озероподібними розширеннями до 2–3 км і більше (рис. 2) [13].

Рис. 2. Гідрографічна мережа басейну Верещиці [10]
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Гідрографічну мережу Верещиці формують вісім річок довжиною понад 10 км.
Довжина цих річок – 199 км, а їхніх допливів довжиною до 10 км нараховують 246, що
в сумі становить 318 км. Загальна кількість річок у басейні – 254, їхня довжина –
517 км (табл. 1) [10].

Таблиця 1
Найбільші притоки Верещиці

Ріка Права чи ліва
притока

Довжина,
км

Площа
басейну, км2

Стара ріка Л 24 224
Зашковиця П 14 17
Берестина П 16 37
Солонка Л 7 29,6
Cтруга П 15 41

Долини допливів Верещиці у верхів’ях – вузькі (0,5–1,0 км) і глибоко врізані (30–55 м),
у середній і нижній течії – розширені, шириною до 2 км. Заплава у верхній течії слабко
виражена, нижче за течією двостороння, шириною 0,2–1,0, місцями – 2,0–2,5 км. Їхня
поверхня хвиляста, місцями заболочена. Річища помірно звивисті, подекуди каналізо-
вані. Середня швидкість течій коливається 0,2–0,7 м/с. Річище Верещиці утворюється
від злиття двох безіменних потоків на абсолютній висоті над рівнем моря 345 м, гирло
є на висоті 260 м н. р. м.

Первинний вигляд ландшафтів басейну Верещиці сформувався внаслідок танення
льодовика Дніпровського зледеніння, південна межа якого проходила субмеридіональ-
но, тобто вздовж Розточанської височини. Одним з таких післяльодовикових колекто-
рів було річище Верещиці, яким талі води стікали на південь у басейн Дністра. Після
відступу льодовика у річищі Верещиці утворились озера, які стали акумуляторами
пелітової, алевритової та піщаної фракцій донних відкладів.

Абіотичні компоненти (чинники) – четвертинні відклади, рельєф, клімат, води
“диктували” формування угруповань місцевої біоти, які самі постійно змінювалися і
впливали на зміну біоти. За останні декілька століть на тлі поступового природного
диктату почав діяти диктат антропогенний. Діяльність людини на території басейну
змінила прадавні ландшафти та їхні компоненти, чим суттєво коригувала природну
екологічну ситуацію, зазвичай, у гірший бік. У межах басейну антропогенний вплив на
ландшафтні системи відбувався внаслідок дії таких чинників [11]:

→ сільськогосподарського використання (рільництво, тваринництво);
→ лісогосподарського використання (вирубування лісів, трелювання деревини,

випасання худоби);
→ забудовне та комунікаційне використання (будівництво поселень, шляхів сполу-

чення, трубопроводів і високовольтних ліній електропередач);
→ спорудження гідротехнічних об’єктів (меліоративні системи, греблі, канали, стави);
→ гірничодобувне та промислово-технічне використання (видобуток і переробка

корисних копалин, будівництво та експлуатація промислових підприємств);
→ культурно-технічне використання (розчищення території від дерев, чагарників,

пеньків, лісовідновлювальні роботи);
→ рекреаційна діяльність (дигресія рослинного покриву, експлуатація рекреаційних

споруд тощо).
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Кожний вид такого впливу мав переважно негативні наслідки щодо умов природно-
го функціонування ландшафтних систем.

Біотичні ресурси. Басейнова система охоплює значну кількість геосистемних
складових: компонентів, елементів і чинників, які в процесі метаболізму постійно
змінюються і змінюють природне довкілля, формуючи біотичне і ландшафтне
різноманіття. Аналіз біотичних ресурсів у межах річкового басейну розглянемо в такій
послідовності:

→ рослинні ресурси (ліси, луки й болота);
→ тваринні ресурси (мисливська фауна, рибні ресурси).
Ліси. Площа вкритого лісовою рослинністю басейну Верещиці становить 14 тис. га,

або 14,7 % від загальної площі басейну. Залісненість басейну нерівномірна – вона
зменшується з півночі на південь, від 65 % на Розточчі до 6–7 % у гирлі басейну [16].
На Розтоцькій частині басейну панівними є букові, дубово-соснові та дубово-грабові
ліси. Тут переважають асоціації букових лісів – волосистоосокового (Fagetum
caricosum), маренкового (F. asperulosum) та квасеницевого (F. oxsalidosum) флористич-
ного складу. У середній і південній частинах басейну переважають дубові ліси, що
пояснюють рівнинним рельєфом і оглеєними ґрунтами, на яких конкуренти дуба – бук і
граб – гірше приживаються. Дубові ліси представлені асоціаціями Guergetum (тря-
сучковидноосокового, маренкового та квасеницевого складу). Ліпше дреновані ділянки
зайняті дубово-грабовими, а вершини вододілів – буковими лісами [3, 16].

На хвойні деревні породи припадає 5 229 га (37,3 %), твердолистяні – 7 179 (51,2),
м’яколистяні – 1 606 га (11,5 %) [16]. Загальний запас деревини становить майже
1,2 млн м3. Дані щодо основних типів лісу в межах басейну Верещиці свідчать про те,
що в цьому районі є великі можливості підвищення продуктивності лісів. Головна
з них – відновлення корінних типів деревостанів і введення швидкорослих екзотів,
таких як модрина (Larix), псевдотсуга (Pseudotsuga). На перезволожених ділянках
найбільший приріст дає тополя біла (Populus alba) і чорна, яку ще називають осо-
кір (P. nigra). За даними С. Генсірука [2, с. 188] “В оптимальних умовах місцезростання
деревостани тополі у віці 20–25 років мають запас 500–600 м3/га (сосна такого запасу
досягає у віці 100 років, смерека – 80, а дуб і бук – у віці 150)”.

Луки й болота. У природному покриві регіону значну площу займає лучна рослин-
ність. Луки й болота на території басейну річки Верещиці займають 18 %. У Розтоцькій
частині це переважно суходільні й заплавні луки. Суходільні луки представлені
формаціями костриці (Festuceta rubra, F. pratensis). Серед заплавних луків переважа-
ють болотисті та торфовисті. У середній і південній частинах басейну луки сформува-
лися головно на місці осушених боліт, рідше – на місці вирубаних лісів. Болотисті луки
переважно приурочені до річкових заплав, подекуди тут трапляються й справжні луки.
Значна частина колишніх луків розорана, тому простежується фрагментарний розподіл
як болотистих, так і суходільних відмін, кожна з яких має своєрідний видовий склад
і структуру. Домінують трав’янисті та трав’янисто-мохові болота: очеретяні, рогозові,
хвощеві, осоково-гіпнові. Рідше трапляються вільхові болота. Асоціативний склад
справжніх лук переважно лисохвостовий (Alopecureta pratensis) та лучнокострице-
вий (Festuceta pratensis) [3].

Продуктивність лук, як і якість сіна, оцінюють у широкому діапазоні: від кількох до
десятків центнерів з 1 га, а якість – від малопридатного до високоякісного. Якщо за
пересічний показник прийняти 5 ц/га, то загальна біомаса сухої речовини (сіна), яку
можна отримувати щороку в межах басейну Верещиці, становитиме орієнтовно 85 950 ц.
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Тваринний світ. За кількістю видів серед хребетних на досліджуваній території домі-
нують птахи. Загалом на Львівщині є 340 видів хребетних тварин, з яких 199 видів
птахів. У холодний період року більшість з них відлітає у вирій. Водночас є птахи, які
прилітають у наш край на зимівлю: снігур (Pyrrhula pyrrhula L.), дрізд-омелюх (Turdus
viscivoris), зимняк (Buteo lagopus), чечітка (Acanthis flammea L.), пуночка (Plectrophanes
nivalis) [8]. За місцем поширення і гніздування птахів можна умовно розділити на кілька
груп: водоплавні, полів і лук, лісові та забудованих культурних ландшафтів. Деякі птахи
гніздяться також у суміжних фітоценозах і ландшафтах. З пернатої дичини переважають
качки, лиски, сірі куріпки, кулики, перепілки. Трапляються також орябок (рябчик),
тетерук. Усі вони в мисливський сезон стають цінною здобиччю мисливців.

На території басейну Верещиці є близько 56 видів cсавців, представлених шістьма
рядами: комахоїдні, рукокрилі, хижі, парнокопитні, зайцеподібні і гризуни. Гризуни
вирізняються найвищою видовою різноманітністю та чисельністю. Більшість рукокри-
лих належить до рідкісних. За даними мисливських господарств, у межах басейну
поширено 15 видів звірів. З-поміж хутрових звірів найбільше поширені заєць-русак,
ондатра, куниця, тхір чорний, борсук, білка, лисиця та інші, а також копитні – олені,
козулі, кабани. Кількість копитних у лісових угіддях басейну поступово зростає. Це
пояснюють тим, що полювання на оленя звичайного (Cervus elaрhus), кабана дико-
го (Sus scrofa) і козулю (Capreolus capreolus) тепер дозволене лише за спеціальними
ліцензіями [17–20].

Гідробіологічні дослідження Верещиці та ставів рибодільниці “Великий Любінь”
мають важливе значення тому, що в основі трофічної піраміди водного біоценозу є
фітопланктон, яким живиться зоопланктон (табл. 2).

Таблиця 2
Розвиток фітопланктону Верещиці

Стація 1 Стація 4 Стація 5 Стація 9 Стація 10Групи водорос-
тей тис. кл/м3 г/м3 тис. кл/м3 г/м3 тис. кл/м3 г/м3 тис. кл/м3 г/м3 тис. кл/м3 г/м3

Синьо-зелені
(Cyanophyta) 1000 0,02 1000 0,05 2030 0,06 200 0,01 200 0,01

Євгленові
(Euqlenophytа) 60 0,18 130 0,27 200 0,42 100 0,11 100 0,07

Динофітові
(Dinophyta) 10 0,06 – – 20 0,11 – – – –

Діатомові
(Bacillariophyta) 330 0,36 990 1,62 1110 1,74 400 0,76 400 0,11

Зелені
(Chlorophyta) 260 0,07 1870 0,48 7660 0,84 5600 0,58 1930 0,36

Усього 1660 0,69 3990 2,42 11020 3,17 6300 1,46 2350 0,55

Якісний склад фітопланктону дослідних ставів був доволі низьким (0,1, 0,3, 1,1 мг/л).
Переважали зелені водорості. До форм, які впливали на біомасу фітопланктону,
належать протококові водорості родів Scenedesmus, Pediastrum та Сoleastrum. Крім
того, у серпні–вересні масово розвивались синьо-зелені водорості (Aphanizomenon
fiosaguae, Microcystis aeruginoza), які спричиняли “цвітіння води” (див. табл. 3).
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Таблиця 3
Середньосезонна біомаса фітопланктону дослідних ставів

рибодільниці “Великий Любінь”, мг/л

Став
№ 24(2) № 24(3) № 24(4)Групи водоростей

мг/л % мг/л % мг/л %
Синьо-зелені 1,6 22,5 1,5 21,8 1,4 22,2

Євгленові 0,1 1,4 0,1 1,4 0,3 4,8
Зелені 4,3 60,6 4,2 60,9 4,3 54,0

Діатомові 1,1 15,5 1,1 15,9 1,1 19,0
Усього 7,1 100 6,9 100 6,3 100

Середня за сезон біомаса фітопланктону в ставі № 24 (2) становила 7,1 мг/л, у ставі
№ 24 (3) – 6,9, у ставі № 24 (4) – 6,3 мг/л.

У сезонному розвиткові зоопланктону дослідних ставів простежена подібна динамі-
ка. Максимальний приріст біомаси зафіксовано наприкінці травня–на початку черв-
ня (від 7,8 до 12,7 г/м3) завдяки переважанню гіллястовусих (Daphnia lonqispina,
Bosmina lonqirostris). Крім того, у зоопланктоні ставів значне місце займали веслоногі
ракоподібні (Cyclops strenuonus) та коловертки (Asplanohnasp., Bachionus calioflorus).
Середньосезонна біомаса зоопланктону ставів № 24 (2) становила 5,3 г/м3; № 24 (3) –
5,2 ; № 24 (4) – 5,0 г/м3 (табл. 4).

Таблиця 4
Середньосезонна біомаса зооопланктону дослідних ставів

рибодільниці “Великий Любінь”, г/м3

Став
№ 24 (2) № 24 (3) № 24 (4)Групи організмів

біомаса % біомаса % біомаса %
Коловертки 1,2 22,6 1,1 21,2 0,9 18

Гіллястовусі ракоподібні 3,4 64,2 3,3 63,4 3,1 62
Веслоногі ракоподібні 0,7 13,2 0,8 15,4 1,0 20

Усього 5,3 100 5,2 100 5 100

За час дослідження річки, її гідробіотичних ресурсів та ресурсів прибережних уро-
чищ відбулися значні зміни. Видовий склад риб збільшився, епізоотичний стан
поліпшився, вода стала чистішою і прозорішою, без наявності у ній нафтопродуктів.
Мілководдя річки покрилося такими макролітами, як рогіз, очерет, осока, лепеха,
череда трироздільна.

Останніми роками Верещиця повернула собі славу рибної річки. Поліпшився кіль-
кісний і якісний склад гідробіотичних ресурсів. Сьогодні трапляються коропи і щуки
масою понад 5 кг, карасі – близько 1 кг. Прибережна рослинність за забарвленням
і біомасою має ліпший екостан.

Рибні господарства були і є спонтанним джерелом забезпечення рибним посадко-
вим матеріалом усього басейну Верещиці, оскільки під час спусків ставкових вод разом
з водою у річки потрапляє частина ставкової риби: короп (Cyprinus carpio), білий
амур (Ctenopharyngodon idella), товстолобики білий (Hypophthalmichthys molitrix) та
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строкатий (Aristichthys nobilis). Крім цих видів, у річці водяться карась (Carassius),
щука (Esox lucius), окунь (Perca), сом (Silurus glanis) та ін. [7, 21].

Унаслідок гідромеліоративних робіт (поглиблення русла в районі сіл Черляни
і Великий Любінь) зменшилося заростання річки синьо-зеленими водоростями
і поліпшилися умови для розвитку водної фауни. Товстолобик, білий амур та інші
види, споживаючи макрофіти, позитивно впливають на аквафітоценоз і так регулюють
водну екосистему загалом. Тому будь-яке господарське втручання в саморегулювальну
екосистему потрібно ретельно аналізувати, а її наслідки – прогнозувати з метою
уникнення шкідливих і непередбачуваних явищ. Досліджуючи біотичні ресурси, варто
ретельно враховувати передумови їхнього виникнення, розвитку, поширення, викорис-
тання й охорони. Середня частина Верещиці та її басейн має складну систему взаємо-
зв’язків: суходільних і водних, біотичних і абіотичних компонентів, а відтак і ресурсів,
які за продуманого втручання людини гармонійно функціонують і не погіршують
природно-ресурсного потенціалу.

У разі застосування басейнового підходу маємо змогу запропонувати природоохо-
ронні заходи для кожного з трьох типів ландшафтів: Розтоцького, Городоцько-
Щирецького та Комарнівського [11, 12, 14].

Для підвищення екологічної стійкості басейнової системи Верещиці рекомендуємо
вживати низку природоохоронних заходів:

→ поступово зменшувати площу розорюваних земель (для опільських ландшафтів);
→ біля річищ річок, залежно від категорії, виділяти водозахисні смуги шириною

25–50 м і засаджувати їх лісовою (чагарниковою, трав’яною) рослинністю (для всіх
типів ландшафтів);

→ забезпечувати захист від затоплення повеневими і паводковими водами посе-
лень (для низовинних ландшафтів);

→ створювати нові й розширювати наявні природоохоронні об’єкти (для всіх типів
ландшафтних систем);

→ зменшувати обсяги вирубування лісів і відновлювати їхні насадження в місцях
суцільного вирубування (розтоцькі ландшафти);

→ належно очищувати стічні води перед скиданням їх у природні водойми (усюди).
З метою поліпшення вирощування у ставках екологічно чистої і високоякісної

рибної продукції пропонуємо уникати:
→ неефективного використання водних площ, придатних для вирощування товарної

риби (поки що лише 10 % таких площ використовують ефективно);
→ малопродуктивного та малоасортиментного вирощування аквакультур;
→ техногенного впливу на екологічний стан водойм, однак дотримуватися вимог до

якості вод зарибнених водойм.
Системно-узгоджене дотримання наведених заходів дає змогу поступово оптимізу-

вати використання і відтворення біотичних ресурсів не тільки в басейні Верещиці, а й в
суміжних річкових басейнах і так сприяти сталому гармонійному розвиткові західного
регіону України.

Отже, обґрунтовано спробу розглядати водозбірний басейн як природно-
господарську систему взаємодії людини з природним довкіллям, у межах якої можна
доволі точно прогнозувати обсяги біотичних ресурсів та мати позитивні наслідки
господарювання за умови застосування продуманих господарських та природоохорон-
них заходів. Наголошено на тому, що в межах річкового басейну є значна територіаль-
на диференціація ландшафтних систем та біотичних ресурсів. Тому в господарській
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діяльності людини треба враховувати особливості кожного виду (типу) таких територі-
альних систем. Запропоновано низку природоохоронних заходів як для всього
водозбірного басейну, так і для його окремих частин – височинної, рівнинної і низо-
винної.

Спеціальні рекомендації запропоновано для вирощування у ставках екологічно
чистої і високоякісної рибної продукції з урахуванням екологічного стану вод водних
об’єктів, продуктивності фіто- і зоопланктону за умови перманентного моніторингу
природного довкілля.
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The resources of plants (forest and meadow-marsh), animals (hunting and fishing) on example
of the drainage basin of river Vereshchytsia as clearly defined the terrestrial-waterу spatio-functional
geosystem are analysed. Also the role of phyto- and zooplankton in the improving of the forage base
fisheries is analysed. The relationships and the interdependences of abiotic and biotic components
of the environment and the impact of the anthropogenic factors on them are considered.

Key words: biotic resources, drainage basin, river basin approach, rational use, reproduction, protec-
tion of biota.
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НАСЕЛЕННЯ І РОЗСЕЛЕННЯ ДРОГОБИЦЬКОГО Р-НУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛ.

Ірина Гудзеляк

Львівський національний університет імені Івана Франка,
вул. П. Дорошенка, 41, 79000, м. Львів, Україна

Проаналізовано динаміку кількості населення Дрогобицького р-ну Львівської обл. з 1959 р.
З’ясовано характер природного відтворення населення, у тім числі міського і сільського.
Описано тенденції та сучасні особливості формування вікового і статевого складу населення;
розкрито проблему демографічного старіння. Досліджено конфесійний склад, а також сучасну
структуру зайнятості населення за головними галузями економіки. Наведено загальну характе-
ристику розселення населення Дрогобицького р-ну. Узагальнено історичні відомості про
формування міських поселень району, виявлено загальні риси урбанізаційних процесів. На
підставі усереднених індикаторів описано структуру сільського розселення станом на 2013 р.

Ключові слова: населення, розселення, відтворення, депопуляція, народжуваність, смертність,
демографічне старіння.

Дрогобицький р-н Львівської обл. утворено 1959 р. на території колишньої Дрого-
бицької області. Сьогодні район займає площу 1 297 км2, з яких 91 км2 є територією
міст обласного підпорядкування: це Дрогобицька міська рада (м. Дрогобич,
м. Стебник), Бориславська міська рада (м. Борислав, смт Східниця) і м. Трускавець. На
Дрогобицький р-н припадає 5,9 % території та 9,4 % населення Львівської обл. Отже,
у районі сконцентрований значний демографічний потенціал, який потребує
детального аналізу, особливо беручи до уваги гострі демографічні проблеми, які
виявляються впродовж останніх двадцяти років.

Суспільно-географічні дослідження Дрогобицького р-ну, у тім числі окремих демо-
графічних аспектів, розселення, формування та функціонування Дрогобицької міської
агломерації, виконано вченими Львівського національного університету імені Івана
Франка. Наукові праці Г. Анісімової, М. Білецького, Ф. Заставного, Є. Максимової,
М. Паробецького, О. Шаблія стосувалися проблем району в радянські часи. Новітній
український період демографічного розвитку району представлений у загальнооблас-
ному контексті (Н. Дністрянська, Г. Лабінська, І. Пандяк, Н. Паньків, О. Перхач,
Н. Прицюк). Окремих праць, які б стосувалися аналізу сучасних демографічних та
розселенських проблем Дрогобицького р-ну, немає.

Наша мета – аналіз демографічної ситуації та розселення в Дрогобицькому р-ні,
з’ясування чинників та найгостріших проблем сучасних демографічних і урбанізацій-
них тенденцій.

Сьогодні в районі, як і в Україні загалом та Львівській обл. зокрема, відбувається
депопуляція. Упродовж 1959–1989 рр. населення Дрогобицького р-ну збільшилося
майже на 80 тис. осіб, або на 45,7 % (див. табл. 1), що свідчить про достатньо високі
темпи приросту, адже за цей період населення Львівської обл. збільшилося на 30,1 %,
а України – усього на 23,5 %. Людність Дрогобицького р-ну передусім збільшувалася
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внаслідок стрімкого зростання Дрогобицької агломерації, де інтенсивно розвивалася
видобувна промисловість та окремі галузі з переробки сировини, машинобудування,
легка і харчова промисловість, стрімко зростало значення курортних поселень –
Трускавця і Східниці. На відміну від інших аграрних районів області, Дрогобиць-
кий р-н не зазнавав значних міграційних втрат населення, адже домінувала внутрішня
міграція сільських жителів у Дрогобич та інші міста району. Попри це, існував
міграційний приплив ззовні, який поряд з природним приростом зумовлював зростання
кількості населення Дрогобицького р-ну до початку 1990-х років.

Таблиця 1
Кількість населення Дрогобицького р-ну [2, 6]

Роки Осіб Роки Осіб
1959 174 620 2005 244 784
1970 210 816 2010 240 564
1979 234 017 2012 239 423
1989 254 494 2013 239 214
2001 247 729 2014 238 856

Криза в економічній сфері, яка виникла після розпаду СРСР, спричинила появу
протилежного міграційного потоку з району у Львів, Київ, європейські країни.
Унаслідок зниження народжуваності з 1960-х років з огляду на зростання освітнього
рівня і зайнятості жінок, переоцінку життєвих цінностей, кардинальні зміни демогра-
фічної поведінки, домінування установок на малодітні сім’ї у міських поселеннях, що
загалом властиво й іншим урбанізованим територіям, у Дрогобицькому р-ні поступово
назрівало природне скорочення. Депопуляція розпочалася у першій половині 1990-х,
а найвищі її темпи були на початку ХХІ ст. Наприклад, за 2002–2003 рр. населення
скоротилося на 1,3 тис. осіб, або на 0,52 % (у Львівській обл. – на 0,59 %), а в
2013–2014 рр. – лише на 358 осіб. Проте нині темпи депопуляції у районі вищі, ніж
у середньому в області (відповідно, -0,149 та -0,089 %). Отже, проблема депопуляції у
Дрогобицькому р-ні залишається достатньо гострою. Станом на 1 січня 2014 р.
у Дрогобицькому р-ні включно з містами обласного підпорядкування проживало
238 856 осіб [2].

Природне скорочення населення зумовлене тривалим зниженням народжуваності та
зростанням смертності внаслідок демографічного старіння (див. табл. 2). Залишається
високим рівень дитячої смертності. Такі тенденції призвели у 1990 р. до природного
скорочення населення (у Львівській обл. вперше воно зафіксоване у 1995 р.), найвищі
показники якого простежувалися у 2000–2005 рр. Причому показник депопуляції
в Дрогобицькому р-ні у роки його максимального значення перевищував середнє
обласне значення в 1,7 раза, а сьогодні – майже у 2 рази.

Такі вкрай негативні тенденції природного відтворення передусім зумовлені дуже
високою смертністю, особливо в сільській місцевості, водночас рівень народжуваності
у Дрогобицькому р-ні вищий від середнього обласного рівня. У містах району
сформувалася достатньо сприятлива вікова структура, що визначає помітно вищий
рівень народжуваності, ніж у селах, де демографічний потенціал практично
вичерпаний.
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Таблиця 2
Природний рух населення Дрогобицького р-ну, ‰ [2]

РокиПоказник 1980 1989 1990 1995 2000 2001 2005 2009 2012
Природний приріст 1,1 0,6 -0,7 -3,8 -5,9 -6,5 -6,7 -2,9 -2,3
Народжуваність 15,1 13,8 13,3 11,5 9,8 8,8 10,2 12,4 13,1
Смертність 14,0 13,2 14,0 15,3 15,7 15,3 16,9 15,3 15,4
Дитяча смертність - 13,2 12,4 15,3 15,7 20,2 16,9 15,3 13,9

Дрогобицький р-н вирізняється порівняно високим значенням народжень молодими
матерями. А частка позашлюбних дітей у районі є нижчою, ніж у середньому в
області, – усього 5,3 % (у тім числі в міських поселеннях – 6,5 %, у сільських – 3,9 %).
В Україні цей показник суттєво вищий – 22,1 % дітей народжуються поза шлюбом [2].

У структурі смертності населення Дрогобицького р-ну в 2013 р. домінували хво-
роби серцево-судинної системи (67 %), у 14 % смертність пов’язана з інфекційними та
паразитичними хворобами, новоутворення спричиняють 4 % смертей, а нещасні
випадки та самогубства включно з нез’ясованими причинами – 9 %.

Рівень шлюбності ледь помітно зростає, оскільки у шлюбоздатний вік уже вступили
численні когорти онуків повоєнного покоління, і нині становить 5,6 ‰. Така тенденція
тимчасова, надалі кількість укладених шлюбів зменшуватиметься. Загальний коефі-
цієнт розлучуваності дещо знизився, причому у міських поселеннях показники
розлучуваності вищі, ніж у сільській місцевості. А найвищий рівень розлучуваності –
у м. Трускавець (3,8 ‰), тоді як у районі – 1,9 ‰.

У формуванні демографічної ситуації важливу роль відіграє вікова і статева струк-
тура населення. У Дрогобицькому р-ні переважають жінки. На кінець 2013 р. коефі-
цієнт маскулінізації становив 907 чоловіків на 1 000 жінок. Диспропорції статевої
структури є наслідком Другої світової війни та вищої тривалості життя жінок унаслідок
надсмертності чоловіків працездатного віку. Вплив війни з часом стає менш помітним:
наприклад, з 1979 р. частка жінок зменшилася з 53,7 до 51,4 % у 2013 р. Статева
структура має певну специфіку у різних вікових групах. Серед дітей та працездатного
населення переважають чоловіки, а серед осіб похилого віку – жінки, у віці старше
70 років переважають жінки як у сільській місцевості, так і в міських поселеннях.

Для вікової структури населення Дрогобицького р-ну характерна дещо вища частка
дитячого населення порівняно з середніми обласними показниками (див. табл. 3). У
сільських поселеннях району і селищах міського типу частка дитячого населення вища,
тоді як рівень старіння приблизно однаковий у всіх типах поселень. Серед адміністра-
тивних одиниць району виділяється Трускавець, де помітно нижча частка дітей та
вищий рівень демографічної старості. Загалом простежується зменшення частки дітей
та зростання рівня демографічного старіння у районі, особливо у сільських поселеннях.

Дрогобицький район має досить невисокий середній вік населення (39,3 року) у
порівнянні з Україною (40,6 року), причому середній вік жінок є вищим, ніж чоловіків
на 4,3 року, – відповідно, 41,3 і 37,0 років. В Україні цей розрив становить 5,8 року.
Отже, у районі менша передчасна смертність чоловіків, що загалом є позитивним
явищем на тлі загальнодержавних демографічних проблем. Середній вік сільського
населення району нижчий від середнього українського значення і становить 39,3 року
(жінок – 41,4, чоловіків – 37,0), а середній вік міських жителів, навпаки, вищий від
середнього українського і становить 38,8 року (жінок – 40,4, чоловіків – 37,1).
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Таблиця 3
Віковий склад населення станом на 1.01.2013 р., %*

Вікові групи, роківАдміністративні одиниці 0–15 16–59 60 і старші
Львівська область 16,8 63,8 19,4

міське 15,9 65,5 18,6
сільське 18,1 61,2 20,7

Дрогобицький район 17,7 62,5 19,8
міське 18,8 62,2 19,0
сільське 17,6 62,5 19,9

Дрогобицька міська рада 15,0 66,1 18,9
Бориславська міська рада 17,5 62,9 19,6
Трускавецька міська рада 14,2 65,0 20,8

* Розраховано автором за даними Державної служби статистики України.

Як і Львівська область, Дрогобицький район тривалий період зазнає міграційних
втрат населення, однак у районі разом з містами обласного підпорядкування відносне
сальдо міграції нижче, ніж у середньому в області (-0,29 та -0,34 ‰, відповідно).
Міграційні втрати виникають унаслідок інтенсивного відтоку населення Дрогобича,
Борислава та Трускавця, водночас додатне сальдо характерне для м. Стебник, містечок
Східниця, Меденичі, Підбуж та сільських поселень.

У структурі міграційних потоків перше місце посідає внутрішньообласна міграція,
обсяги офіційно зареєстрованої закордонної міграції дуже мізерні, хоча відомо, що дуже
велика кількість людей, особливо із сільської місцевості, виїжджає у Польщу, Італію,
Іспанію, Португалію. Найчастіше це трудові довготермінові міграції. Для району
характерні також сезонні міграції, пов’язані зі збором зернових, баштанних культур
у південних областях України або будівельними роботами у деяких районах Росії.

За останні два десятиліття змінилися напрями маятникових міграцій: раніше вони
були спрямовані у промислові центри Дрогобицького р-ну, проте внаслідок припи-
нення роботи багатьох промислових підприємств міграція “розвернулася” в напрямі до
обласного центру, змінилася її періодичність, посилилася частка високоосвічених
кадрів молодого віку.

Населення Дрогобицького р-ну є однорідним за етнічним складом. За даними пере-
пису 2001 р., 97,9 % усіх жителів становлять українці. Найбільшими національними
меншинами, які проживають на території району, є росіяни (990 осіб) та поляки
(306 осіб), а також євреї, білоруси й інші національності. У селах частка українців
є вищою – 99,5 %, тоді як у містах – 97,4 %. В етнічній структурі міського населення
вища частка росіян, поляків і білорусів та інших національностей. Українську мову
назвали рідною 96,6 % мешканців Дрогобицького р-ну, російську – 0,3 %. Частка осіб,
що вільно володіють українською мовою, становить 98,8 % від загальної кількості
населення району [6].

У конфесійній структурі населення 2013 р. переважали вірні Української греко-
католицької церкви (69 % загальної кількості громад), серед православних церков
домінує УПЦ Київського патріархату (16 % громад), на частку УПЦ Московського
патріархату припадало 4 %, УАПЦ – 2 %. У районі також 6 % громад належало до
різних гілок протестантства, 3 % – це громади Римо-католицької церкви.
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Гострими у Дрогобицькому р-ні є проблеми високого безробіття та ефективної
зайнятості. Кількість зайнятого населення впродовж останніх років скорочувалася,
незначне зростання зафіксовано лише 2009 р. У 2012 р. найбільша кількість зайнятих
була в комунальних (39 %) та колективних підприємствах (28 %), у державних
підприємствах та установах працювало 26 % від загальної кількості зайнятих,
а в приватних – 7 %.

У районі більша частина працівників зайнята у сфері послуг, роль промисловості та
сільського господарства надзвичайно низька (табл. 4).

Таблиця 4
Структура зайнятості населення Дрогобицького р-ну, 1.01.2013 р.

Види економічної діяльності % Види економічної діяльності %
Освіта 30 Лісове господарство 5
Охорона здоров’я 21 Транспорт і зв’язок 4
Сільське господарство 12 Будівництво 3
Промисловість 8 Надання послуг 3
Державне управління 7
Торгівля 6 Операції з нерухомістю та ін. 1

Заробітна плата у Дрогобицькому р-ні невисока – 1 502,03 грн за обласного
показника середньомісячної номінальної зарплати найманих працівників 1 941,48 грн.
Найвищою є середня зарплата у державному управлінні, освіті, охороні здоров’я,
податковій службі.

Закриття багатьох промислових підприємств у Дрогобицькому р-ні болісно позна-
чилося на рівні зайнятості. І хоча рівень офіційного безробіття знизився з 3,3 %
у 2003 р. до 1,8 % у 2013 р., все ж район має більш гостріші проблеми безробіття на тлі
Львівської обл. Найвищий рівень безробіття у Дрогобицькому р-ні зафіксований
у 2005 р. – 5,4 %.

Дрогобицький район належить до густозаселених територій. Тут середня щільність
становить 196,5 осіб/км², тоді як у Львівській обл. – 118 осіб/км2. За показниками
щільності Дрогобицький р-н можна порівняти з такими європейськими країнами, як
Швейцарія (196 осіб/км2), чи Італія (204 особи/км2). Особливо висока щільність
у межах Дрогобицької агломерації: у Трускавці – 3 716 осіб/км2, Дрогобицькій міській
раді – 2 194, Бориславській міській раді – 978 осіб/км2 (див. рисунок).

У структурі розселення головне значення мають міста Дрогобич, Трускавець, Бори-
слав і Стебник, які є центрами поліцентричної міської агломерації, що формує у межах
Львівської обласної системи розселення південний урбанізаційний район. Завдяки
інфраструктурній пов’язаності сюди також тяжіють сусідні районні центри Стрий та
Самбір, утворюючи своєрідну урбанізаційну вісь на базі усталених інтенсивних
функціональних зв’язків. До цієї осі примикають три селища міського типу: Підбуж,
Меденичі й Східниця; 74 сільські населені пункти адміністративно об’єднані
у 45 сільських рад.

Поселенська мережа формувалася протягом багатьох століть. Найдавніші поселення
на території Дрогобицького р-ну згадані в писемних джерелах ще в давньоукраїнський
період (див. табл. 5). Найдавнішими селами є Котоване (900), Ступниця (973), Ясениця-
Сільна (1110), Брониця (1160). З ХІІІ ст. відомі також Доброгостів, Долішній Лужок,
Нагуєвичі, Старий Кропивник, Волоща, Рибник, Дережиці, Монастир Дережицький,
Перепростиня. Інтенсивне формування сільських поселень відбувалося в XV–XVIII ст.
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Розростання міст пов’язане з освоєнням багатих ресурсів кам’яної та калійної солі,
нафти та її похідних, а сучасний статус їм надано у середині ХХ ст. Розвиток рекреа-
ційного господарства дав змогу Східниці отримати статус селища 1940 р., а селище
Трускавець у 1948 р. стало містом.
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Населення Дрогобицького р-ну, 2013 р.

Таблиця 5
Історичні відомості про формування міських поселень Дрогобицького р-ну [3, 5]

Поселення Рік заснування
або першої згадки

Уперше отримано
міські права

Рік надання
сучасного статусу

Міста
Дрогобич 1091 1422 -
Борислав 1387 1897 1940
Стебник 1440 1440 1978
Трускавець 1462 - 1948

Селища міського типу
Східниця XI–ХІІ ст. - 1940
Меденичі 1395 - 1940
Підбуж Початок XVI ст. - 1957
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Ще з ХІХ ст. Дрогобицький р-н вирізнявся високим рівнем урбанізації. Високі
темпи зростання були характерні передусім для Борислава, де зосереджувалися великі
добувні і переробні підприємства, сформувався науковий і освітній центр, що спеціалі-
зувався в гірничій справі. У 1880 р. у Бориславі проживало 15,5 тис. жителів,
а до 1931 р. населення зросло до 41 тис. осіб [1, c. 160]. Під час війни Борислав, де, за
даними В. Кубійовича, поляки становили 48 %, а євреї – 28 %, зазнав суттєвих
демографічних втрат. Післявоєнне зростання уже не демонструвало надто високих
темпів, і показника 1931 р. так і не було досягнуто. Натомість швидко збільшувалася
людність Дрогобича, Стебника та Трускавця, що переважно було забезпечене внут-
рішньою районною міграцією сільських жителів (табл. 6).

Таблиця 6
Людність міських поселень Дрогобицького р-ну [2, 5–7]

Кількість наявного населення, тис. осібНаселений
пункт 1943 1959 1970 1979 1989 2001 2011

м. Дрогобич 21,2 42,1 56,0 65,0 77,6 79,1 77,6
м. Борислав 25,4 28,6 33,8 38,3 40,5 38,1 35,1
м. Стебник 3,1 7,2 15,5 19,4 22,2 20,9 21,1
м. Трускавець 2,9 8,5 18,4 26,3 32,8 31,0 29,7
смт Східниця 2,7 2,7 2,7 3,1 3,1 2,3 2,1
смт Меденичі 2,6 3,0 3,6 3,3 3,5 3,4 3,3
смт Підбуж 2,4 2,7 3,2 2,7 2,8 2,8 3,0

Темпи зростання, %*
1959–1943 1970–1959 1979–1970 1989–1979 2001–1989 2011–2001

м. Дрогобич 202,8 133,0 116,1 119,4 101,9 98,1
м. Борислав 112,6 118,2 113,3 105,7 94,1 92,1
м. Стебник 232,6 215,3 125,2 114,4 94,1 101,0
м. Трускавець 293,1 216,5 143,0 124,7 94,5 95,8
смт Східниця 100,0 100,0 114,8 100,0 74,2 91,3
смт Меденичі 115,4 120,0 91,7 106,1 97,1 97,1
смт Підбуж 112,5 118,5 84,4 103,7 100,0 107,1

* Розрахунки автора.

Дрогобицький район був і є найбільш урбанізованим в області. У 1959 р. у містах
проживало майже 53 % жителів району, за переписом 1989 р. рівень урбанізації зріс до
71,8 %, а станом на 1.01.2014 р. міське населення становило 71,5 %. У Львівській обл.
частка міського населення становить 60,9 %, а в Україні – 69 %.

Сільські поселення формують щільну поселенську мережу – у середньому
14,1 поселення на 100 км2. Економічна діяльність сільських жителів пов’язана
з сільським і лісовим господарством, а також з обслуговуванням туристів та відпочи-
вальників. Групування сільських поселень за людністю наведено у табл. 7. Як бачимо,
домінують села з кількістю жителів 1 001–1 500 осіб та 501–1 000 осіб, у яких разом
проживає 62 % сільського населення району. Найбільшими селами (понад 3 тис. осіб)
є Доброгостів, Бистрий, Коросниця, Летня, Рівне, Рихтичі, Хатки, Уличне.

Отже, висвітлені тенденції демографічного розвитку Дрогобицького р-ну свідчать про
те, що у перспективі демографічні проблеми залишатимуться: народжуваність, очевидно,
суттєво не зросте, адже демографічний потенціал сільської місцевості вичерпаний,
а в містах сформувався новий тип демографічної поведінки; смертність достатньо висока,
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що є виявом гострих соціально-економічних проблем та результатом демографічного
старіння; міграційна активність, особливо відтік працездатного населення, й надалі
залишатиметься дуже чутливим до економічних підйомів та спадів. Звужене відтворення
у підсумку призведе до скорочення трудового потенціалу. Дефіциту робочої сили
в районі не виявлено, однак існує проблема неефективної зайнятості, зокрема,
невідповідності структури робочих місць та освітнього рівня населення.

Таблиця 7
Сільське розселення Дрогобицького р-ну, 2013 р.*

Людність
поселень, осіб

Кількість
поселень, од.

Питома вага поселень
групи людності, %

Частка у загальній
кількості населення, %

100 – 500 2 3 1
501 – 1000 17 30 18
1001 – 1500 23 32 22
1501 – 2000 7 10 16
2001 – 2500 5 6 7
2501 – 3000 11 15 18
3001 і більше 7 10 19

* Розрахунки автора за даними Дрогобицького районного відділу статистики.

Для припинення депопуляційних процесів і поліпшення демографічної ситуації
необхідна ефективна державна та регіональна економічна політика, що враховує
людський, інфраструктурний та ресурсний потенціал, яка б сприяла підвищенню
життєвого рівня населення та створила матеріальні передумови для принаймні його
простого відтворення.
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POPULATION AND SETTLEMENT OF DROHOBYCH DISTRICT
IN LVIV REGION

Irina Hudzelyak

Ivan Franko National University of Lviv,
P. Doroshenko Str., 41, UA – 79000 Lviv, Ukraine

Population dynamics of Drohobych district in Lviv region since 1959 was analyzed in this article.
The character of natural reproduction of population, including urban and rural, has been shown.
The trends and modern features of the formation of age and sex composition of the population were
described; the problem of demographic aging was disclosed. Religious denomination structure and
current structure of employment by major sectors of economy were investigated. The general
characteristic of population settlement of Drohobych district was provided. Historical information about
the formation of urban settlement area was generalized, common features of urbanization processes
were found. Based on the average indicators the structure of rural settlement as of 2013 was described.

Key words: population, distribution, reproduction, depopulation, fertility, mortality, aging.
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УДК 911.3:314 (447)

ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ ТА АДМІНІСТРАТИВНИЙ СТАТУС
ЯК ЧИННИКИ РОЗВИТКУ ДУЖЕ МАЛИХ МІСЬКИХ ПОСЕЛЕНЬ

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛ.

Наталія Дністрянська, Мирослав Дністрянський

Львівський національний університет імені Івана Франка,
вул. П. Дорошенка, 41, 79000, м. Львів, Україна

Наведено характеристику географічного положення дуже малих міських поселень Львівсь-
кої обл. Визначено рівень їхньої суспільно-географічної периферійності та його вплив на
функціонування поселень. Обґрунтовано закономірний характер розміщення значної кількості
міст і селищ міського типу на межі Карпат і Передкарпаття. Проаналізовано диференціацію дуже
малих міських поселень регіону за особливостями адміністративного статусу та визначено його
суспільно-географічне значення. Зроблено висновок про недоцільність зниження сучасного
адміністративного статусу дуже малих міст та селищ міського типу.

Ключові слова: дуже мале міське поселення, дуже мале місто, селище міського типу, геогра-
фічне положення поселень, адміністративний статус поселень.

Мережа дуже малих міських поселень Львівської обл. охоплює 56 міських населе-
них пунктів: 34 селища міського типу (містечка) (Бориня, Брюховичі, Великий Любінь,
Верхнє Синьовидне, Гірник, Гніздичів, Дашава, Добротвір, Дубляни, Жвирка, Журав-
но, Запитів, Івано-Франкове, Краковець, Красне, Куликів, Лопатин, Магерів, Меденичі,
Немирів, Нижанковичі, Новий Яричів, Нові Стрілища, Олесько, Підбуж, Підкамінь,
Поморяни, Розділ, Рудне, Славське, Стара Сіль, Східниця, Шкло, Щирець) та 22 дуже
малі міста (Белз, Бібрка, Буськ, Великі Мости, Глиняни, Добромиль, Комарно,
Моршин, Мостиська, Новий Калинів, Перемишляни, Пустомити, Рава-Руська, Радехів,
Рудки, Сколе, Старий Самбір, Судова Вишня, Турка, Угнів, Хирів, Ходорів). І якщо
склад селищ міського типу визначений їхнім статусом, то виділення дуже малих міст –
демографічними критеріями (їхня людність становить менше 10 тис. осіб). Незважаючи
на деяку суб’єктивність, обґрунтованість виділення дуже малих міст людністю до
10 тис. осіб засвідчують як методологія офіційної статистики, так і підходи українських
науковців, зокрема, В. Джамана [1], Т. Заставецького [3].

Суспільно-географічний потенціал дуже малих міських поселень, їхня роль у між-
поселенських співвідношеннях та у здатності обслуговувати прилеглу сільську
місцевість залежить від різних чинників, серед яких одним з основних є географічне
положення, яке стисло можна означити як сукупність геопросторових відношень
поселення до всіх інших географічних об’єктів і явищ, що перебувають поза його
межами. Серед різних складових географічного положення селищ у функціональному
аспекті виділяють фізико-географічне положення, яке суттєво впливає на їхню
планувальну структуру та конфігурацію, а також транспортно-географічне положення,
розміщення щодо державного кордону, інших населених пунктів, насамперед адмініст-
ративних центрів (віддаленість, транспортна доступність та ін.).
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Характерною рисою всієї мережі дуже малих міських поселень Львівської обл., як і
сусідніх Івано-Франківської та Закарпатської, є розміщення значної частини населених
пунктів цієї категорії безпосередньо на межі зовнішніх Карпат та Передкарпаття, яке
робить унікальним і їхнє фізико-географічне положення, і власне міські краєвиди.
Наприклад, на всій протяжності цієї межі від українсько-польського до українсько-
румунського кордону є такі селища міського типу та дуже малі міста, як Добромиль,
Хирів, Стара Сіль, Старий Самбір, Підбуж, Вигода, Брошнів-Осада, Рожнятів,
Перегінське, Солотвин, Ланчин, Печеніжин, Яблунів, Косів, Кути, Вижниця. Також на
цій лінії розміщені й такі малі та напівсередні міста: Борислав, Болехів, Долина,
Надвірна. Подібне розміщення міських поселень характерне і для Закарпаття, а тому,
безперечно, не є випадковим, а детерміноване низкою чинників, зокрема: викликами
безпеки та оборони на момент заснування, потребами торгового обміну з огляду на
розміщення на межі різних типів традиційного природокористування та ін. На ці
особливості фізико-географічного положення малих міських поселень на території
Закарпаття звернув увагу ще М. Дольницький [2].

Так само закономірним є зосередження більшості дуже малих міських поселень
Львівської обл. у долинах Дністра і Західного Бугу, які є найдавнішими ареалами
заселення території областей. Зокрема, у заплаві та низьких надзаплавних терасах
Дністра розміщені селища Журавно, Розділ, дуже мале місто Старий Самбір, у долині
Стрию – селища Гніздичів, Верхнє Синьовидне, дуже мале місто Турка, у долині
Західного Бугу – селища Добротвір і Жвирка, дуже мале місто Буськ. Низка дуже
малих міських поселень (Белз, Бібрка, Глиняни, Красне, Куликів, Новий Яричів,
Перемишляни, Угнів, Хирів) розміщена в долинах приток Дністра та Західного Бугу.
А містечка та дуже малі міста Добромиль, Нижанковичі, Мостиська, Рудки, Судова
Вишня, Краковець, Шкло – у долині Сяну та його приток. Багато поселень, географічне
положення яких визначає розміщення на заплавах та низьких терасах рік, мають
виражену лінійну спрямованість геопросторової структури. Вододільне розміщення,
якщо не враховувати витоки малих рік, характерне для більшості міських поселень
Львівської агломерації, а також для міста Радехів.

В орографічному аспекті саме для Передкарпаття характерна найвища щільність
дуже малих міських поселень, що зумовлено особливостями заселення, природно-
ресурсним потенціалом та перевагами розміщення на межі різних типів традиційного
природокористування. Поширення безпосередньо в гірській місцевості визначає
фізико-географічне положення лише чотирьох селищ міського типу Львівсь-
кої обл. (Борині, Верхнього Синьовидного, Славського, Східниці) та двох дуже малих
міст (Сколе і Турки), що становить лише близько 11 % від усієї кількості селищ
регіону, тоді як частка гірської частини регіону становить близько 20 %. Подібна
ситуація і в Івано-Франківській обл., де в гірській місцевості розміщено лише чотири
селища – Битків, Верховина, Ворохта, Делятин, та мале місто Яремча. Така порівняно
невисока щільність міських поселень у гірській частині двох областей (а гірські райони
займають тут більше однієї четвертої території) засвідчує відносну недостатність
розміщення локальних центрів соціально-економічного обслуговування в гірській
місцевості України загалом, яку частково компенсує наявність густої мережі міських
поселень на межі Карпат і Передкарпаття.

Унікальність мікрогеографічного положення деяких містечок та малих міст рівнин-
ної частини Львівської обл. зумовлена розміщенням поблизу підніжжя таких відрогів
Подільської височини, як Гологори (Бібрка, Перемишляни), Вороняки (Олесько),
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Розточчя (Івано-Франкове, Магерів, Куликів), що за інших сприятливих передумов
може збільшити їхній сукупний туристично-рекреаційний потенціал.

Деякі дуже малі міські поселення Львівської обл. розташовані в районах зосе-
редження різних запасів мінеральних ресурсів, а тому для них саме природно-сировин-
ний чинник був і є особливо актуальним. Це насамперед стосується селища Гірник, яке
сформувалося в процесі експлуатації Львівсько-Волинського кам’яновугільного
басейну. На південних та південно-західних окраїнах цього басейну розміщені й дуже
малі міста Белз, Великі Мости, Угнів. У безпосередній близькості до розвіданих запасів
корисних копалин є й інші селища міського типу та дуже малі міста: Східниця – на
території однойменного нафтового родовища, Щирець – близько родовищ гіпсу та
іншої будівельної сировини, Немирів – поблизу однойменного родовища сірки, Рудки
і Старий Самбір – неподалік газових родовищ. Важливим ресурсом розвитку деяких
селищ є також запаси мінеральних вод: сірководневих (Немирів, Великий Любінь),
гідрокарбонатних та сульфатно-гідрокарбонатних кальцієво-натрієвих (Східниця),
гідрокарбонатних натрієво-кальцієвих (Шкло). Особливо багате на різноманітні за
хімічним складом мінеральні води місто Моршин.

Функціональні можливості селищ міського типу більше залежать від суспільно-
географічного положення, насамперед таких його складових, як розміщення щодо
обласного центру, районного центру, інших міст, найближчої залізничної станції
і державного кордону (див. табл. 1). Велика віддаленість малих міських поселень від
обласного центру, особливо на відстань понад 100 км, а це характерно для Борині,
Підкаменя, Нижанковичів, Старої Солі, Добромиля, Хирова, Турки, є у багатьох
напрямах їхнього соціально-економічного розвитку негативним чинником, проте
водночас зумовлює і зростання функціонального значення щодо обслуговування
прилеглої сільської місцевості. Розміщення містечок та дуже малих міст у межах
агломерації (Брюховичі, Рудне, Східниця, Гірник, Пустомити) створює як деякі помітні
економічні та соціально-культурні переваги, так і проблеми функціонування залежно
від тенденцій соціально-територіального розвитку центру агломерації.

Активізація функціональних можливостей дуже малих міських поселень у нових
соціально-економічних умовах залежить насамперед від їхнього транспортно-
географічного положення. В умовах України, враховуючи низький рівень розвитку
інфраструктури автомобільного транспорту, особливо важливе значення має розмі-
щення селищ та міст щодо залізничних станцій. Тут сьогодні є багато негативних
моментів. Наприклад, 24 селища міського типу Львівської обл. (а це 71 % від усієї
їхньої кількості) не мають прямого залізничного сполучення. Причому шість селищ
(Краковець, Лопатин, Меденичі, Немирів, Підбуж, Підкамінь) розміщені на відстані
20 км і більше від найближчої залізничної станції (див. табл. 1). Значно ліпша ситуація
з транспортно-залізничним географічним положенням характерна для дуже малих міст,
адже з 22 поселень цієї категорії лише три розміщені на відстані 10 км і більше від
найближчої залізничної станції (див. табл. 2). І лише місто Перемишляни віддалене від
залізничної станції на 32 км.

Деякі негативи функціонування може створювати і велика віддаленість містечок, як
і інших дуже малих міських поселень, від районних центрів, особливо якщо поблизу
немає інших великих міст, що стає ще одним чинником формування периферійного
укладу життя.

З урахуванням таких трьох вагомих чинників, як віддаленість поселень від залізнич-
ної станції, районного та обласного центрів, можна в загальних рисах, попри певну
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схематичність, зробити порівняльний аналіз сумарного рівня периферійності їхнього
суспільно-географічного положення.

Таблиця 1
Деякі показники суспільно-географічного положення селищ міського типу Львівської обл.

Селище

Віддаленість
від обласного

центру, км
(автошляхами)

Віддале-
ність від

районного
центру, км

Віддаленість
від

залізничної
станції, км

Віддаленість від
найближчого

переходу через
державний

кордон

Рівень перифе-
рійності (Рп)

суспільно-
географічного

положення, бали
Бориня 147 12 6 70 20
Брюховичі 7 0 0 60 0
Великий
Любінь 30 12 0 60 5

Верхнє
Синьовидне 98 8 2 142 9

Гірник 61 20 7 50 18
Гніздичів 80 6 0 124 8
Дашава 70 14 6 110 17
Добротвір 51 14 3 72 10
Дубляни 95 15 3 50 15
Жвирка 76 2 1 64 7
Журавно 84 20 12 130 21
Запитів 17 30 0 52 9
Івано-
Франкове 24 30 0 44 9

Краковець 72 18 23 0 22
Красне 55 10 0 84 9
Куликів 16 12 2 44 5
Лопатин 89 20 20 108 23
Магерів 54 22 12 20 19
Меденичі 56 24 20 86 20
Немирів 77 24 26 20 24
Нижанковичі 127 38 0 20 20
Новий
Яричів 25 30 7 62 13

Нові
Стрілища 47 26 18 112 17

Олесько 75 20 6 102 20
Підбуж 113 30 23 40 29
Підкамінь 127 25 25 150 28
Поморяни 95 25 19 146 25
Розділ 59 14 10 100 16
Рудне 15 0 0 60 0
Славське 141 26 0 152 18
Стара Сіль 104 8 6 16 14
Східниця 110 20 12 78 23
Шкло 54 12 2 26 10
Щирець 31 8 0 72 4
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Для інтегрального відображення цього показника доцільно застосувати бальну
оцінку, присвоюючи на підставі емпіричного досвіду найвищий бал (10) у випадку
віддаленості від обласного центру на понад 100 км, від районного – на понад 35 км, від
залізничної станції – на понад 24 км. Зазначимо, що цей показник ще не відображає
всієї сутності явища суспільно-географічної периферійності, яке, безперечно, охоплює
і низку інших вимірів.

Отже, бальна оцінка усіх трьох складових цього показника (від 0 балів
до 10) (див. табл. 1) свідчить про те, що для більшості містечок характерним є вищий
від середніх значень рівень периферійності. Найвищий рівень периферійності власти-
вий селищам Підбуж, Підкамінь, Поморяни, Немирів. Негативи розміщення, особливо
щодо залізничних станцій, у цих поселеннях можна б компенсувати прискореним
розвитком автомобільного транспорту. У багатьох моментах це стосується також
селищ Лопатин, Краковець та Журавно.

Таблиця 2
Деякі показники суспільно-географічного положення дуже малих міст Львівської обл.

Дуже мале
місто

Віддаленість
від обласного

центру, км
(автошля-

хами)

Віддаленість
від районного

центру, км

Віддале-
ність від

залізничної
станції, км

Віддаленість від
найближчого

переходу через
державний
кордон, км

Рівень перифе-
рійності (Рп)

суспільно-
географічного

положення, бали
Белз 76 25 0 35 15
Бібрка 41 22 6 100 16
Буськ 51 0 5 160 10
Великі Мости 52 27 16 55 21
Глиняни 61 37 10 100 22
Добромиль 115 24 6 30 23
Комарно 45 20 4 62 16
Моршин 82 10 0 107 12
Мостиська 66 0 0 12 6
Новий
Калинів 62 10 3 65 10

Перемишляни 45 0 32 117 13
Пустомити 19 0 0 70 1
Рава-Руська 64,5 30 0 0 14
Радехів 69 0 0 100 6
Рудки 46 25 0 50 11
Сколе 106 0 0 137 10
Старий
Самбір 98 0 0 35 9

Судова
Вишня 48 15 0 30 9

Турка 136 0 0 70 13
Угнів 82 42 42 17 28
Хирів 112 16 0 18 17
Ходорів 64 14 0 137 11

Рівень периферійності суспільно-географічного положення дуже малих
міст (див. табл. 2) порівняно з містечками є значно нижчим, що зумовлено виконанням
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деякими з них функцій районних центрів та порівняно ліпшим розміщенням щодо
залізничного транспорту. Та все ж для таких поселень цієї групи, як Глиняни, Добро-
миль, Великі Мости, Угнів об’єктивні передумови суспільно-географічної периферій-
ності є досить актуальними.

Різнобічний вплив на розвиток дуже малих міських поселень зберігає прикордонне
положення, хоча сьогодні його роль суттєво змінилася. Оскільки в часи СРСР західний
державний кордон виконував здебільшого бар’єрну функцію, то прикордонне місце-
знаходження унеможливлювало зв’язки з поселеннями по той бік кордону, обмежуючи
суспільно-географічні можливості українських населених пунктів. У сучасних умовах
розміщення в безпосередньо прикордонній смузі, характерне для містечок Немирів,
Краковець, Нижанковичі та дуже малих міст Хирів, Добромиль, Мостиська, Яворів,
Рава-Руська, Угнів, Белз, зумовлює нові соціальні проблеми, відкриваючи водночас
і певні перспективи в процесах міжнародної співпраці внаслідок зміни режиму кордону
та характеру міждержавних взаємин. Уже сьогодні це помітно на прикладі селища
Краковець, міст Рава-Руська й Мостиська, де розміщені митні пости Львівської
регіональної митниці.

В адміністративно-територіальному устрої України, який також є одним з основних
чинників формування та розвитку поселень, селища міського типу є окремими
адміністративними одиницями. До більшості селищних рад (Олеської, Підкамінської,
Великолюбінської, Підбузької, Куликівської, Магерівської, Поморянської, Гніздичівсь-
кої, Журавненської, Новострілищанської, Щирецької, Верхньосиньовиднівської,
Славської, Жвирківської, Старосільської, Дашавської, Івано-Франківської, Краковець-
кої, Немирівської, Шкловської) належать і сільські поселення (загалом 55 сіл), що,
з одного боку, свідчить про певну роль селищ у адміністративному обслуговуванні
сільської місцевості, а з іншого, – відображає наявність різних суперечностей
у територіальній структурі влади в Україні, зокрема, за таких умов порушується право
сільських поселень на самоврядування. Найбільша кількість сільських поселень (15)
одержує первинні адміністративні послуги в селищах міського типу Яворівського р-ну.

Значення містечок в адміністративно-територіальній системі може виявлятися
й у виконанні функцій центрів адміністративних районів. Сьогодні в Україні лише в
Львівській обл. жодне селище не виконує функцій районного центру, хоча до реформи
адміністративного поділу 50-х років ХХ ст. більшість (20 з 34) сучасних селищ (Бо-
риня, Дубляни, Журавно, Івано-Франкове, Краковець, Красне, Куликів, Лопатин,
Магерів, Меденичі, Немирів, Нижанковичі, Нові Стрілища, Новий Яричів, Олесько,
Підбуж, Підкамінь, Поморяни, Славське, Щирець) були районними центрами. Причому
і нині вони зберігають деякі елементи інфраструктури, які можна використати для
надання соціально-культурних послуг населенню прилеглих сільських населених
пунктів.

У сусідніх областях значна кількість селищ зберігає статус районних центрів.
Зокрема, в Івано-Франківській обл. такі функції виконують три селища – Богородчани,
Верховина, Рожнятів. Очевидно, що містечка, які є районними центрами, мають низку
переваг у всіх процесах соціально-економічному розвитку, що сприяє зміцненню
їхнього демографічного потенціалу. Наприклад, згідно з дослідженнями В. Джамана,
упродовж 1959–1994 рр. населення селищ – районних центрів – майже подвоїлося,
а інших поселень цієї категорії зросло лише в 1,19 раза [1, с. 352].

Порівняно з містечками адміністративно-територіальне значення дуже малих міст
Львівської обл. більш різноманітне. І хоча серед досліджуваних нами поселень



Географічне положення та адміністративний статус як чинники розвитку …
ISSN 2078-6441. Вісник Львівського університету. Серія географічна. 2014. Випуск 47

113

у регіоні є лише одне місто обласного підпорядкування (Моршин), а решта за адмініст-
ративним статусом – міста районного значення, усе ж з них вісім виконують ще
й функції районних центрів (Буськ, Мостиська, Перемишляни, Пустомити, Радехів,
Сколе, Старий Самбір, Турка). Районними центрами упродовж 40-х років ХХ ст. були
також Белз, Бібрка, Великі Мости, Добромиль, Комарно, Рава-Руська, Рудки, Судова
Вишня, Хирів, Ходорів. До території самоврядування деяких дуже малих міст, зокрема,
Бібрки, Буська, Великих Мостів, Глинян, Пустомитів, Радехова, Угнева, входять
поодинокі сільські поселення (усього вісім сіл), що також потребує додаткового
адміністративно-територіального унормування.

З огляду на важливість міського статусу для збереження потенціалу поселень
у перспективних моделях реформування адміністративно-територіального устрою
знижувати сучасний адміністративний рівень селищ міського типу (містечок) і дуже
малих міст недоцільно. Неконструктивними є і такі пропозиції означення містечок та
міст у нових нормативних документах [4], зокрема, щодо визначення нижнього
демографічного порога, згідно з якими значна частка сучасних селищ міського типу та
дуже малих міст мала б бути автоматично переведена в категорію сільських поселень
чи в іншу окрему групу. З огляду на можливість і доцільність плюралізму в адміністра-
тивно-територіальному устрої, тобто виділення в перспективі адміністративних округів
за окремими видами управлінської діяльності (освіта, охорона здоров’я, культура,
суд та ін.), які не збігаються з основним адміністративно-територіальним поділом,
центрами таких одиниць на найнижчому рівні ієрархії могли б стати саме дуже малі
міські поселення.
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GEOGRAPHICAL LOCATION AND ADMINISTRATIVE STATUS
AS FACTOR OF DEVELOPMENT OF VERY SMALL URBAN SETTLEMENTS

OF LVIV REGION

Natalia Dnistryanska, Myroslav Dnistryanskyy

Ivan Franko National University of Lviv,
P. Doroshenko Str., 41, UA – 79000 Lviv, Ukraine

Characteristic of geographical position of very small urban settlements of Lviv region was made.
The level of their social-geographical periphery and its impact on the functioning of settlements were
identified. Regular character of placing of a large number of cities and urban villages on the edge
of the Carpathians and the Forecarpathians were proved. The differentiation of small urban settlements
of Lviv region by features of administrative status and its socio-geographical importance were analyzed.
Conclusion regarding inappropriate reduction of current administrative status of very small towns and
urban villages was made.

Key words: very small urban settlements, very small town, urban village, geographical location
of settlements, administrative status of settlements.
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КОНЦЕПТУАЛЬНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ГЕОПОЛІТИКИ
ЯК НАУКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Мирослав Дністрянський

Львівський національний університет імені Івана Франка,
вул. П. Дорошенка, 41, 79000, м. Львів, Україна

Виконано критичний аналіз понятійно-термінологічного апарату сучасної геополітики,
обґрунтовано пропозиції його вдосконалення. Виділено парадигми наукового аналізу глобальних
геополітичних процесів. Розкрито основні сучасні глобально-політичні тенденції. Обґрунтовано
закономірність утворення та зміни цивілізацій-культур. Визначено суттєві зв’язки і залежності
в геополітичному устрої світу. Розкрито закономірний характер зближення територіальної
організації політичної та етнонаціональної сфер сучасного світу. Виділено хибні методологічні
підходи до аналізу геополітичної ситуації в Україні.

Ключові слова: геополітика, об’єктивний геополітичний аналіз, методологія геополітики,
концептуальні основи геополітики, геополітичні тенденції.

Геополітика сьогодні має багатозначний характер, включаючи і систему наукових
знань та філософських поглядів щодо просторової впорядкованості й зумовленості
політичного світоустрою, і сукупність прикладних підходів щодо перспектив транс-
формації й оптимізації політичного простору в процесі практичної діяльності всіх
суб’єктів. За структурою геополітичної інформації виділяємо три складові геополіти-
ки – геополітика як наукова аналітика, геополітична філософія та практична геополітика.

З огляду на несформованість теоретико-методологічних основ найскладніше відбу-
вається процес формування геополітики як наукової дисципліни. Нині ще передчасно
ставити питання про створення її стрункої концепції, може йтися лише про обґрунту-
вання базових принципів стосовно дослідження окремих аспектів організації політич-
ного життя з позицій геопростору, які могли б закласти основу відповідних парадигм
наукового геополітичного аналізу. Тобто у визначенні стратегії наукового геополітич-
ного аналізу першорядним є концептуальне осмислення окремих проблем у поєднанні
з конкретизацією методології відповідних наукових досліджень.

Оскільки практична геополітика висунула низку понять і термінів, які з пізнаваль-
них та політично-етичних позицій неадекватно характеризують різні геополітичні
феномени, то розгляд концептуально-методологічних проблем наукового геополітич-
ного аналізу доцільно розпочати з виділення прикладів невідповідного використання
понятійно-термінологічного апарату. Це стосується, наприклад, диференціації
суб’єктів геополітичних взаємин, коли, зокрема, для означення одних використовують
термін “геополітичні гравці”, інших – “геополітичні осі” [1], виділяючи цим іманентну
винятковість перших і повну пасивність других. Так само неприйнятним є використан-
ня в геополітичному аналізі терміна “суперетнос”, який Л. Гумільов використав для
характеристики різних історичних феноменів [2]. Сьогодні цей термін застосовують
для позначення різних великих територіальних груп населення, сутність яких фактично
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не має нічого спільного з природою етнонаціональних спільнот (наприклад, євразійсь-
кий суперетнос, радянський суперетнос, слов’янський суперетнос та ін.), адже в цьому
разі закладають і обґрунтування різних моделей експансії. Мовляв, якщо є євразійський
суперетнос, то чому не бути євразійській наддержаві? Так само невиправданим є
означення сучасних рівноправних суб’єктів міжнародних відносин як “лімітрофи” [13],
під якими розуміють окраїнні придатки великих держав. Як не прикро, цей термін за
російськими аналогіями почали некоректно застосовувати й українські політологи [8].
Тому наголосимо, що використання таких термінів, які не мають когнітивного
значення, свідчить насамперед про заангажованість авторів у різні великодержавницькі
проекти.

У прагненні сформувати понятійно-термінологічний апарат та базові геополітичні
закономірності іноді називають так званий закон планетарного дуалізму, який ствер-
джує про нібито постійний іманентний антагонізм “цивілізацій суходолу” (телурокра-
тії) і “цивілізацій моря” (таласократії). Це положення стало популярним після виходу в
світ праці Г. Маккіндера (1861–1947) “Географічна вісь історії” (1904) [7]. Принципово
заперечуючи цю ідею, зазначимо, що навіть виділення суто морських і суто суходіль-
них суспільств (цивілізацій) не завжди є методологічно коректним, адже всі цивілізації
так чи інакше сформувалися в межах суходолу, а багато країн безпосередньо поєднува-
ли приморські регіони і континентальні. Традиційне природокористування, доіндустрі-
альне господарство узбереж та континентальних районів Євразії справді суттєво
відрізнялися, накладаючи особливий відбиток на матеріальну і духовну культуру
загалом, та все ж нема підстав говорити, що сумарно вони закладають якесь протисто-
яння. Більшу диференціацію геокультурних відмінностей і особливостей політичного
менталітету розкриває етногеографічний підхід, який за цією схемою фактично цілком
ігнорують. Тобто власне географія народів, їхня культурно-ментальна близькість
і визначила конфігурацію цивілізацій-культур, їхні суттєві відмінності. З урахуванням
цих та багатьох інших аргументів є всі підстави для висновку: модель планетарного
дуалізму – ненауковий підхід, деструктивна міфологема, що перешкоджає формуван-
ню оптимальної глобальної територіально-політичної організації світу, оскільки
програмує невмотивоване, переважно цілком безпідставне протистояння та антаго-
нізм різних частин світу. Відповідно, поняття та терміни, сформовані в рамках
ідеології протистояння таласократія–телурократія, у тому числі й для позначення
геополітичного значення різних частин світу (“хартленд”, “внутрішній півмісяць”,
“рімленд”, “світовий острів”), можна використовувати лише для характеристики
історичного геополітичного мислення, та аж ніяк не для оцінки сучасної геополітичної
організованості світу.

Отже, у процесі впорядкування понятійно-термінологічного апарату геополітики як
академічної дисципліни необхідно насамперед сформувати струнку систему понять для
означення геополітичного устрою (геополітичної впорядкованості) світу, який
розглядаємо як просторове відображення геополітичних суб’єктів, центрів впливу та
смуг геополітичної взаємодії. Засадниче значення для характеристики геополітичного
світоустрою має система розроблених у рамках політичної географії понять і термі-
нів (територіальна організованість (упорядкованість) політичної сфери, політичний
простір, політичні межі й політичні центри, державна територія і державний кордон,
державно-територіальний устрій, політико-географічне положення і політико-
географічний процес та ін.), яку доцільно доповнити вже усталеними спеціальними
поняттями геополітики (геополітичне положення, геополітичний центр, геополітичні
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відношення, геополітичний інтерес, геополітична взаємодія, геополітична історія,
геополітичний конфлікт та ін.) [6]. Конструктивними є й деякі інші пропозиції
розширення понятійно-термінологічного апарату геополітики, обґрунтовані політико-
географами. Наприклад, для характеристики геополітичного устрою держави Б. Яценко
запропонував також поняття геопросторовий каркас держави, який, на його думку,
формують столиці, адміністративні центри вищого рівня, пов’язані транспортними
коридорами, і який може мати різну конфігурацію (лінійну, деревоподібну, зіркоподіб-
ну, ортогональну) [9, с. 104].

Для потреб наукового геополітичного аналізу важливо теж понятійно окреслити
коло суб’єктів геополітики, які є учасниками територіально-політичних взаємин
і формують структуру політичного простору. Сьогодні такі суб’єкти – це держави,
територіально-політичні автономії, залежні країни і самопроголошені держави,
релігійні центри, політичні партії, етнополітичні й релігійно-політичні рухи, міжнарод-
ні організації і міжнародні територіально-політичні об’єднання, транснаціональні
корпорації. У визначенні значущості суб’єктів геополітики, перспектив геополітичної
організованості загалом ключове значення мають такі поняття, як геополітичне
положення, геополітичні відношення, геополітичний потенціал, поле (смуга) геополі-
тичної взаємодії, геополітичний процес. Якщо розглядати державу як основний суб’єкт
міжнародних відносин і, відповідно, геополітики, то її геополітичне положення – це
вся сукупність територіальних і політичних відношень до природно- і суспільно-
географічних об’єктів, що перебувають поза його межами, у контексті переваг
і недоліків забезпечення зовнішніх і внутрішніх національно-державних інтересів,
цілісності та поступального розвитку. У структурі територіальних відношень
суттєвими є насамперед відношення близькості й віддаленості, сусідства. Значно
ширшим є спектр геополітичних відношень, тобто системи політичних зв’язків, що
є геопросторово зумовленими або мають геопросторові виміри (залежності і взаємоза-
лежності, впливу і взаємовпливу, тяжіння, партнерства й конфліктності та ін.). Отже,
геополітичне положення, яке охоплює кількісні та якісні характеристики, окреслює
позиційність одних суб’єктів геополітики стосовно інших, виявляючи важливі
співвідношення на геополітичній карті світу.

Геополітична позиційність держав безпосередньо пов’язана з політико-
географічними властивостями її державної території, з урахуванням, зокрема, того,
як і на засадах яких принципів вона сформувалася, якими є її параметри, природно-
ресурсний потенціал, етногеографічна, релігійно-географічна та партійно-політична
структура, соціально-економічна освоєність. З огляду на це поєднання геополітичного
положення держави з властивостями її державної території, особливостями геополітич-
ної історії та історично-геополітичними традиціями (переважний тип геополітичної
свідомості та геополітичного мислення, геополітичні симпатії й антипатії, консолідо-
вана геополітична воля суспільства до утвердження своєї цілісності й місця на карті
світу тощо) формує своєрідний геополітичний образ (портрет) держави, який
є важливою складовою її геополітичного потенціалу, інші чинники якого – культурно-
інформаційна, економічна та військова могутність. Отже, геополітичний потенціал
держав є результатом сукупної дії та єдності просторово-часових чинників і, відповід-
но, має просторово-часові виміри. Він суттєво впливає на їхню практичну геополітику
та характер взаємодії з іншими державами, наслідком якої є формування полів
взаємодії, які В. Стафійчук визначає як “виокремлений на основі поєднання (накладан-
ня) геостратегій заінтересованих акторів сегмент суспільної діяльності, який взаємодіє
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з певним географічним простором” [9, с. 148]. Взаємодія і взаємозв’язки всієї сукупно-
сті суб’єктів геополітики на певній території формують її геополітичне середовище.
Характер взаємодії суб’єктів геополітики визначають їхні геополітичні інтереси.
У науковому геополітичному аналізі важливо відділити об’єктивні геополітичні
інтереси, реалізація яких не загрожує іншим суб’єктам і є передумовою поступального
розвитку, від ідеологічно-деструктивних та агресивних геопросторових претензій, які
мають потенціал конфліктності. Наприклад, для держав об’єктивні геополітичні
інтереси – це сукупність життєво важливих потреб, що пов’язані зі збереженням
їхнього суверенітету, територіальної цілісності, зростанням потенційних можливостей
і визначені всім комплексом географічних чинників (розміщенням на карті світу,
природними умовами і ресурсами, відношеннями сусідства і віддаленості та ін.).
Водночас прагнення держав до гегемонії, захоплення територій інших держав чи
обмеження географічних передумов їхньої життєдіяльності не може не суперечити
їхнім інтересам, провокуючи конфліктні ситуації. Тому формування та реалізація
геостратегії узгодження інтересів різних суб’єктів геополітики – найбільш актуальне
завдання і наукової аналітики, і практичної геополітики.

Геополітичний устрій світу вирізняється помітною динамічністю. Зміна структури
політичного простору та характеру взаємодії відбувається через геополітичні процеси,
прикладами яких на глобальному рівні є формування полюсів політичного впливу
різного рівня ієрархії, на державному – процеси територіально-політичної консолідації
чи, навпаки, поляризації, регіонального відчуження.

У становленні геополітики як наукової аналітики найскладнішим є відбір вихідних
концептуальних положень та методологічних підходів. Такі принципи мають ґрунтува-
тися на пізнанні закономірних тенденцій походження, формування й розвитку різних
складових політичного простору, а також на виявлених закономірностях структурної
організації політичної сфери та взаємодії різних територіально-політичних структур.
Зокрема, у другій половині ХХ–на початку ХХІ ст. у соціально-політичному житті
людства, попри велику різноманітність нових політичних чинників, достатньо
рельєфно виявились дві протилежні тенденції – глобалізація й суверенізація, різновек-
торність яких і визначає багато сучасних геополітичних суперечностей [4, с. 48]. Ці
тенденції характерні не лише безпосередньо для політичних взаємин, а й для інших
сфер життєдіяльності людського суспільства (соціальної, культурної, економічної,
інформаційної), які так чи інакше торкаються політичних взаємин. Отже, поглиблення
економічної та комунікаційної пов’язаності, екологічної та політичної взаємозалежнос-
ті, поширення стереотипів масової культури, тенденції до уніфікації соціальної сфери –
усе це суперечливо поєднується з прагненням держав та народів зберегти політичну
й економічну незалежність та етнокультурну самобутність.

Попри наявність двох тенденцій, все ж можна виявити помітне домінування однієї
з них у певних сферах, міжнародних регіонах та впродовж якогось часового проміжку.
Наприклад, у геоекономічній сфері виявом процесів суверенізації та поміркованої
економічної автаркізації є жорстка конкуренція за ринки збуту і безкомпромісний
захист державами своїх національних інтересів, прагнення створити самодостатні
економіки. Та все ж  через важливу роль уніфікованої банківсько-фінансової системи,
міжнародних корпорацій транснаціональні економічні інтереси стали домінува-
ти [14]. Процеси економічної інтеграції, регіонального співробітництва та формування
регіональних об’єднань, що охоплюють суміжні області країн, набули особливо
великого розмаху в Європі, значною мірою зумовивши й геополітичні тенденції до
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міждержавного зближення, формування наднаціональних структур. Проте тривалість
цих тенденцій також не можна абсолютизувати, особливо на тлі зростання інтенсивно-
сті протилежно спрямованих процесів.

В етнополітичній сфері, усупереч мондіалістським проектам уніфікації політичного
простору, усе ж провідною є об’єктивна тенденція до формування національних
держав, етнонаціональних федерацій, етнонаціональних автономій. Зокрема, наростан-
ня хвилі формування національних держав, етнонаціональних федерацій, етнонаціо-
нальних автономій, насамперед у Європі й Азії, переконливо підтверджує, що тенден-
ція до відповідності, з одного боку, територіально-політичної організації сучасного
світу, важливими складовими якої є державні території, державні кордони, і, з іншо-
го, – етногеографічної організації людства, територіальними підрозділами якої
є етнічні території, етнічні межі тощо, має закономірний характер і простежується
впродовж кількох останніх століть [5, с. 45]. Водночас закономірним є й диференці-
йований перебіг етнополітичних процесів у регіонах світу, що особливо помітно
виявляється в регіонах з автохтонним населенням та в регіонах переселенського типу.
Тому з урахуванням закономірних тенденцій територіально-політичного розвитку
можна зробити висновок, що тільки система рівноправних національних держав
і етнонаціональних федерацій може бути оптимальною моделлю геополітичного
світоустрою як на глобальном рівні, так і на рівні історично-культурних регіонів.

Так само, незважаючи на різноспрямовані, проте не взаємовиключні тенденції, на
глобальному рівні закономірне утворення та зміна цивілізацій-культур, що є великими
історико-географічними районами й охоплюють групи народів і країн, які в ході
тривалого історичного розвитку набули деяких спільних рис культури, менталітету, у
тому числі геополітичного мислення. Про об’єктивність і закономірність цього процесу
зазначало багато істориків, соціологів та філософів (М. Данилевський, О. Шпенглер,
А. Тойнбі, С. Гантінгтон), хоча з огляду на складність феномена цивілізацій, вони
називали різні рушійні сили, тенденції та перспективи їхнього розвитку.
Найоб’єктивніше формування культурно-цивілізаційних типів розкрив М. Данилевсь-
кий, визначивши і суттєві генетичні засади цивілізацій-культур (народ або споріднені
народи), і основні передумови (необхідність і наявність політичної незалежності),
і рушійні сили розвитку (внутрішня енергія), і оптимальну структуру великих культур-
но-історичних районів (система національних держав чи етнонаціональних федера-
цій) [3]. Але у разі виділення основних рушійних сил формування цивілізацій-культур,
окрім етногеографічних підстав (народ або споріднені народи), потрібно також
інтегрально враховувати і вагому роль інших чинників (поширення світових релігій,
великодержавних утворень). Наголосимо, що цивілізації-культури за структурою
не є вузловим районом, а лише відносною ментальною однорідністю, тому ілюзорними
можуть бути підходи щодо творення на основі цивілізацій-культур наддержав, чи, так
би мовити, центральних держав, оточених державами-сателітами, як це розглядають
у деяких геополітичних моделях, зокрема, у С. Гантінгтона [12].

З урахуванням значущості походження та еволюції політико-географічних струк-
тур, пріоритетності структурно-функціональних зв’язків, геополітичні дослідження
є найбільш ефективними на засадах історичного, у тім числі історично-генетичного та
історично-еволюційного, і геоструктурно-функціонального методологічних підходів.
Сутність історичного підходу в геополітичних дослідженнях полягає у детальному
відстежуванні процесів зародження і розвитку деякого територіально-політичного
феномена з метою виявлення причинно-наслідкових зв’язків у його формуванні
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й розвитку. Інше важливе завдання історичного геополітичного аналізу – виявити
географічні сліди минулих історичних епох у сучасному геополітичному світоустрої,
зважаючи на те, що історико-суспільний процес, за словами О. Топчієва, це не лише
“еволюція, розвиток і заперечення старого, розрив з минулим і творення нового”,
а й “збереження й перенесення з минулого в сучасне й майбутнє усього життєздатно-
го” [11, с. 73]. Водночас структурно-функціональний підхід у дослідженні певного
територіально-політичного об’єкта полягає у визначенні його внутрішньої організова-
ності та внутрішніх функціональних зв’язків, пов’язаності із зовнішнім середовищем,
виявляючи реальні параметри геополітичної ситуації та перспективи її подальшого
розвитку. Обидва ці підходи треба обов’язково поєднувати, не допускаючи таких
крайнощів, як перенесення історичних моделей вирішення геополітичних проблем на
цілком відмінний сучасний ґрунт чи, навпаки, повне заперечення інерції політичних
систем минулого та недооцінювання історично-політичних традицій, характерне,
наприклад, для К. Поппера [10].

У геополітичній аналітиці ефективним може бути і застосування міждисциплінар-
ного підходу, в основі якого – використання методичних прийомів і концептуальних
засад інших дисциплін. Проте в цьому разі потрібно бути обережним і коректним щодо
використання різних аналогій та моделей, які сформувалися в інших науках, оскільки
можливими можуть бути і не зовсім вдалі приклади запозичень. Зокрема, Ф. Ратцель,
провівши аналогії між державними та біологічними організмами, спробував виявити
подібності в циклах їхнього розвитку, проте в підсумку дійшов до дуже сумнівних
висновків [4, с. 10]. З огляду на взаємовпливи практики міждержавних відносин
і геополітичних доктрин, реальні геополітичні процеси і тенденції необхідно вивчати в
єдності з їхнім відображенням у різних геополітичних моделях. Наприклад, досліджен-
ня політичного значення сучасних глобальних релігійно-географічних змін треба
поєднувати з аналізом трактування ролі релігійно-географічного чинника в різних
геополітичних доктринах.

У вивченні історичних геополітичних процесів (геополітичної історії) основною
методологічною проблемою є оцінення значення різних рушійних сил розвитку на
різних історичних етапах. Саме гіперболізація ролі окремих чинників і зумовлювала
в минулому бачення територіально-політичних змін крізь призму природно-
географічного, економічного детермінізму, формаційного марксистського підходу
з його абсолютизацією класової боротьби та ін. Тому спроби такого вузького тракту-
вання історично-геополітичного процесу відображають певну методологічну обмеже-
ність і однобічно розкривають усю складність процесів. З огляду на це саме принцип
урахування сукупної дії всіх чинників (етнонаціонального, релігійного, державно-
політичного, економічного та ін.) на різних історичних етапах може забезпечити
розуміння механізму та вектора еволюції геополітичного середовища. Водночас
об’єктивне оцінення впливу всіх чинників на процеси розвитку на певному історично-
му етапі може підтвердити провідну роль одного з них, що, однак, не дає підстав для
висновків про його пріоритетність і на інших етапах. Наголосимо, що аналіз сукупної
дії географічних чинників може слугувати методологічною основою дослідження
геополітичної організованості світу не лише в історичному та сучасному аспектах,
а й у контексті створення прогнозних моделей. Для кожного історичного періоду
характерним є свій набір суперечностей у взаєминах суб’єктів геополітики, виникнення
яких зумовлюють різні рушійні сили, а загострення спричиняє конфліктні ситуації,
у тому числі й воєнні. Водночас у формуванні суперечностей нового часу, попри
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різноманітність варіантів і механізмів, простежується домінантна роль таких чинників,
як неврегульованість питань політичного статусу територій, трансформаційні
процеси в геокультурній сфері, прагнення суб’єктів до зміцнення своїх позицій
в ієрархічній структурі державно-політичних центрів, яку формують географія
полюсів та лідерів впливу, поширення смуг залежності, конкуренції, протистояння.

Щодо ролі природного середовища, то вона, безумовно, виявляється в багатьох
сферах життєдіяльності суспільства, проте необхідно чітко окреслити, наскільки, які
саме механізми впливу, яка тривалість і сфера їхньої дії. Зокрема, вплив географічного
довкілля на формування територіальної організації суспільства має більше значення
в моменти різких змін природних умов, коли суспільство змушене пристосовуватись до
нових обставин. Отже, дія природних чинників на суспільно-географічні процеси має
конкретно-історичний і значною мірою опосередкований характер. Тому, наприклад,
єдність етносу з природою території особливо помітна в аграрному суспільстві
і втілюється у традиційному природокористуванні. З переходом на вищий історичний
рівень економічних відносин зв’язок природних умов та етносу послаблюється. Іноді
вплив природного довкілля простежується через велику кількість проміжних причин-
но-наслідкових зв’язків, а тому некоректно пов’язувати вихідні природні передумови
з остаточними результатами. Основними механізмами такого впливу є різна комуніка-
ційна провідність елементів природного середовища, традиційне природокористуван-
ня та особливості сприйняття населенням різних ландшафтних форм, які своєрідно
відображені і в культурно-ментальних особливостях.

Наголосимо, що вплив одних природних чинників на політичні процеси з розвитком
суспільства, комунікацій зменшується, як, наприклад, рельєфу, інших – земельних чи
мінеральних ресурсів – може зростати. У сучасних умовах і загалом розширюються
контури природного середовища, яке безпосередньо чи опосередковано має дотичність
до політики. Зокрема, у висотному вимірі, з огляду на роль авіації та космічних
озброєнь, це стосується вже усієї атмосфери, а у широтному – Арктики та Антарктики,
виняткові претензії на які на початку ХХІ ст. почала заявляти низка держав. Глобаль-
ного, у тому числі й геополітичного, значення набули екологічні та кліматичні
проблеми.

Окремо виділимо методологічні проблеми дослідження геополітичної ситуації
і геополітичного становища України, що зумовлено помітним інерційним впливом
радянських ідеологічних стереотипів, а також намаганням перейняти механічно, без
критичного переосмислення, парадигми й технології західних постмодерністських
концепцій розуміння глобальних процесів, сутності держави, нації тощо. Також
неприйнятним є розгляд територіально-політичних проблем України через призму
російських геополітичних проектів (євразійства, російського панславізму), які в
розумінні української проблематики, насамперед несприйнятті української самобутно-
сті, дивовижно поєднують царсько-імперські підходи з радянсько-комуністичними та
неоімперськими і на практиці безпосередньо спрямовані на порушення територіально-
політичної цілісності України. Результатом методологічної недосконалості в розумінні
геополітичної ситуації в Україні є низка неправильних настанов, лише окремі приклади
яких такі: 1) абсолютизація історично-географічних відмінностей, за якою іноді
наголошують на нібито штучності об’єднання регіонів України в межах єдиної
державної території і відсутності об’єктивних історично-географічних передумов її
цілісності; 2) гіперболізація поліетнічності й полірелігійності України, яка також
закладає нерозуміння чинників територіально-культурної і територіально-політичної
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цілісності держави й уявлення про величезні іманентні міжрегіональні суперечності,
а відтак і обмежені перспективи.

Водночас об’єктивне відтворення усіх історично-географічних передумов засвідчує,
що Україна як держава має інтеграційний (складений) характер лише в тому сенсі, що
різні її регіони в минулому були у складі різних держав (такий самий історично
складений характер має, наприклад, Польща, Румунія, Болгарія та деякі інші), проте за
основним чинником формування європейських держав, етнонаціональним, Україна –
це цілісна, єдина країна, приблизно 95 % державної території якої – ареал переважного
розселення державотворчої української етнічної нації. А тому саме географія українсь-
кого народу та його тісні зв’язки з іншими етнічними групами в окраїнних частинах
території є основою геополітичної цілісності України, чого, на жаль, через методоло-
гічну обмеженість та ідеологічну заангажованість, не знає або не помічає більшість
українського політикуму. Також наголосимо, що в методології українознавчих
досліджень посилання на належність окремих регіонів України до різних у минулому
держав, річкових басейнів чи басейнів морів можуть мати сьогодні, в умовах єдиної
держави, лише другорядне значення, їх не доцільно трактувати як вирішальний
аргумент у розгляді перспектив територіально-політичної цілісності держави, особливо
за умов етнокультурної консолідації української нації. Так само етногеографічні реалії
не дають підстав для висновків про загальнорегіональну поліетнічність України, адже
поліетнічність держави, тим більше її багатонаціональність, визначає не наявність
окремих представників етнічних груп, а множинність ареалів розселення автохтонних
етнонаціональних спільнот та їхня суттєва демографічна вага. З огляду на це
поліетнічний чи двоетнічний характер мають лише порівняно невеликі ареали
державної території України (Крим, Південна Бессарабія, Донеччина).

Вирішення методологічних проблем є передумовою формування методик аналізу
різних аспектів геополітичної організації світу на засадах використання методичного
потенціалу географії, політичних, соціальних та економічних наук. У вивченні вужчих
галузевих питань (економіко-геополітичних, культурно-геополітичних) пріоритетними
є методи відповідних суміжних наукових дисциплін (економічних, культурологічних).
Водночас у комплексному аналізі геополітичних ситуацій найбільш ефективне
моделювання ролі всіх чинників з використанням статистично-математичних та
картографічного методів.
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Critical analysis of concepts and terminology of geopolitics was made. Paradigm of scientific
analysis of global geopolitical processes was proved. The basic modern global political trends were
represented. A regularity formation and change of civilizations-cultures were grounded. Significant
relationships and dependencies in the geopolitical system in the world were defined. The regular
character of the convergence of the territorial organization of political and ethnic areas of the modern
world was exposed. Incorrect methodological approaches to the analysis of the geopolitical situation
in Ukraine were allocated.
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УДК 631. 445 (477)

СУЧАСНІ КЛАСИФІКАЦІЇ ҐРУНТІВ ТА ПРОБЛЕМА
ЇХНЬОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ГАРМОНІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ

Микола Зінчук1, Михайло Шевчук2, Петро Зіньчук2

1 Волинська філія ДУ “Інститут охорони ґрунтів України”,
вул. Глушець, 49, 43010, м. Луцьк, Україна

2 Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки,
вул. Потапова, 9, 43021, м. Луцьк, Україна

Порушено питання локальних невідповідностей реального ґрунтового покриву теоретичним
даним. Однією з причин невідповідностей є ігнорування проблеми особливостей регіональних
ґрунтових відмін. Проаналізовано ситуацію в підходах сучасної класифікації ґрунтів в Україні,
близькому зарубіжжі та на міжнародному рівні. Виявлено активний розвиток класифікаційних
моделей у східноєвропейських країнах. Акцентовано увагу на перспективі розвитку
параметричних підходів у класифікації ґрунтів України. Запропоновано методику регіональної
гармонізації ґрунтового покриву Волинської обл. завдяки ідентифікації переважних типів ґрунтів
у сучасних класифікаціях та Міжнародній реферативній базі ґрунтових ресурсів. Рекомендовано
проводити періодичний моніторинг стану класифікаційного напряму ґрунтів з метою
регіональної гармонізації критеріїв діагностування ґрунтових відмін, активізації діяльності
місцевих ґрунтознавчих осередків для оцінки рівнів узгодженості наукових розробок у
класифікації та удосконалення нормативної бази ґрунтових ресурсів України.

Ключові слова: ґрунти, класифікації генетичні, класифікації параметричні, таксони,
ґрунтотворні процеси, КВАГ, КПНГ.

Великомасштабне ґрунтове обстеження України й територій союзних республік
колишнього СРСР, як відомо, проведено на початку 60-х років ХХ ст. Ця величезна за
масштабами та змістом робота заклала фундаментальні підвалини для раціонального
використання в господарстві земель на засадах принципів якісної та кількісної оцінки
ґрунтів. Цей проект реалізували зусиллями сотень науковців та сотень тисяч
ґрунтознавців, які були підготовлені в досить короткий період за достатньо спрощеною
методикою тодішньої московської школи ґрунтознавців.

За всіх позитивних складових проведеного ґрунтового обстеження з огляду на
методичні, економічні та суб’єктивно-фахові причини проігноровано регіональні
особливості значної частини ґрунтових відмін, які було важко ідентифікувати згідно з
визначеною програмою. Зазначимо, що внаслідок цих причин ґрунтовий покрив деяких
природних зон на десятки років “змінював” свій регіон поширення. Як приклад,
згадаємо бурі лісові ґрунти Передкарпаття, які до середини 80-х років уважали
дерново-підзолистими. Крім того, імовірно, що в недалекому майбутньому дерново-
підзолисті ґрунти Полісся, як зональні, поступляться дерновим опідзоленим. У будь-
якому разі (за власним досвідом) у регіоні Західного Полісся України це має реальні
природно-морфологічні та класифікаційні (параметричні) підстави.
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Автор ідеї параметричної генетико-еколого-субстантивної класифікації [6]
стверджує, що невідповідність наявного ґрунтового обстеження додатковим
коригувальним дослідженням сьогодні становить до 50 %.

На нашу думку, у більшості випадків ця невідповідність зумовлена недооцінкою
ролі локальних та регіональних особливостей ґрунтового покриву, що призводить до
закономірного помилкового зачислення низки ґрунтових відмін у іншу класифікаційну
категорію. Крім того, нема розвинутих локальних (територіальних) ґрунтознавчих
шкіл, адже підготовку фахівців сьогодні ведуть на рівні загального ґрунтознавства
В. Докучаєва та О. Соколовського. Питання ж кореляції навіть морфологічних
параметрів у деяких регіональних ґрунтових відмін є неоднозначним.

Звернемо увагу на неабияку активність щодо розробки класифікацій, зазвичай, за
одиницями вищого рангу на теренах країн колишнього СРСР, намагання застосувати в
національній ґрунтознавчій науці міжнародні стандарти. Це ж притаманне й
українському національному ґрунтознавству. Водночас питання гармонізації
регіональних особливостей ґрунтового покриву досі не вирішене.

З огляду на ці причини на фоні тенденцій глобалізації в класифікації ґрунтів
невирішена проблема діагностування місцевих особливостей ґрунтового покриву та
його класифікаційної ідентифікації приведе до подальшої плутанини, викривлення
інформації щодо реального стану ґрунтового покриву та втрати значення ґрунтознавчої
науки і практики для місцевого аграрного бізнесу, а відповідно – держави загалом.

Для запобігання можливим негативним наслідкам необхідною умовою є
періодичний моніторинг стану системи класифікації ґрунтів як у вертикальному (від
міжнародних принципів до локальних діагностичних критеріїв ґрунтових відмін), так і
в горизонтальному напрямах (аналіз розвитку класифікацій в Україні та державах
перспективної співпраці).

З урахуванням високої неоднорідності ґрунтового покриву Волинської обл.,
напрацьованого локального польового дослідного матеріалу, узагальненого досвіду в
колективній монографії [1] та відповідній карті ґрунтів [3] ми узагальнили сучасний
стан класифікації ґрунтів в Україні, Росії, Білорусі, проаналізували провідні
міжнародні підходи з метою чіткого визначення місця регіональних типів ґрунтових
відмін Волині у цій системі, яка, імовірно, інтегруватиметься. Як важливу практичну
складову уточнено діагностичні критерії за пріоритетними напрямами сучасних
класифікаційних підходів.

Важливим інструментом інтеграції класифікацій слугують підходи, прийняті для
Міжнародної реферативної бази ґрунтових ресурсів (The World Reference Base for soil
Resourse (WRB), 1998) [8], яка побудована на підставі провідних національних
класифікацій за морфогенетичним принципом – генетичними горизонтами та
властивостями, і об’єднує великі ґрунтові групи на рівні генералізації типу. У
широкому розумінні в цій системі ґрунти об’єднані за складом (органогенні та
мінеральні) та зумовленими чинниками впливу на формування профілю
(антропогенним, кліматичним, топографічним (рельєфу), материнської породи). Такий
підхід дає змогу гнучко розвивати національні класифікації на нижчих таксономічних
рівнях з урахуванням особливостей країн і не є класифікацією в прямому розумінні. Це
реферативна база з елементами ієрархічної структури та формальними межами класів.
Її головне призначення – кореляція національних ґрунтових класифікацій, тобто
реалізація глобальної уніфікації знань про ґрунтові ресурси.
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Питання класифікації ґрунтів актуальне в усіх країнах з активною економікою,
оскільки воно є практичною, а часто й законодавчою основою продовольчої безпеки.
На думку І. Папіша зі співавт. [4], відомі два способи вирішення класифікаційної
проблеми ґрунтознавства:

1) створення “універсальної” класифікації ґрунтів, придатної для комплексного
використання в різних галузях науки й особливо в практиці через варіанти
“наближень”, з періодичним удосконаленням їх новими даними і можливостями
теоретичного й прикладного ґрунтознавства. У їхній основі є субстантивний підхід до
систематики ґрунтів, затребуваний практикою. Окремі з цих класифікацій можна
розглядати як модернізований варіант (симбіоз) факторно-генетичної і субстантивно-
генетичної класифікацій;

2) урахування складності й неоднозначності універсального варіанта класифікації
ґрунтів для одночасного й ефективного вирішення наукових та практичних завдань, що
реалізують через різні класифікації – для наукового і виробничого використання
окремо.

Принципи першого способу реалізують у систематиці й класифікації ґрунтів США.
За їхню основу взято систему “сьомого наближення”, яка повною мірою відображає
класифікаційну проблему ґрунтознавства, що ніколи не буде остаточно вирішеною,
проте завжди є важливою і пріоритетною.

Досить спрощеною є структура європейських класифікацій ґрунтів. Її реалізують
частково за другим напрямом, оскільки вона ґрунтується на підходах практичного
землекористування.

Значно багатогранніші східноєвропейські слов’янські класифікації, які продукують
різні напрями класифікаційних варіацій, незаангажовані суто практичними завданнями,
а тому є досить фундаментальними, проте часто громіздкими та суперечливими. Саме
ця особливість спонукає до постійного аналізування отриманої інформації та
проведення коригувальних заходів з метою виявлення місця регіональних типів ґрунтів
у динамічній класифікаційній системі. Тому розглянемо їх детальніше.

Сучасний розвиток класифікацій на пострадянських теренах ґрунтується на гене-
тичному підході, реалізованому в праці “Классификация и диагностика почв
СССР” (1977). На рівні типу і таксонів його збережено в нових класифікаціях ґрунтів
Росії та Білорусі [12, 9]. Проте в господарську практику введено нові надтипові
таксономічні групи – відділи, класи і підкласи у Білорусі та відділ, стовбур (ствол) у
Росії. Вони досить чітко корелюють з WRB. Надтипові рівні відображають особливості
еволюції ґрунтового покриву на тлі антропогенного чинника та збіжність будови
профілю в разі відповідного співвідношення переважних чинників ґрунтоутворення.
Саме цим способом розвивається і класифікація ґрунтів США “Сьоме наближення”.

В Україні класифікаційна проблема ґрунтів перебуває на стадії концептуального
обговорення, суть якого можна звести до бажання максимально зберегти багаторічну
ґрунтову інформацію в рамках нової класифікації, побудованої на засадах нових
підходів до класифікації ґрунтів, що дасть змогу сповна використати набутий досвід та
врахувати національні пріоритети.

У вітчизняній ґрунтознавчій науці найбільш ґрунтовними є напрями
генетичної (Д. Тихоненко) та генетично-еколого-субстантивної класифікацій. Друга,
запропонована М. Полупаном [6, 7], ґрунтується на принципах зональності,
генетичності, ієрархічності, субстантивності, спадкоємності та розумної доцільності. Її
особливістю є збереження базових фундаментальних принципів і методів
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ґрунтознавства в Україні, проте вона частково нівелює недоліки класичного описового
методу внаслідок застосування субстантивно-параметричних критеріїв (коефіцієнт
профільного нагромадження гумусу (КПНГ) та коефіцієнт відносної акумуляції
гумусу (КВАГ)). Ця класифікація містить такі таксономічні одиниці: тип – підтип –
рід – вид – варіант – літологічна серія. Найнижчий таксономічний рівень (літологічна
серія) конструктивно корелює зі стовбурами російської класифікації (постлітогенний,
синлітогенний), які, відповідно, є вищими (надтиповими) групами. У цьому разі
однозначно зрозуміла протилежність підходів до побудови ієрархії класифікаційних
рівнів, проте це повністю задовольняє принципи WRB щодо національних
класифікацій.

Зазначимо про неоднозначність думок стосовно цієї класифікації, оскільки вона, як і
всі інші, містить певні аксіоматичні елементи, що заслуговують на кри-
тику (Тихоненко, 2005; Канівець, 2007). Проте ця робота є важливою складовою
процесу формування національної класифікації ґрунтів України.

Генетична класифікація ґрунтів України об’єднує такі класифікаційні одиниці:
царство ґрунтів – відділи – асоціації – сім’я ґрунтів – тип – підтип – рід – вид –
відміна – розряд. У ній відображено сучасні тенденції до розвитку “надтипових” рівнів
та певною мірою тенденцію до інтеграції з WRB, яка систематизує досить об’ємні та не
завжди однозначні характеристики ґрунтів.

Як окремий випадок, в українській ґрунтознавчій науці треба розглядати підхід до
класифікації гідроморфних органогенних торфових ґрунтів, запропонований
Р. Трускавецьким [11]. Автор доповнив класичну ієрархічну систему надтиповим
рівнем – “клас”, а таксон генетичної класифікації “відміна” інтерпретував у “варіант”.

Наголосимо, що опорною таксономічною категорією в усіх класифікаціях є тип
ґрунту. Проте з огляду на практичні та наукові потреби на пострадянському просторі
простежується тенденція до розширення таксономічних одиниць з метою деталізації
однотипних чинників, які виділилися у ході еволюційного розвитку процесів та
усвідомлення їхньої суті.

Ґрунти Волинської обл. з огляду на широкий спектр природних біоландшафтних
умов сформувались та функціонують у різних комбінаціях інтенсивності прояву
ґрунтотворних чинників, які визначені мікро-, мезо- та макроумовами. У цьому разі за
макроумовами виділяють дві природно-кліматичні зони: Полісся (переважно північна й
центральна частини) та Лісостеп (південна частина). Біоландшафтні умови мезорівня
(середні форми рель’єфу) визначають дуже велику строкатість процесів зволоження
(обводненості) і, як наслідок, формування природного біорізноманіття, яке було
визначальним чинником ґрунтоутворення в нашій області в минулому та домінує
сьогодні, з поправкою на антропогенно спровоковані сукцесії. У межах мезорівня
варіації мікропроцесів збільшують індивідуальні особливості ґрунтів у десятки разів.
Саме різноманітність мезо- та мікрорівнів дала змогу сформуватись значній кількості
ґрунтових відмін, які неможливо врахувати у виробничій, а часто і в науковій діяльності.

Складність ґрунтових комплексів області зумовлена і досить щільною мережею
річок, озер, штучних ставків та меліоративних каналів, які поряд з розвитком
зональних типів ґрунтів спричиняють формування широкого спектра інтразональних та
специфічних, деформованих (антропогенно змінених) ґрунтових відмін.

Тому є нагальна потреба в перегляді та доповненні підходів до систематизації і
класифікації, диверсифікації діагностичних параметрів ґрунтового покриву з
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урахуванням сучасних наукових тенденцій національного та міжнародного рівнів, у
проекції на різноманітність ґрунтового покриву Волині.

У ґрунтознавців-практиків вивчення ґрунтового покриву області профільним
методом у польових умовах досить часто породжує колізії щодо належності
досліджуваного ґрунтового індивідуума до того чи іншого таксона, у тому числі й
типу. У разі неможливості точної ідентифікації ґрунтового розрізу за класичними
діагностичними критеріями, зазвичай, застосовують принцип зональності та
ландшафтної приуроченості. Саме проблема регіональної гармонізації, якій практично
не приділяли уваги, сьогодні формує широку невизначеність навіть у рамках
класичного, з понад столітньою історією, ґрунтознавства. І саме ця регіональна
невизначеність є потенційним джерелом невідповідностей у майбутніх систематиках і
класифікаціях ґрунтів.

Тому для усталення однозначності в ґрунтових дослідженнях сьогодення та
класифікаційних розробках наводимо результати гармонізації основних типів ґрунтів
Волинської обл.

За основу цієї методики взято аналіз наявних літературних і картографічних
матеріалів з подальшою їхньою інтеграцією в сучасні класифікаційні підходи.

Аналіз опублікованої карти ґрунтів [3] свідчить про застосування таксономії, яка
ґрунтується на визначенні типу з акцентуванням на переважних особливостях або
чинниках ґрунтоутворення, що у частині назв не відповідає класичним
класифікаційним принципам черговості генетичного ґрунтознавства (тип – підтип –
рід – вид – підвид – різновид – розряд – підрозряд). Проте такий підхід виправданий,
оскільки дає змогу спростити процес діагностування ґрунтових відмін та максимально
наблизити його до назв, прийнятих у агроґрунтовому районуванні, яке широко
застосовують для виробничих і ґрунтово-землевпорядних цілей. Крім того,
відображення в частині назв властивостей гранулометрії (різновид), ґрунтотворних
порід (розряд), супутніх процесів, спричинених ландшафтно-гідрологічними умовами
(глейові, болотні, низинні, торфовані), відповідає підходам, прийнятим у лісівництві та
меліорації (гідромеліорації). Уведено нову категорію – антропогенні мінеральні ґрунти
після спрацювання осушених торфовищ, яка реально з’явилась у ґрунтовому покриві,
має специфічні особливості ґрунтоутворення і може бути окремо діагностованою.
Застосоване групування ґрунтів за головним діагностичним чинником ґрунтоутворення
треба оцінити як спробу інтегрування у надтипові класифікаційні таксономічні
структури. Для визначення місця застосованої таксономії карти в сучасних
східноєвропейських класифікаціях наведемо розроблену нами аналітичну
схему (див. табл. 1).

Зазначимо, що застосована номенклатура споріднена з принципами класичної
генетичної та зональної класифікації, відображає природно-кліматичні, ґрунтово-
географічні, ландшафтні особливості й за переважною більшістю таксонів може бути
екстрапольованою на сучасні напрями розвитку вітчизняних і зарубіжних
класифікацій, корелювати з WRB. З метою визначення типових таксонів області у
системі WRB наведемо їхню логічну кореляцію за відповідними характеристи-
ками (див. табл. 2) [5, 8].

У табл. 2 характеристики ґрунтів за групами наведені згідно з оригінальним
трактуванням [8] та свідчать про часткову відповідність типам ґрунтів у класичному
розумінні, проте в переважній більшості є умовними, а тому потребують подальшої
деталізації за наявними класифікаціями.
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Таблиця 1
Таксономічні одиниці в сучасних класифікаціях ґрунтів

і застосування їхніх компонентів у Волинській обл. [6, 9–12]

Сучасні класифікації
генетичнаБазова

класифікація
ґрунтів СРСР,

(генетична) класична

гідро-
морфних

органоген-
них ґрунтів

генетично-
еколого-

субстантивна

субстантив-
но-генетична

факторно-
генетична

застосовано
у карті

Волинської
обл.

- Царство - - - - -
- Відділи - - Відділ Відділ -
- - Клас Варіант Стовбур Клас -
- Асоціації - - - Підклас *
- Сімейство - - - -

Тип Тип Тип Тип Тип Тип *
- - - - - Надпідтип -

Підтип Підтип Підтип Підтип Підтип Підтип *
Рід Рід Рід Рід Рід Рід *

Вид, підвид Вид Вид Вид Вид Вид *
Різновид Відміна Різновид - Різновид Різновид *
Розряд,

підрозряд Розряд - Літологічна
серія Розряд - *

Країна
використання

або
розроблення:

Україна Росія Білорусь Україна

П р и м і т к а : “*” – так; “ – ” – ні.

З огляду на багатогранність взаємодії ґрунтотворних процесів у поєднанні з
сукупністю природних та антропогенних чинників і умов для практичного застосування
пропонуємо орієнтовну схему базових критеріїв (система: ґрунтотвірна порода – умови
формування – характерні процеси – діагностичні критерії – ґрунтотвірні процеси – зона
поширення – ідентифікація типу) для визначення типової належності ґрунтів у разі
їхнього польового дослідження та ідентифікації за генетичною класифікацією. Для
генералізованого розуміння можливих проявів діагностичних критеріїв наведено головні
типи ґрунтоутворення, на які треба орієнтуватись у ході визначення основних та
перехідних (регіональних) відмін (див. табл. 3).

З урахуванням сучасних тенденцій у напрямі від історично-генетичного принципу
діагностики ґрунтового покриву до кількісно-параметричних критеріїв наведемо
закономірності поширення зональних типів ґрунтів Волинської обл. за КПНГ як
опорної зональної характеристики та КВАГ – підзональної кількісної характеристики
за генетичною еколого-субстантивною класифікацією [6].

На рисунку показано усереднені значення цих показників відповідно до черговості
розміщення їхніх ареалів з півночі на південь за картою “Ґрунти України” [2]. У цьому разі
виникає згадувана вище дискусійна колізія стосовно місця поширення дерново-підзолистих
ґрунтів, оскільки цей комплекс показників свідчить про розвиток дернових опідзолених
ґрунтів у більш вологих та північних широтах порівняно з дерново-підзолистими.
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Неоднозначність у тлумаченні переважання дернового процесу над підзолистим
у Поліській зоні за параметричними критеріями виявлена в ході підготовки цієї
праці (корелює з практичним досвідом авторів), проте не є предметом обговорення, а
наведена як приклад результату гармонізації та для подальшої оцінки фахівців-практиків.

Таблиця 2
Кореляція назв ґрунтів Волинської обл. з Міжнародною реферативною базою

ґрунтових ресурсів WRB на рівні типу

Згідно з WRBТип ґрунту назва груп характеристика ґрунтів групи

Дерново-підзолисті Альбелювісолі
(Albeluvisols)

Кислі з відбіленим горизонтом, у межах
1 м мають ілювіально-глинистий горизонт

Сірі лісові Ґреік лювісолі
(Greyic Luvisols)

Глини насичені основами на деякій гли-
бині, менш глинисті у верхній частині і
важчого гранулометричного складу внизу

Чорноземи Чорноземи (Chernozems) Потужний гумусовий горизонт, у ниж-
ніх шарах наявні карбонати кальцію

Лучні ґрунти Умбрік стагносолі
(Umbric Stagnosols)

Переважно кислі з потужним гумусовим
горизонтом з високим стоянням ґрунто-
вих вод

Лучно-болотні Глеік гістік флювісолі
(Gleyic Histic Fluvisols)

Торф’янисто-гумусовані з глейовим
горизонтом, молоді алювіальні, заплавні

Болотні і торфово-
болотні

Ґлейсолі, гістік ґлейсолі
(Gleysols, Histic Gleуsols)

Перезволожені ґрунти з глейовим гори-
зонтом, перезволожені торф’янисті
ґрунти

Торфовища Гістосолі (Histosols) Торфовища, торфові ґрунти

Дернові ґрунти Умбрік лептосолі
(Umbric Leptosols)

Малокарбонатні з потужним гумусовим
профілем, ранкери

Антропогенні мінеральні
після спрацювання
осушених торфовищ

Антрік ґістосолі
(Anthric Histosols)

Порушені торфові, торф’янисті ґрунти
внаслідок тривалого обробітку, діяльно-
сті людини

Закономірності динаміки параметричних критеріїв зональних типів ґрунтів
у Волинській обл.

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6

Чорноземи типові

Чорноземи опідзолені

Темно-сірі лісові

Сірі лісові

Ясно сірі-лісові

Дерново-підзолисті

Дернові опідзолені

КВАГ
КПНГх10
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Для закріплення кількісних показників параметричних критеріїв (ГТК, КПНГ,
КВАГ) зональних типів ґрунтів, інтразональних мінеральних (інтерпольовано), а також
антропогенних ґрунтових відмін виконано відповідне аналітичне ранжу-
вання (див. табл. 4), яке дає змогу додатково стандартизувати регіональні ґрунтові
відміни в системі класичних таксонів.

Таблиця 3
Схеми базових критеріїв для визначення типової належності ґрунтів

за генетичною класифікацією для Волинської обл.

Тип
ґрунтів

Ґрунтотворна
порода

Умови
формування

Характерні
процеси

Діагностичні
критерії

Ґрунтотворні
процеси, зона
поширення

1 2 3 4 5 6

П
ід

зо
ли

ст
і

Моренні відклади,
суглинки, водно-
льодовикові від-
клади, піски і су-

піски, глини, алю-
віальні відклади

на терасах

Рослинність:
деревна – лісова
(хвойні); КЗ>1

Промивний
режим і вине-

сення продуктів
ґрунтоутворення,

ненасичені
основами

(кислотний гід-
роліз)

Відсутність
гумусованого

горизонту;
елювіально-

ілювіальна ди-
ференціація

профілю

Підзолистий.
Моренні пасма
північної час-
тини Полісся

Д
ер

но
ві

Карбонатні по-
роди та безкар-
бонатні породи

(глини, суглинки,
алювіальні,

флювіогляціальні
піщані і супіщані)

Рослинність:
трав’яниста, ча-

гарникова з
трав’янистим

покривом, лис-
тяні і мішані ліси
з травостоєм; до-

статнє, але не
надлишкове зво-
ложення верхніх

горизонтів;
КЗ = ± 1

Нагромадження
гумусованої
органічної

речовини, від-
носно високий
вміст гумусу

(безкарбонатні,
карбонатні – на
уламках карбо-

натів)

Гумусований,
темного кольору
верхній горизонт

(до 30 см), на
карбонатах – до
70 см), грудку-
вато-зерниста

структура

Дерновий,
може бути

глейовий (бо-
лотний).

Полісся, пів-
нічна частина

Лісостепу,
подібні до
чорноземів
малопотуж-
них, але не
типові для
Лісостепу

Д
ер

но
во

-
пі

дз
ол

ис
ті

Морена, водно-
льодовикові пі-
щані, супіщані,

глинисто-піщані,
рідше суглинкові

відклади

Рослинність: мі-
шані або хвойні
ліси з розвину-
тим підліском,
некарбонатні;

КЗ>1

Поряд з форму-
ванням гумусо-
вого горизонту є
процеси елювію-
вання й ілювію-

вання

Диференціація
профілю на

Н+Е+І

Дерновий,
підзолистий
(болотний).

Полісся, рідше
Північний
Лісостеп

С
ір

і л
іс

ов
і Леси, лесоподібні

суглинки, делю-
віальні й алю-

віальні суглинки

Рослинність:
трав’янисті ліси
(бук, граб); при-
близно однакова
кількість опадів і
випаровування

КЗ = ± 1

Слабко вираже-
ний підзолистий
процес за високої

гумусованості.
Кисла реакція в
верхніх горизон-
тах, особливо в

світло-сірих

Потужний
гумусований

горизонт з по-
рівняно вира-
женою е + і

диференціацією.
Нижні горизонти
та порода заки-

пають

Дерновий,
підзолистий.

Лісостеп
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Закінчення табл. 3

1 2 3 4 5 6

Л
уч

ні

Шаруваті алю-
віальні й делю-

віальні відклади,
лесоподібні су-
глинки, крейда,

мергель

Рослинність:
на терасах річок
формуються під
лучною форма-
цією, днищах

балок, блюдце-
подібних депре-
сіях різнотрав’я

КЗ = ± 1

Ґрунтове пері-
одичне або по-

стійне капілярне
зволоження ґрун-
тового профілю,
оглеєння породи

Яскраво-чорний
метаморфізова-
ний гумусовий
горизонт з пері-
одичним оглеєн-
ням нижньої час-

тини профілю

Дерновий,
олучніння

(болотний).
Полісся

(пасмо виходу
карбонатних
порід), Пів-
нічний Лісо-

степ (супутні з
дерновими
ґрунтами)

Чо
рн

оз
ем

и

Леси та
лесоподібні

суглинки

Рослинність:
природна –

високий густий
травостій, ви-

рівняні або
слабкохвилясті
форми рельєфу

КЗ<1

Глибоке промо-
чування профілю
за інтенсивного
гумусонагрома-

дження, незначна
диференціація
профілю без

яскравого вира-
ження е + і

Реакція ней-
тральна, потуж-
ний гумусовий

горизонт у верх-
ній частині,
грудкувато-

зернистої
структури, наяв-
ність карбонатів

Дерновий,
(дуже слабко-
підзолистий).

Лісостеп

Бо
ло

тн
і

Породи різного
походження зале-

жно від ланд-
шафтної приуро-

ченості: алю-
віальні, делю-

віальні, флювіо-
гляціальні різного
гранулометрич-

ного складу, мер-
гелисті тощо

Рослинність: бо-
лотна – осока,
ситник, очерет
В умовах над-

лишкового зво-
ложення поверх-
невими і ґрунто-

вими водами

Торфоутворення
за незначної

гуміфікації, орга-
нічне глеєутво-
рення мінераль-

ної частини

Гумусово-акуму-
лятивний гори-
зонт зі слабко

гуміфікованою
органікою,
глейовий
горизонт,

мокрий, сизий

Болотний.
Інтразональні

То
рф

ов
о-

бо
ло

тн
і

Те ж Те ж
Нагромадження
торфу, торфо-

утворення

Торфовий гори-
зонт понад 20 см

Болотний
(торфоутво-

рення).
Полісся, у за-

плавах рік,
інтразональні

А
нт

ро
по

ге
нн

і м
ін

ер
ал

ьн
і

пі
сл

я 
сп

ра
цю

ва
нн

я 
ос

уш
ен

их
то

рф
ов

ищ

Те ж

Рослинність: без
використання –

сукцесії до
чагарниково-

лісових
формацій.

Періодичне або
територіально
неоднорідне

перезволоження

Залежно від
просторової

приуроченості та
використання:
спрацювання
(окислення),

оглеєння,
олучніння,

гуміфікація,
вітроерозійні
процеси тощо

Територіальна
приуроченість,
оторфованість

верхньої частини
профілю,

місцями дуже
мінералізована

Дерновий
(гуміфікація),
дегуміфікація,

болотний
(олучніння,
оглеєння),

підзолистий
(опідзолення).
Приурочені до

низьких
заплав
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Таблиця 4
Діагностичні параметричні критерії зональної, типової та підтипової належності ґрунтів у

генетично-еколого-субстантивній класифікації для Волинської обл.

КПНГ КВАГ

Тип ґрунту ГТК базовий
діапазон для
перехідних,

(+/-)
базовий

діапазон для
перехідних,

(+/-)

Зона
поширення

Дерново-
підзолистий 1,1–1,3 0,030 0,010 0,82 0,27

Дерновий
опідзолений 1,3–1,5 0,055 0,015 1,48 0,52

Дерновий
глейовий 1,1–1,5 0,095 0,015 2,50 0,50

П
ол

іс
ся

Ясно-сірий 0,027 0,004 0,61 0,04
Сірий лісовий 0,035 0,005 0,67 0,06
Темно-сірий 0,045 0,005 0,77 0,07
Чорнозем
опідзолений

1,5–1,8

0,060 0,010 0,88 0,06 Л
іс

ос
те

п

Лучний, луч-
но-болотний,
болотний
мінеральний

0,095* 0,020* 2,50* 0,80*

Антропогенні
мінеральні
після спрацю-
вання осуше-
них торфовищ

1,1–1,8

- - 0,80* 0,08* Ін
тр

аз
он

ал
ьн

і

П р и м і т к а : * дані інтерпольовані (наближені).

Отже, аналітичне дослідження ситуації щодо розвитку класифікаційних моделей
ґрунтів у національному та міжнародному вимірі з метою з’ясування теоретичного
місця та уточнення сучасних критеріїв ідентифікації ґрунтового покриву на прикладі
Волинської обл. (регіональної гармонізації) дає змогу зробити такі висновки:

1) проблема регіональної гармонізації щодо ідентифікації ґрунтового покриву
справді є та потребує негайного вирішення з огляду на активний розвиток теоретичних
підходів у класифікації ґрунтів;

2) для запобігання можливим негативним наслідкам неузгодженості в ідентифікації
регіональних (локальних) ґрунтових відмін необхідною умовою є періодичний
моніторинг стану системи класифікації ґрунтів у поєднанні з польовими
дослідженнями. Цю важливу діяльність повинні вести регіональні школи ґрунтознавчої
науки, які сьогодні, головно, сформовані спеціалізованими науково-дослідними,
навчальними закладами та осередками товариства ґрунтознавців і агрохіміків України;

3) наведена методика регіональної гармонізації дає змогу провести стандартизацію
в системі практичного ґрунтознавства, визначити місце класичних таксонів з
урахуванням нових підходів до класифікації ґрунтів, виявити регіональні
невідповідності та ініціювати дослідження з метою їхнього усунення;
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4) з урахуванням складності приведення у відповідність діагностичних критеріїв у
ході розробки удосконаленої нормативної бази ґрунтових ресурсів необхідно провести
наукову дискусію з метою чіткого оцінювання рівнів узгодженості наукових розробок.
Її основною метою є гармонізація понять ґрунтознавства у практичних і теоретичних
перерізах. В іншому випадку ймовірною буде ситуація розвитку діаметрально
протилежних поглядів на значення й оцінку ґрунтового покриву, що призведе до ще
більшого ускладнення підходів, а в кінцевому підсумку – до неспроможності
об’єктивно оцінювати роль, значення, цінність та ефективність ґрунтів України.
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MODERN CLASSIFICATIONS OF SOILS AND PROBLEM
OF THEIR REGIONAL HARMONIZATION IN UKRAINE

Mykola Zinchuk1, Mykhailo Shevchuk2, Petro Zin’chuk2
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Glushets’ Str., 49, UA – 43010 Lutsk, Ukraine

2 Lesya Ukrainka Eastern European National University,
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Question of local inconsistencies of real soil cover versus theoretical data was raised in article.
One of the reasons of inconsistencies is ignoring the problem of regional peculiarities of soil
differences. The situation regarding the approaches to modern classification of soils in Ukraine, near
abroad, as well as at the international level was analyzed. The active development of the classification
of the models in the Eastern European countries was identified. The attention is focused on the future
development of parametric approaches to classification of soils of Ukraine. Methodology of regional
harmonization of soil cover of the Volhyn region by authentication of predominant soil types in
the modern classification and International reference base for soil resources was proposed. Periodic
monitoring of state of classification areas of soils for regional harmonization of criteria for the diagnosis
of soil differences, the activation of the local soil science cells for assessment of the compliance levels
of scientific developments in the classification and improvement of the normative base for soil resources
of Ukraine was recommended to carry out.

Key words: soils, genetic classifications, parametric classifications, taxons, soil forming processes,
KRAH, KPAH.
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СТАТИСТИЧНА ОСНОВА СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ

Андрій Зубик

Львівський національний університет імені Івана Франка,
вул. П. Дорошенка, 41, 79000, м. Львів, Україна

Опрацювання результатів переписів населення є важливою складовою суспільно-
географічних досліджень української діаспори. Проаналізовано основні етнокультурні критерії,
які використовують у переписах населення. Схарактеризовано особливості їхнього застосування
у 27 країнах, у яких проживає численна українська діаспора.

Для потреб суспільно-географічних досліджень української діаспори виділено і схарак-
теризовано основні етнокультурні критерії, за якими можна ідентифікувати українців. Зокрема,
це етнічний та мовний критерії. Виділено три групи країн за особливостями використання
етнічного критерію, чотири – за використанням мовного.

На підставі опрацювання програм переписів населення виконано типологізацію країн щодо
інформативної складової стосовно чисельності українців. За цим критерієм виділено три групи
країн: країни, де за результатами переписів населення чисельність українців можна визначити
точно; країни, де за результатами переписів населення чисельність українців можна визначити
приблизно; країни, де за результатами переписів населення чисельність українців визначити
немає змоги.

Ключові слова: перепис населення, етнокультурний критерій, етномовний критерій, рідна
мова, домашня мова, етнічна належність.

За оцінками науковців, поза межами України проживає від 11 до 15 мільйонів
українців, українська діаспора є однією з найчисленніших у світі [1, с. 40]. Виокремити
українців серед представників інших національностей можна за мовою, країною
походження чи національністю. Таку змогу дає опрацювання переписів населення.
Переписи населення проводять майже в усіх країнах світу, їхні дані публікують на сайтах
управлінь статистики чи електронних ресурсах, які присвячені перепису. Не менш
важливими джерелами даних є друковані статистичні видання за матеріалами переписів.

З метою детального дослідження середовища зарубіжних українців пріоритетним
завданням є опрацювання переписів населення, які проводили в країнах їхнього
проживання. Сутність проблеми в тому, що ці переписи вели за різними програмами,
у яких були різні етнокультурні показники. Крім того, переписи проводили в різні
роки, тому науково не є коректним пряме підсумовування матеріалів різних переписів
про кількість українців за кордоном. Потрібно звести їх усіх до єдиного “знаменника”.

Переписи населення є важливим джерелом інформації для науковців різних галузей:
географів, економістів, статистиків, демографів. Проблемами розробки методологічних
засад статистичного вивчення населення займалися вітчизняні науковці І. Бондар,
С. Герасименко, О. Гладун, А. Головач, І. Кузьменко, Е. Лібанова, В. Лишиленко,
В. Онікієнко, О. Осауленко, Н. Парфенцева, І. Пилипенко, В. Швець та зарубіжні вчені
А. Гозулов, В. Кабузан, Н. Менк’ю, Р. Солоу й ін.
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Найвідомішими дослідниками проблем української діаспори є І. Винниченко,
В. Євтух, Ф. Заставний, О. Макар, А. Шлепаков. Серед українських учених, які зробили
значний внесок у вивчення української діаспори, назвемо В. Ботушанського, С. Вдо-
венка, В. Ідзя, Т. Коломієць, Ю. Лагутова, Т. Лупула, В. Маркуся, Н. Мерфі, М. Пірен,
Т. Рендюка, С. Романюк, В. Семка, М. Сополигу, В. Трощинського, А. Шевченка та ін.

Українські вчені розробили нові підходи до вивчення міграційних процесів,
дослідили інституційні засади життя зарубіжних українців. Значна частина праць
присвячена історії формування діаспори, правовим аспектам діяльності українських
організацій чи дослідженню української мови в середовищі зарубіжних українців.

Малодослідженими аспектами є вивчення методики проведення переписів, аналіз
етнокультурних показників, які використовують у переписах населення. Першочергове
завдання – опрацювання результатів переписів та співпраця з закордонними
українськими громадськими організаціями щодо тих етнокультурних критеріїв, які не
ввійшли до програми переписів.

Наша мета – виділити та схарактеризувати основні етнокультурні критерії, які
використовують у програмах переписів, проаналізувати етнокультурні критерії, внесені
в програми переписів країн світу, де проживає значна частка українців.

Основним джерелом інформації в етнічній географії є переписи населення, які
відбуваються у більшості країн світу. Переписи населення охоплюють майже все
населення країни, а їхні результати стають цінним джерелом інформації для науковців
з різних країн [2, с. 166–169].

Європейська статистична комісія дає таке визначення перепису населення: Перепис
населення визначений як заходи, які дають змогу проводити через регулярні інтервали
часу офіційний облік кількості населення, що проживає на території країни, поряд
з інформацією про соціальні та демографічні характеристики всього населення [5, c. 7].

Етнокультурні характеристики, зазвичай, мають суб’єктивну складову, а досліджувані
групи населення в багатьох випадках є нечисленними. Згідно з даними різноманітних
комісій ООН, інформація про етнокультурні характеристики населення привертає щоразу
більшу увагу урядів багатьох країн, передусім у контексті здійснення політики в галузі
міграції, інтеграції і меншин [3, с. 138]. Серед етнокультурних ознак населення найчас-
тіше виділяють етнічну належність (національність), мову та віровизнання.

Упродовж ХХ ст. поступово виділилися найважливіші етнокультурні показники, які
доцільно використовувати в програмах переписів населення. Сутність цих показників
відображено, зокрема, в рекомендаціях Конференції європейських статистиків (КЄС)
щодо переписів населення та житлового фонду (див. табл. 1).

Отже, етнічність людини передусім розуміють як спільність історії, території та
культури. Для аналізу мовного складу населення рекомендовано чотири базові мовні
критерії, для аналізу віровизнання – чотири.

Інформацію про етнічний склад населення чи визначених підгруп населення
збирають у країнах, де проживають представники різноманітних етнічних груп чи
значна кількість іммігрантів.

Запровадження певного показника в переписи населення дає змогу аналізувати
етнокультурну ситуацію в країні, у тому числі в територіальному розрізі. Загалом КЄС
рекомендує формулювати принаймні два питання, що стосуються мови опитуваного.
Одне питання має стосуватися ознак “а”, “б” або “в”, інше – ознаки “г” [4, с. 12].

У контексті дослідження української діаспори визначальним критерієм буде
питання, яке стосується мови респондента.
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Таблиця 1
Рекомендовані КЄС етнокультурні критерії у переписах населення

Ознака Трактування ознаки і рекомендовані критерії

Етнічна належність

Має ґрунтуватися на спільному розумінні історії та територіального
походження (регіонального, національного) етнічної групи чи общини,
а також на особливих культурних характеристиках, таких як мова, і/або
віровизнання, і/або особливі звичаї чи побут

Мова

а) рідна мова, яка визначена як перша мова, засвоєна вдома у ран-
ньому дитинстві;

б) основна мова, яка визначена як мова, якою особа володіє найліпше;
в) мова (и), найбільш використовувана (використовувані) вдома і/або

на роботі;
г) знання мови (мов), яке визначене як здатність розмовляти і/або

писати (однією чи декількома мовами)

Віровизнання

а) формальна належність до церкви чи релігійної общини;
б) самоототожнення з визначеним віровизнанням, релігійною

общиною чи конфесією;
в) релігійне вірування;
г) релігія, у яку навернули особу

Складено за [5, с. 137–142].

До програми переписів здебільшого входить один з двох головних мовних
критеріїв: рідна мова чи розмовна мова населення, або ж різноманітні модифікації цих
критеріїв. Рідше реєструють другу мову, якою людина вільно володіє, рівень володіння
мовою, мову, якою розмовляють вдома, рівень грамотності.

Інші, крім рідної та розмовної мови, мовні критерії (або ж їхні модифікації)
у програмах переписів населення трапляються доволі нечасто. Їхня поява зазвичай
зумовлена місцевими особливостями розвитку мовної ситуації. Наприклад, питання
про мову грамотності може з’явитися в програмі перепису населення регіону, який
є (чи був у недалекому минулому) колонією іншої держави, й шкільну освіту в ньому
надавали не рідною мовою населення, а мовою титульного етносу [5, с. 12–14].

Загалом майже в усіх країнах, де проживає українська діаспора переписи населення
відбуваються з періодичністю раз у десять років. Виняток становлять Канада й Австра-
лія, де перепис населення відбувається що п’ять років.

Програми переписів населення в деяких країнах не передбачають етнокультурних
показників. Це, зокрема, такі країни, як Франція, Іспанія, Італія, Бразилія, Арґентина,
Парагвай, Уругвай. Це зумовлено конкретними причинами: нечисленністю
національних меншин, усталеною традицією проведення переписів населення,
політичними обставинами тощо.

У країнах, що колись були союзними республіками колишнього СРСР, програми
переписів здебільшого успадкували етнокультурні показники з програм переписів
колишнього СРСР, зокрема, перепису 1989 р. Це “національність”, “рідна мова”, “інша
мова, якою володіє респондент”.

Для аналізу статистичної основи дослідження ми обрали 27 країн, у яких живе
значна частка зарубіжних українців.

У табл. 2 наведено приклади використання етнокультурних критеріїв у програмах
переписів різних країн світу.
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Таблиця 2
Використання етнокультурних критеріїв у програмах переписів населення

Країна

Роки проведення
переписів населення
(кінець ХХ–початок

ХХІ ст.)

Етнокультурний критерій,
який включають у програму перепису

1 2 3

Австралія 2006, 2011
Походження респондента; володіння рідною

мовою; володіння іншими мовами; релігія, яку сповідує
респондент

Азербайджан 1989, 1999, 2009 Національність, рідна мова опитуваного

Білорусь 1989, 1999, 2009
Національність; рідна мова опитуваного; володіння

російською та білоруською мовами; мова, якою
розмовляють вдома; володіння іншими мовами

Бразилія 1991,1996, 2000, 2010 Расова належність опитуваного

Велика
Британія* 1991, 2001, 2011

Національна ідентичність; належність до етнічної
групи; рідна мова; володіння англійською; релігія, яку
сповідує респондент

Вірменія 1989, 2001, 2011
Національність; рідна мова опитуваного; інша

мова, якою опитуваний вільно володіє; релігія, яку
сповідує респондент

Грузія 1989, 2002 Національність; рідна мова опитуваного; володіння
іншими мовами, релігія, яку сповідує респондент

Естонія 1989, 2000, 2011–2012
Національність; рідна мова; володіння наріччям,

говором або діалектом; володіння іншою мовою, крім
рідної

Іспанія 1991, 2001, 2011 Національність опитуваного, громадянство

Італія 1991, 2001, 2011 Національність опитуваного, громадянство, релігія,
яку сповідує респондент

Казахстан 1989, 1999, 2009
Національність; рідна мова опитуваного; знання

респондентом казахської, російської й англійської мов;
віросповідання респондента

Канада 1991, 1996, 2001, 2006,
2011

Уміння спілкуватися англійською та французькою
мовами; найбільш використовувана мова вдома; вміння
говорити іншими мовами вдома; мова, яку особа
вперше вивчила вдома в дитинстві і досі розуміє;
етнічна належність

Киргизстан 1989, 1999, 2009 Національність; рідна мова опитуваного; володіння
іншими мовами

Латвія 1989, 2000, 2011 Національність; мова, якою респондент розмовляє
вдома; використання діалектів

Литва 1989, 2001, 2011
Національність; рідна мова; вміння

говорити/писати іншими мовами; релігія чи конфесія,
до якої належить респондент

Молдова 1989, 2004
Національність; рідна мова; мова, якою зазвичай

говорять удома; інші мови, якими володіє респондент;
релігія, яку сповідує респондент

Нова Зеландія 2006, 2011 Етнічна належність; розмовна мова; країна
походження, релігія, яку сповідує респондент
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Закінчення табл. 2
1 2 3

Польща 1988, 2002, 2011 Національність, мова якою розмовляють вдома

Португалія 1991, 2001, 2011 Національність опитуваного, релігія, яку сповідує
опитуваний

Росія 1989, 2002, 2010 Національність; володіння російською мовою;
володіння іншими мовами; рідна мова

Румунія 1992, 2002, 2011 Належність до етнічної групи, рідна мова, релігія,
яку сповідує респондент

Словаччина 1991, 2001, 2011
Національність; рідна мова; мова, яку найбільше

використовують публічно; мова, якою користуються
вдома

США 1990, 2000, 2010
Раса респондента; володіння англійською мовою;

використання іншої, ніж англійська, вдома; етнічна
належність

Таджикистан 1989, 2000, 2010 Національність; рідна мова опитуваного; інші мови,
якими опитуваний вільно володіє

Узбекистан 1989 Національність, рідна мова опитуваного

Чехія 1991, 2001, 2011 Національність; рідна мова опитуваного; релігія,
яку сповідує респондент

Туркменістан 1989, 1995, 2012 Національність; рідна мова опитуваного; володіння
іншими мовами

* Англія й Уельс, Шотландія та Північна Ірландія переписи населення проводять окремо. Тут
і надалі замість Великої Британії розуміти Англія та Уельс.

Складено за [6–31].

Етнічна належність опирається на загальне розуміння історії та територіального
походження (регіонального, національного) етнічної групи чи общини, а також на
особливі культурні характеристики, такі як мова і/або віросповідання, і/або особливі
звичаї та уклад життя, що відрізняються від решти населення. За використанням
критерію етнічної належності у програмах перепису країни, наведені у табл. 2, можна
розподілити на три групи: країни, що використовують критерій етнічної належності;
країни, що використовують критерій національності; країни, що не використовують
прямого етнічного критерію (табл. 3).

Таблиця 3
Розподіл країн за критерієм етнічної належності

Критерій, сформульований
у програмі перепису Країни, які використовують цей критерій

Етнічна належність,
належність до етнічної групи

Австралія, Бразилія, Велика Британія, Канада, Нова
Зеландія, США

Національність

Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Грузія, Естонія,
Казахстан, Киргизстан, Латвія, Литва, Молдова, Польща,
Росія, Словаччина, Таджикистан, Узбекистан, Чехія,
Португалія, Іспанія, Італія, Румунія, Туркменістан

Складено за [6–31].

Перша група – це країни, які традиційно приймають іммігрантів. Також у цих
країнах проживає значна частка етнічних меншин. Крім показників “етнічна
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належність” чи “належність до етнічної групи”, у США та Бразилії використовують
критерій “расова належність”. Зазначимо, що цей критерій не є етнокультурним. Крім
того, відповідь про належність до етнічної групи в переписі США була не
обов’язковою. У переписних листах Австралії та Нової Зеландії сформульоване
запитання про країну походження респондента. США і Канада критерій “належність до
етнічної групи” доповнили питанням про походження батьків.

Представниками другої групи є країни колишнього СРСР та Східної Європи, де цей
показник сформульований як “національність” респондента. Додатково сюди входять
Португалія, Іспанія, Італія.

За використанням критерію мовної належності в програмах перепису країни,
наведені у табл. 2, можна розділити на такі групи: 1) країни, що використовують
критерій “рідна мова”; 2) країни, що використовують критерій “мова(и), найбільш
використовувана вдома і/або на роботі”; 3) країни, що не використовують мовного
критерію; 4) країни, що використовують критерій “володіння іншими мовами” (табл. 4).

Таблиця 4
Розподіл країн за мовним критерієм

Мовний критерій Країни, які його використовують

Володіння рідною мовою, рідна
мова опитуваного

Австралія, Росія, США, Азербайджан, Білорусь, Велика
Британія, Вірменія, Грузія, Естонія, Казахстан, Киргизстан,
Литва, Молдова, Польща, Росія, Румунія, Словаччина,
Таджикистан, Узбекистан, Чехія

Мова(и), найбільш використо-
вувана (використовувані) вдома
і/або на роботі

Білорусь, Канада, Латвія, Молдова, Нова Зеландія, Польща,
Словаччина, США, Таджикистан

Володіння іншими мовами Австралія, Білорусь, Вірменія, Грузія, Естонія, Казахстан,
Канада, Киргизстан, Литва, Молдова, Росія, Туркменістан

Складено за [6–31].

Використання мовного показника в переписах населення залежить від особливостей
проведення переписів. Зазвичай, країни, згідно з Рекомендаціями КЄС ООН, поєдну-
вали два мовні показники: “рідна мова” та “володіння іншими мовами” або “рідна
мова” і “мова(и), найбільш використовувана (використовувані) вдома і/або на роботі”.
Найчастіше застосовували показник “рідна мова” країни колишнього СРСР (за винят-
ком Латвії), Східної Європи (Румунія, Молдова, Чехія, Польща, Словаччина), Австра-
лія, Велика Британія. Питання про основну мову (мову, якою респондент володіє
найліпше) було сформульоване у переписних листах США.

У переписних листах Канади, Латвії, Словаччини вміщено питання про викорис-
тання мови (мов) вдома і/або на роботі.

Одним з рекомендованих мовних критеріїв є “знання мови (мов), які визначені як
здатність говорити і/або писати однією чи декількома визначеними мовами”. У цьому
аспекті важко виділити територіальну закономірність. Наприклад: Канада – питання
про вміння спілкуватися англійською чи французькою мовами (є можливість зазначити
інший варіант), Казахстан – знання казахської, російської та англійської мов; Біло-
русь – володіння білоруською та російською мовами; Росія – володіння російською
мовою (хоча в переписному листі фігурує питання “рідна мова”), Велика Британія –
володіння англійською мовою. Загалом у переписних листах країн цієї групи
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сформульоване запитання про знання цих мов. У переписних листах інших країн
питання сформульоване так: “інші мови, якими володіє респондент”.

Як зазначено у табл. 1, згідно з рекомендаціями країни можуть використовувати
чотири критерії віровизнання. Загалом додатковий критерій віровизнання зводиться до
розмежування різноманітних можливих підходів до нього: 1) офіційна належність до
церкви чи релігійної общини; 2) участь у житті церкви; 3) віровизнання.

Також зазначено, що там, де задають одне запитання, пропонують збирати дані про
“офіційну належність до церкви чи релігійної общини”, дозволивши респондентам дати
відповідь “ні”. Загалом десять країн використали в переписах населення критерій
віросповідання. Литва, Естонія та Вірменія сформулювали запитання згідно з реко-
мендаціями КЄС “офіційна належність особи до віри чи до релігійної общини”. Нова
Зеландія, Казахстан, Грузія, Велика Британія, Австралія мають у переписних листах
графу “релігія”, де респондент має змогу декларувати своє віровизнання, вибравши один
з пропонованих варіантів, відмовитись від відповіді, вказати інший варіант, якого немає в
переписному листі. У Молдові та Чехії респонденти самі зазначають своє віросповідання.

Отже, на підставі аналізу статистичної основи суспільно-географічного
дослідження української діаспори, на наш погляд, країни, у яких живе численна
українська меншина, за особливостями етнокультурних критеріїв у програмах
переписів можна розділити на три групи.

1. Країни, де за даними переписів кількість українців можна визначити більш-менш
точно. Зазвичай, це країни, у програмах переписів яких є прямий етнічний критерій,
а в переліку етнічних груп у переписному листі є українці. Крім того, часто є також
інші критерії (мовний, релігійний), що дає змогу детальніше проаналізувати українську
меншину в країні.

Цю групу можна розділити на дві підгрупи:
– країни, де в програмах переписів етнічний критерій сформульовано як “етнічна

належність”. Зокрема, це такі країни: Австралія, Велика Британія, США, Нова Зеландія
та Канада;

– країни, де в програмах переписів етнічний критерій сформульовано як
“національність”. До них належать Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Грузія, Естонія,
Казахстан, Киргизстан, Латвія, Литва, Молдова, Польща, Росія, Словаччина,
Таджикистан, Узбекистан, Чехія, Португалія, Іспанія, Італія, Румунія, Туркменістан.

2. Країни, де за даними переписів кількість українців можна визначити приблизно,
з більшим чи меншим ступенем точності. Зазвичай це країни, програми переписів яких
критерію етнічності (національності) не мають, проте введено мовний критерій. У пере-
ліку мов у переписному листі є українська. Тут у разі визначення кількості українців
потрібно враховувати що, можливо, їхня частина зберегла етнічну ідентичність, проте
втратила мову. Тобто реальна кількість українців може бути більшою.

Цю групу розділено на три підгрупи:
– країни, де в програмах переписів мовний критерій сформульовано як “рідна

мова”. Зокрема, це такі країни: Австралія, Росія, США, Азербайджан, Білорусь, Велика
Британія, Вірменія, Грузія, Естонія, Казахстан, Киргизстан, Литва, Молдова, Польща,
Росія, Румунія, Словаччина, Таджикистан, Узбекистан, Чехія, Туркменістан;

– країни, де в програмах переписів мовний критерій сформульовано як “володіння
іншими мовами”. Цей етномовний критерій використовують такі країни: Австралія,
Білорусь, Вірменія, Грузія, Естонія, Казахстан, Канада, Киргизстан, Литва, Молдова,
Росія, Туркменістан;
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– країни, де в програмах переписів мовний критерій сформульовано “мова(и)
найбільш використовувана вдома і/або на роботі”. Країни, у переписних листах яких
використовують цей критерій, такі: Білорусь, Канада, Латвія, Молдова, Нова Зеландія,
Польща, Словаччина, США, Таджикистан.

3. Країни, де за даними переписів кількість українців визначити немає змоги. Тобто
це країни, у яких або взагалі немає етнокультурної переписної статистики, або ж
у матеріалах етнокультурної статистики не виділено окремої групи “українці” чи
окремо носіїв української мови. Зокрема, це такі країни: Бразилія, Арґентина,
Парагвай, Уругвай, Франція.

Щодо таких країн можна використовувати матеріали про громадянство, які
є в програмах майже всіх переписів. Таким способом можна визначити приблизно
принаймні кількість представників останньої хвилі української міграції. Іншими
джерелами можуть бути матеріали поточної статистики, зокрема, статистики міграцій,
дані релігійних організацій та ін.

Мовний показник у переписах окреслений чотирма критеріями: рідна мова; основна
мова, якою особа найліпше володіє; найбільш використовувані мова (мови) вдома чи
на роботі; знання іншої мови (мов), що надалі ускладнює підрахунок. У цьому плані
країни колишнього СРСР та Східної Європи є окремою групою, у переписних листах
фігурує критерій “рідна мова”. Поширеним явищем є запитання про знання чи
володіння конкретною мовою. У переписних листах використовують критерії
“а” і “г” (див. табл. 1), винятком є переписні листи Білорусі та Казахстану, де показник
“г” уточнений: запитують про знання білоруської та російської мов й казахської,
російської та англійської мов, відповідно. Канада, враховуючи специфіку свого
населення, формулює запитання про знання англійської та французької мов.
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STATISTICAL BASIS OF SOCIO-GEOGRAPHICAL STUDY
OF UKRAINIAN DIASPORA

Andriy Zubyk

Ivan Franko National University of Lviv,
P. Doroshenko Str., 41, UA – 79000 Lviv, Ukraine

The processing of census results is an important part of social and geographical researches
of Ukrainian diaspora. The aim of this article is analysis of main ethnic and cultural criteria which have
been used in the census. The peculiarities of their usage in 27 countries, where is numerous Ukrainian
diaspora, were described.

Main criteria for identifying of Ukrainians were defined and characterized for the purposes of socio-
geographical researches of Ukrainian diaspora. Among them are ethnic and linguistic criteria. Three
groups of countries on the specifics of usage of ethnic criteria and four groups of countries on the
specifics of usage of language were distinguished.

The typology of countries in relation to informative component of Ukrainian population was
accomplished based on studying the programs of census. According to this criterion, three groups of
countries were identified: countries where the results of Ukrainian population census can be set
accurately; countries where the results of Ukrainian population census can be set approximately;
countries where the results of Ukrainian population census can’t be determined.

Key words: census, ethno-cultural criteria, ethno-linguistic criteria, mother tongue, home language,
ethnicity.
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ОЦІНКА ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИХ РЕСУРСІВ
ЗГУРІВСЬКОГО Р-НУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛ.

Світлана Кашуба

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
просп. Глушкова, 2, 03023, м. Київ, Україна

Дано бальну оцінку історико-культурним ресурсам окремого адміністративного району на
прикладі Згурівського р-ну Київської обл. Визначено коефіцієнт туристичної привабливості
району. Виокремлено основні напрями можливого використання історичних і культурних
об’єктів з урахуванням стану їхньої збереженості та розташування.

Ключові слова: історико-культурні ресурси, бальна оцінка ресурсів, сільський туризм.

Туризм сьогодні – один із видів економічної діяльності, що стрімко і динамічно
розвивається.

У європейських країнах та Америці останніми роками збільшується попит на
сільський туризм та “відпочинок на диких територіях”. Щораз більше з’являється
нових eкoготелів та фермерських господарств, що вирощують eкoпродукцію для своїх
гостей поряд з засобами розміщення. Актуальність теми полягає в тому, що з 2003 р. за
офіційними даними в Україні зникло 171 село [7]. Одна з причин – безробіття на селі.
Молоді верстви населення є тим потенціалом, що може вплинути на збереження
українського села, тому для дослідження проведено опитування серед молоді одного з
адміністративних районів Київської обл. Мета дослідження – дізнатися їхні уподобан-
ня, інтереси, з’ясувати, чи бачить молодь перспективу своєї реалізації через туристич-
ний бізнес, чи є необхідні ресурси (якої кількості та якості), що важливо в разі пошуку
можливостей застосування туризму для розвитку району та надання робочих місць
молодому поколінню.

Для опитування використано метод анкетування, для оцінки історико-культурних
ресурсів – бальну оцінку.

Ґрунтовне уявлення про настрої молоді в поєднанні з оцінкою ресурсів дадуть змогу
виявити баланс між уявленнями про можливості туризму й реальним забезпеченням
такої можливості, деталізація якої надалі може дати практичні заходи.

Ми провели опитування школярів старших класів та молоді Згурівського р-ну Київсь-
кої обл., щоб визначити, чи бачить молодь перспективу в реалізації через туристичний
бізнес. У ході опитування населення віком від 15 до 25 років у селах Нова Олександрівка,
Стара Оржиця, Черевки та Красне, де населення віком від 15 до 25 років становить
у середньому 20–30 %, серед 480 опонентів (340 з яких – жіночої статі, 140 – чоловічої)
83 % виявили бажання поїхати з села в пошуках роботи (здебільшого жінки). Лише 15 %
згодні працювати в сільськогосподарському секторі, а 3 % не бажають працювати
взагалі. Аналізуючи такі результати, можна зробити висновок, що молодь не бачить
перспективи для себе на селі. А туризм може стати додатковою статтею доходів
економіки Згурівського р-ну та надати молодому населенню робочі місця.
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Зазначимо, що серед опитуваних лише 32 % вважають сільський туризм перспек-
тивною галуззю для розвитку села та виявляють бажання працювати в туристичній
сфері. Це свідчить про те, що молодь не цікавиться рідним краєм та не розуміє
значення туризму в світовій економіці. Тому ми досліджуємо ресурси, щоб далі
обґрунтовувати перспективи розвитку сільського туризму. Після цього можемо
проводити певні заходи зі школярами, вести просвітницьку діяльність через туристичні
маршрути тощо для поліпшення ставлення молоді до своєї малої батьківщини.

Сільський спосіб життя, пізнавальний туризм, агротуризм – перспективні галузі для
розвитку українського села, відповідно, за наявності необхідних туристичних ресурсів.

Проблемою дослідження є оцінка історико-культурних ресурсів на невеликій тери-
торії [1, 2].

Об’єкт дослідження – Згурівський р-н Київської обл. [6, 8]. У цій місцевості немає
унікальних природних ресурсів чи пам’яток культури національного значення, однак,
проаналізувавши наявні ресурси, ми зможемо зробити висновок про привабливість
території для розвитку сільського туризму та визначимо перспективи для його розвитку.

Предметом дослідження є історико-культурні ресурси.
Ми намагалися оцінити історико-культурні ресурси Згурівського р-ну Київської обл.
Історико-культурні ресурси відіграють важливу роль у формуванні туристичного

попиту та створенні привабливого туристичного іміджу регіону чи держави. У нашій
державі історико-культурні об’єкти практично не оцінені як туристичні ресурси,
більшість визначних пам’яток не включені в туристичні маршрути, тому їх використо-
вують в обмежених масштабах. В Україні є Закон “Про охорону культурної спадщи-
ни” [3], згідно з яким усі об’єкти культурної спадщини поділяють на рухомі й нерухо-
мі, а за видами – на археологічні, історичні, монументального мистецтва, архітектури
і містобудування, садово-паркового мистецтва, ландшафтні та об’єкти науки і техніки.
Згідно з цим законом, діє Державний реєстр нерухомих пам’яток України, у якому
інформація про кожну пам’ятку подана відповідно до категорії: державного чи
місцевого значення.

Під історико-культурними ресурсами розуміють окремі споруди, предмети,
пам’ятні місця, пов’язані з історичними подіями, витвори матеріальної і духовної
культури, які мають історичну, наукову, художню або якусь іншу культурну цінність.
На думку С. Кузика [4], історико-культурні пам’ятки, що входять і можуть увійти до
складу туристичних ресурсів, необхідно розглядати не просто як окремі об’єкти
з певною історичною або культурною цінністю, а як поєднання відповідних видів
історико-культурних ресурсів, що мають високу атрактивність, можуть формувати
історико-культурний туристичний потенціал місцевості.

Н. Полінова запропонувала підхід, який для оцінки пізнавальної цінності містить
такі критерії: рівень організації об’єктів для показу; місцезнаходження туриста
стосовно об’єкта огляду. За рівнем організації історико-культурні об’єкти поділяють на
спеціально підготовлені для показу і не підготовлені, а за місцезнаходженням суб’єкта
до об’єкта огляду – на інтер’єрні й екстер’єрні.

В. Мацола запропонував оцінювати рекреаційну значимість території за щільністю
пам’яток історії та культури на 100 км2 [5]. Такий підхід можна використовувати для
оцінки історико-культурних ресурсів великих регіонів, а не для визначення історико-
культурного туристичного потенціалу поселення чи навіть окремого адміністративного
району.
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Для оцінки історико-культурних пам’яток сільської місцевості B. Кравців,
Л. Гринів, М. Копач, С. Кузик запропонували бальну методику [4].

Використана бальна методика оцінки культурно-історичної привабливості турис-
тичних об’єктів передбачала оцінку компонентів пам’яток: археологічних об’єктів;
меморіальних пам’яток, пов’язаних з історичними подіями, національно-визвольними
змаганнями, війнами і бойовими та культурними традиціями; пам’ятників та пам’ятних
місць, пов’язаних з життям і творчістю діячів історії, культури; пам’яток оборонного
будівництва (земляні або муровані укріплення, замки з бастіонними укріпленнями,
монастирі, найновіші фортифікаційні споруди ХІХ–ХХ ст.), сакральних споруд (церк-
ви, костели, синагоги тощо), пам’яток народної архітектури (поселення, двори,
господарські й житлові будівлі, дерев’яні церкви та ін.), громадських споруд (народні
школи, народні доми, шпиталі, корчми, млини), палацово-паркових ансамблів,
сучасних пам’яток архітектури, професійних художніх промислів, народних художніх
промислів (ткацтво, килимарство, вишивка, художня обробка шкіри, художнє плетіння,
деревообробка, гончарство тощо), пам’яток матеріальної культури та пам’яток
фольклору.

Обчислювали привабливість туристичних об’єктів, підраховуючи бали за такою
формулою:

,
де А – інтегральний показник пізнавальної цінності ІКР окремого об’єкта території;
Рi – компоненти пам’яток історії та культури; Тi – компоненти архітектурних пам’яток;
Si – компоненти пам’яток мистецтва.

Для зручності порівняння використано коефіцієнт туристичної привабливості Кr,
який дає змогу виконувати порівняння та зіставлення різних туристичних об’єктів,
картографування територій за рівнем їхньої туристичної атрактивності тощо:

,
maxR
RKr =

де R – сума балів туристичної цінності ресурсів окремого об’єкта (території);
Rmax – максимально можлива сума балів за шкалою бальної системи оцінок.

На підставі значення Кr ми пропонуємо таке ранжування рівнів привабливості
туристичних об’єктів (територій):

• 0,86–1,00 – унікальні;
• 0,65–0,85 – високоатрактивні;
• 0,45–0,64 – середньоатрактивні;
• 0,25–0,44 – малоатрактивні;
• до 0,25 – неатрактивні.
Для нашого дослідження до уваги взято 41 сільське поселення Згурівського р-ну.

Оцінку історико-культурних ресурсів виконували за бальною методикою. Хоча ця
методика є наразі оптимальною для оцінки історико-культурних ресурсів невеликих
районів, та все ж має певні обмеження. Однак результати дослідження можна вважати
репрезентативними.

Згурівський р-н розташований на сході Київської обл., на межі з Чернігівською.
Відстань до найближчого міжнародного аеропорту – 85 км. За 30 км на південь
є автомобільна траса міжнародного значення Київ–Харків. Площа району – 763 км².
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Згурівський р-н переважно агропромисловий. До агропромислового комплексу входять
24 сільськогосподарські підприємства та 105 фермерських господарств.

Сільськогосподарські угіддя займають 63,5 тис. га, з них 55,2 тис. га ріллі. Основна
частка ріллі – під зерновими культурами.

Аналіз історико-культурних пам’яток засвідчив, що в районі виявлено значну кіль-
кість курганів – близько 20, це приблизно 5 % від загальної кількості в Київській обл.
На жаль, їх здавна розкопували шукачі скарбів, а нині нерідко розорюють на полях
тракторами (наприклад, у с. Стара Оржиця). Таких скіфських поховань було багато
навколо Згурівки, Олексіївки, Середівки (до 15 могил), Аркадіївки, проте сьогодні
вціліли одиниці. Учений Іван Фундуклей 150 років тому видав опис курганiв Київської
губернії. За його даними, в одному повіті Київської губернії (нині це територія двох–
трьох районів Київської обл.) було близько 500 курганів.

У кожному селі є церква, за останні декілька років побудовано нові церкви в тих
селах, де вони були зруйновані в радянські часи, також збереглося декілька давніх
дерев’яних церков. Наприклад, церква Різдва Святої Богородиці в с. Мала Березанка
побудована в середині XVIII ст. Це невелика за розмірами дерев’яна споруда. В основу
її планування було взято хрест. Збереглися каркас будови і частина верхнього пере-
криття. Церква Миколаївська (с. Войкове) збудована в 30-ті роки XIX ст. Архітектурна
пам’ятка місцевого значення.

У смт Згурівка є пам’ятка садово-паркового мистецтва – дендропарк, закладений
у ХІХ ст. П. Кочубеєм. На жаль, нині парк у занедбаному стані. У Згурівському р-ні
народилось декілька відомих історичних осіб, таких як І. Кирій, відомий націоналіст
М. Міхновський, письменник М. Медуниця, поет, музикант, етнограф, історик
М. Маркевич, що підтримував дружні стосунки з Т. Шевченком, який приїжджав до
М. Маркевича 1847 р. у с. Турівку. У Згурівському р-ні розвинені художні промисли,
є етнографічні музеї та ін. (див. рисунок).

1

2

3

4

Розташування історико-культурних пам’яток Згурівського р-ну.
Карта-врізка – місцезнаходження Згурівського р-ну в Київській обл.:

1 – церкви; 2 – видатні діячі; 3 – дендропарк; 4 – кургани
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Коефіцієнт привабливості історико-культурних пам’яток Згурівського р-ну, згідно
з бальною оцінкою, дорівнює 0,33, тобто входить до рівня малоатрактивні.

Якщо в ході складання маршрутів залучати сусідній Яготинский р-н (до 25 вересня
1986 р. територія Згурівського р-ну належала до Яготинського), де значно більша
кількість історико-культурних пам’яток, що мають високу історичну та мистецьку
цінність (Добраничівська стоянка, місця, де бував Тарас Шевченка, музей художниці
Катерини Білокур та ін.), відповідно, коефіцієнт туристичної привабливості 0,45, то це
означатиме, що місцевість за шкалою бальної оцінки є середньоатрактивна.

Визначені показники засвідчують, що історико-культурні ресурси є важливою, хоча
й не основною складовою туристичного потенціалу Згурівського р-ну Київської обл.
Використання ж історико-культурних ресурсів району недостатнє. Це пов’язано
передусім з тим, що нема їхнього чіткого обліку, належного рівня реклами, незадовіль-
ним є стан розвитку інфраструктури. Збереженість пам’яток погана, що зумовлене
недостатнім фінансуванням, а також не розробленістю методик включення історико-
культурної спадщини до туристсько-рекреаційної сфери.

Отже, наші дослідження засвідчили, що молоде покоління сільського населення не
виявляє бажання залишатись у селі через безробіття та загалом зацікавлене в розвитку
туризму в їхній місцевості, хоча лише невелика частка розуміє значення туризму
в економіці. Отримані результати свідчать про необхідність подальших заходів щодо
популяризації туризму та просвітництва, а також обґрунтування соціально-
економічних засад реалізації наявних перспектив серед молодого покоління. Згурівсь-
кий р-н Київської обл. має зручне транспортне сполучення та історико-культурні
ресурси. Оцінка історико-культурних ресурсів Згурівського р-ну Київської обл. довела,
що ця місцевість має невеликий потенціал для розвитку пізнавального туризму. Стан
історико-культурних пам’яток потребує фінансування для реставрації, підтримки та
реклами. Сьогодні можливе використання в туристичних маршрутах музеїв, відвіду-
вання церковних споруд та пам’яток. Важливо розвивати й міжрайонні зв’язки,
розробляючи міжрайонні туристичні маршрути на території Яготинського та Пере-
яслав-Хмельницького р-нів. Кургани потребують збереження та внесення їх до
заповідної зони. Дендропарк у занедбаному стані, необхідне негайне фінансування для
збереження його рослинного світу.

За наявності інших, наприклад, природних ресурсів, зокрема водних, у Згурівсько-
му р-ні може успішно розвиватись сільський пізнавальний туризм та сільський
агротуризм. З огляду на агропромислову спеціалізацію району агротуризм має більший
потенціал.

Наступним кроком наших досліджень буде оцінка природних ресурсів Згурівсько-
го р-ну та визначення потенціалу для розвитку водного туризму, відпочинку в сільській
місцевості. Після повного аналізу й оцінки природно-ресурсного потенціалу, оцінки
інфраструктури зможемо визначити перспективи розвитку туризму в сільській
місцевості на прикладі Згурівського р-ну та розрахувати вплив туристичної галузі на
загальний економічний розвиток району.
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Основним джерелом антропогенного забруднення ставків дендропарку “Олександ-
рія” (м. Біла Церква) є підземний стік джерел з високим вмістом хлоридів та амонійного азоту.
Унаслідок процесів міграції мінеральних іонів у ґрунтовому поглинальному комплексі у воді
ставків простежується різке зростання концентрації кальцієвої та магнієвої складових. Токсич-
ний потенціал високого вмісту NH4

+ знижується завдяки бактеріальній трансформаціїї до NO3
– та

збільшенню буферної ємності системи гідрокарбонатів кальцію і магнію. Ці процеси є сприятли-
вими для поліпшення екологічного стану життєвого середовища водяних організмів.

Ключові слова: життєве середовище гідробіонтів, антропогенне забруднення у водоймах,
міграція та трансформація речовин, неорганічний азот, компоненти сольового складу.

Хімічний склад води визначає якість життєвого середовища водяних організмів та її
придатність для господарського використання. Аналіз процесів міграції та трансфор-
мації речовин антропогенного походження в природному середовищі дає змогу оцінити
екологічну небезпеку в разі антропогенного забруднення середовища водойм.

Вплив хімічних елементів середовища може виявлятися в кожного окремо та в їхній
спільній дії, що сприяє залученню адаптаційних механізмів тварин, які сформувалися
в ході еволюції біологічного світу.

Протягом десяти років ми ведемо дослідження на каскаді паркових водойм Західної
балки дендропарку “Олександрія” (м. Біла Церква) [4]. За час досліджень реєстрували
коливання вмісту компонентів сольового складу та сполук мінерального азоту
в широких межах (див. таблицю). Навіть мінімальні концентрації амонійного азоту, що
зареєстровані в водоймах, набагато перевищують ГДКриб. З’ясовано [3], що це
зумовлено надходженням джерельної води з підвищеним вмістом амонійного азоту (до
1 500 мг N/дм3) та хлоридів (1 400 мг/дм3 і більше). Унаслідок антропогенного
забруднення в водоймах зникла риба та зменшилося видове різноманіття гідробіонтів.

За час наших спостережень ділянка стоку забруднених підземних вод розширилася
по берегу. Це згубно позначилося на наземній рослинності (загинули дерева, посохли
кущі, зникла трава) [5].

Узагальнення результатів багаторічного моніторингу водойм з високим вмістом
сполук неорганічного азоту та сольових компонентів дало змогу виявити закономір-
ності процесів міграції та трансформації речовин антропогенного характеру в водоймах
з метою аналізу екологічної небезпеки забруднення середовища для гідробіонтів.

З перших років досліджень динаміка вмісту суми сольових компонентів в обох
водоймах мала чітку тенденцію до нагромадження. У верхній водоймі 1 за умов
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високої концентрації хлоридів (до 829 мг/дм3), сульфатів (334 мг/дм3), азоту
нітратів (38 мг/дм3), амонійного (близько 10 мг N/дм3), значення рН не перевищу-
вало 7,7. Відомо, що зміни іонного складу в природних водах зумовлені різною
розчинністю солей, які надходять у водойми з ґрунтовими водами [1]. У водойму
з підземною водою можуть потрапляти розчинні сполуки, утворені головними йонами:
кальцієм, магнієм, натрієм та калієм з гідрокарбонатами, хлоридами і сульфатами.
У цьому випадку, просочуючись крізь ґрунт, підземні води за високої концентрації
хлорид-іонів, утворюючи розчинні сполуки з кальцієм і магнієм, виносять їх
у поверхневі води, що зумовлює зростання мінералізації води (див. рисунок). За рН
близько 8,0 гідрокарбонати, з якими Ca2+ і Мg2+ утворюють розчинні сполуки, також
збільшують кількість розчинних сполук. Завдяки цим процесам у верхній водоймі
зафіксовано максимальний у водоймах сумарний вміст кальцію та магнію – твердість
близько 18 ммоль-екв/дм3.

Показники сольового складу, сполук неорганічного азоту та рН води паркових водойм

Показники Водойма 1 верхня Водойма 2 нижня

Сухий залишок, мг/дм3 1498-2812
2111

1793-2808
2046

Хлорид-іони, мг/дм3 232-829
747

345-684
602

Сульфат-іони, мг/дм3 61-334
282

33-339
301

Гідрокарбонати, ммоль-екв/дм3 5,6-7,1
6,2

5,1-5,3
5,2

Твердість, ммоль-екв/дм3 13-21
18

4-18
8

рН 7,2-8,6
8,1

8,2-9,7
9,3

Азот амонійний, мг N/дм3 4,3-263,0
84,7

155,5-862,2
478,2

Азот нітратний, мг N/дм3 9,7-118,5
56,7

9,7-125,6
63,3

П р и м і т к а .  У чисельнику – діапазони коливань середньорічних значень, у знаменнику –
середні за період досліджень.

У сусідній (розташованій нижче) водоймі 2, куди з верхньої водойми надходила
вода з твердістю близько 18 ммоль-екв/дм3, за умов рН у середньому 9,3 утворювались
осади карбонатів кальцію та магнію, які відкладалися на дні цієї водойми та на
прибережній ділянці. Ще на початку досліджень виявлено локальний стік, забруднений
амонійним азотом (до 1 500 N/дм3), у розташовану нижче водойму 2. Саме цим і був
зумовлений такий високий рН середовища. Очевидно, унаслідок високої лужності
води, яка сприяла утворенню осадів CaСО3 і МgСО3, іони кальцію та магнію виводи-
лися з води. Отже, вміст розчиненої форми Ca2+ і Мg2+ у цій водоймі був значно
менший – 8 ммоль-екв/дм3. Тобто, мігруючи з ґрунтів, іони Ca2+ і Мg2+ не нагромаджу-
валися у воді, а переходили в осад донних відкладів.

Якщо на початку досліджень у верхній водоймі 1 підвищення вмісту амонійного
азоту відбувалися епізодично і середній за рік показник становив близько 10 N/дм3, то
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через чотири роки спостережень в обох водоймах він зрівнявся і становив близько
460 мг N/дм3. Тобто стік забрудненої води до верхньої водойми розвинувся кількома
роками пізніше.

Вірогідно, з часом багаторічне просочування води з високим вмістом сполук
амонію призвело до адсорбції ґрунтом NН4

+ унаслідок обмінних процесів. Далі
адсорбовані ґрунтом іони амонію у процесі трансформації амонійного азоту за участю
мікрофлори окиснювалися до нітратів. Відомо, що NO3

– належать до йонів, що їх легко
вимивають ґрунтові води [2]. Отже, процеси трансформації амонійного азоту
в нітратний на шляху джерельної води сприяли вимиванню сполук неорганічного
азоту, створюючи умови для поступової ерозії ґрунту. За час наших спостережень
прибережна зона надходження забруднених підземних вод розширилася, а концентра-
ція хімічних сполук у водоймах збільшилася.
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Міжрічна динаміка відсоткового вмісту амонійної складової
в сумі сполук неорганічного азоту в воді паркових водойм 1 та 2

У цьому випадку, оскільки вміст амонійного та нітратного азоту досить великий
і сумірний із сольовими складовими, треба враховувати участь цих сполук у хімічних
перетвореннях. Адсорбційні та обмінні процеси в ґрунті [7], імовірно, стали додатко-
вим джерелом надходження в водойми солей кальцію та магнію з підземними водами.

Зростання в джерельній воді вмісту амонійних іонів та їхня трансформація і надхо-
дження нітратного азоту до водойм були пов’язані з водністю року всупереч звичайним
природним закономірностям. А саме – збільшення вмісту амонійного азоту та хлоридів
у водоймах відбувалося за збільшення водності з весняним паводком та дощами, що
є додатковим доказом антропогенної природи забруднення. Можна припустити, що
підвищення середнього рівня ґрунтових вод посилювало вимивання забруднювальних
речовин, домінуючи над розведенням паводковою та дощовою водою.

Вміст азоту нітратів у водоймах, за нашими спостереженнями, був похідним від
амонійного, що випливає з динаміки його концентрації та логіки мікробіологічних
процесів нітрифікації. Аналіз динаміки співвідношення неорганічних форм азоту
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в нижній водоймі 2, де забруднення розпочалося раніше, та у верхній 1 дає інформацію
про розподіл амонійної та нітратної форми в часі (див. рисунок). На рисунку показано
закономірності зміни співвідношення NН4

+ та NO3
– у сумі неорганічного азоту (умовно

100 %). У водоймі 2, яка раніше, ніж верхня, була забруднена амонійним азотом,
з часом зареєстровано зменшення його частки та відповідне збільшення частки
нітратної форми, що свідчить про процеси нітрифікації. Ця трансформація сполук
азоту знижує токсичні властивості води.

Тому навіть за умов великого антропогенного навантаження на паркові водойми,
яке складалося з надлишкового вмісту хлоридів і амонійного азоту, завдяки процесам
міграції та трансформації забруднювальних речовин простежувалось зниження
токсичного впливу на життєве середовище гідробіонтів. Міграція йонів Ca2+ і Мg2+

з ґрунтового комплексу збільшувала буферну ємність води і була стабілізувальним
чинником рН середовища. Затримка зростання рН води сприяла зниженню гідролізу
NН4

+ і, відповідно, його потенційної токсичної дії.
Водночас відома захисна роль Са2+ для живих організмів на клітинному рівні. На-

приклад, достатня кількість іонів кальцію може сприяти запобіганню токсичному
впливу навколишнього середовища на тварин [6].

Процеси трансформації сполук неорганічного азоту мікробіологічним способом
зумовлювали перетворення амонійних іонів у менш токсичну нітратну форму.

Отже, процеси міграції Cl–, Ca2+ і Мg2+ та трансформації NН4
+ в NO3

– у водоймах
сприяли зменшенню токсичних властивостей води та суттєвому поліпшенню якості
життєвого середовища для тварин. Це зумовило виживання водяних тварин за умов
надмірного антропогенного навантаження сполуками неорганічного азоту в дослідже-
них водоймах [4].
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The main source of anthropogenic impact of “Alexandria” dendropark’s ponds is underground flow
with the high content of chloride and ammonium. The concentration of calcium and magnesium became
too high as a result of migration processes from the soil absorbent complex. The external concentration
of NH4

+ became lower due to the bacterial transformation processes for NO3
– in pond’s water.
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МІКРОМОРФОЛОГІЧНА БУДОВА КОРШІВСЬКОГО ВИКОПНОГО
ҐРУНТОВОГО КОМПЛЕКСУ ОПОРНОГО РОЗРІЗУ ГАЛИЧ 2D

Надія Кремінь

Львівський національний університет імені Івана Франка,
вул. М. Грушевського, 4, 79005, м. Львів, Україна

Наведено загальний літологічний та мікроморфологічний опис ґрунтів першої та другої фаз
коршівського ґрунтоутворення опорного розрізу Галич 2D. Розкрито особливості формування
диференційованого генетичного профілю на підставі аналізу основних рис мікробудови ґрунтів
коршівського комплексу. Виконано інтерпретацію природних умов формування цього ґрунтово-
го комплексу впродовж середнього плейстоцену. Проаналізовано факти, що дають підстави
говорити про лісові та лісостепові умови формування ґрунтів першої і другої фаз коршівського
ґрунтоутворення.

Ключові слова: мікроморфологічна будова, шліф, ґрунтовий горизонт, викопний ґрунт, лес.

Коршівський викопний ґрунтовий комплекс – один з прикладів похованих ґрунтів
з добре вираженим генетичним профілем. Відкриття коршівського комплексу належить
А. Богуцькому, який 1972 р. увів цей термін у літературу [1]. Комплекс представлений
ґрунтами двох фаз коршівського ґрунтоутворення та відповідає потеплінню в серед-
ньому плейстоцені.

Окрім опорного розрізу в с. Коршів [5], що послугував стратотипом для комплексу,
він добре виражений і в багатьох інших розрізах Волинської (Бояничі [6]), Подільсь-
кої (Ярмолинці, Гримайлів, Тернопіль, Великий Глибочок [7]) височин, Передкарпат-
тя (Галич [8], Дубрівка, Слохині), Закарпаття (Королево).

Для детального мікроморфологічного дослідження коршівського викопного ґрунто-
вого комплексу опорного розрізу Галич 2D у 2009 р. проведено додаткову зачистку. На
відстані 20 м на схід від основного розрізу розкрито коршівський викопний ґрунтовий
комплекс із ґрунтами обох фаз коршівського ґрунтоутворення. Ґрунт другої фази
коршівського ґрунтоутворення тут має складний диференційований профіль (Eh, Еgl,
ІЕglr, Іglr, Іr, Pglr).

Нижче наведено літологічний опис розрізу, у якому відбувалося опробування:
0–0,4 м – надкоршівська соліфлюкційна пачка, Еhgl. Шари нахилені на схід. Склада-

ються з матеріалу горизонту Еgl, московського лесу і малопотужних (1–2 см) глейових
прошарків і лінз. Є вуглики і велика кількість залізисто-манґанових конкрецій, головно
чорних, діаметром 0,5 см і більше. Нижній контакт ясний;

0,4–0,7 м – горизонт Еgl. Добре виражені супіски (пудра) білясто-світло-коричневі,
однорідні, переповнені чорними залізисто-манґановими конкреціями діаметром до
0,5 см і більше. Супіски озалізнені й оглеєні, нижній контакт ясний, нерівний. Матеріал
горизонту Е по тріщинах просипається у породи горизонту І, що залягають нижче;

0,7–2,2 м – горизонт І ґрунту другої фази коршівського ґрунтоутворення. Неод-
норідний, оструктурений супісок:
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горизонт ІЕglr потужністю 0,35 м. Червонувато-коричневого кольору, щільний
з вузькими глейовими тріщинами, що йдуть з горизонту Е. Переповнений чорними
залізисто-манґановими конкреціями до 0,5 см. Перехід ясний;

горизонт Іglr потужністю 0,75 м суглинистий, червонувато-коричневий, дуже щіль-
ний, з численними глейовими сизими тріщинами (1–2 см) і плямами (до 5–7 см),
озалізнений, з невеликою кількістю чорних залізисто-манґанових конкрецій діаметром
до 0,3 см. Перехід поступовий;

горизонт Іr потужністю 0,2 м. Суглинки однорідні, вологі, з крапковими і більшими
чорними залізисто-манґановими новоутвореннями, червонувато-коричневі, без
глейових тріщин і плям. Перехід ясний, за зміною літології;

2,2–3,0 м – горизонт Pglr – між другою та першою фазами є малопотужний (до
0,7–0,8 м) лесовий горизонт, з покрівлею якого пов’язані соліфлюкційні процеси. Отже,
верхні 0,2–0,3 м лесу мають складну лінзоподібну шаруватість, інтенсивне оглеєння,
озалізнення і велику кількість залізисто-манґанових новоутворень. Перехід ясний, за
зміною кольору;

3,0–3,6 м – горизонт Еhr ґрунту першої фази коршівського ґрунтоутворення.
Супісок какао-коричневий, однорідний, переповнений чорними залізисто-манґановими
конкреціями діаметром до 0,3 мм. Перехід ясний, нерівний. Є вуглики до 1 см і більше
у діаметрі;

3,6–4,9 м – горизонт Іglr першої фази коршівського ґрунтоутворення. Суглинок
червонувато-коричневий, оглеєний. Плямисте оглеєння (діаметр плям – до 10 см) зі
значною кількістю залізисто-манґанових новоутворень (до 3 мм), щільний, з ясним
нижнім контактом;

4,9–5,4 м – горизонт Pr – шаруватий дніпровський лес з великою кількістю залізис-
то-манґанових конкрецій. Розкрита потужність – 0,5 м.

Мікробудову ґрунтів вивчали за методикою, розробленою К. Яриловою та
О. Парфьоновою [2–4]. На підставі результатів мікроморфологічного аналізу шліфів
коршівського викопного ґрунтового комплексу можна виокремити такі особливості.

Наприклад, горизонт Еhgl ґрунту другої фази представлений гумусово-глинистою
плазмою основи бурого з сірим відтінком забарвлення. Складення в горизонті щільне,
губчасте. Порожнини головно міжагрегатні, нечисленні. Подекуди простежено
поодинокі поздовжні тріщини (рис. 1, а). Агрегати складні (до третього порядку).

Органічна речовина представлена гумонами бурого кольору, що рівномірно розта-
шовані в плазмі. Також простежено скупчення гумусу бурого забарвлення діаметром
0,5–0,7 мм (див. рис. 1, б). Поодиноко в плазмі трапляються гіфи.

а б
Рис. 1. Мікробудова ґрунту другої фази, горизонт Еhgl:

а – поздовжня тріщина, б – скупчення гумусу в плазмі; а – ніколі ×, б – ніколі ||; × 80
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У шліфах також виявлено початкові форми залізисто-манґанових конкрецій. Довко-
ла однієї з пор простежено коломорфну глину. Мінеральний скелет становить 25–30 %
площі шліфа. Серед зерен представлені кварц (розмір зерен – до 0,05 мм), каль-
цит (0,05 мм), у домішках слюда.

Горизонт Еgl має гумусово-глинисту плазму основи сірого кольору. Складення
губчасте, ліпше виражене, ніж у горизонті Еhgl. Агрегати складні (третього–четвертого
порядків). До пор приурочені залізисто-манґанові новоутворення та органічні рештки.
У горизонті простежено інтенсивніші прояви процесу озалізнення, аніж вище по
профілю. Виявлено залізисто-манґанові мікроортштейни діаметром до 1 мм (рис. 2, б).
У плазмі та навколо пор горизонту наявні патьоки коломофних глин (див. рис. 2, а).

а б
Рис. 2. Мікробудова ґрунту другої фази, горизонт Еgl:

а – патьоки озалізнених коломорфних глин довкола пори, б – залізистий мікроортштейн;
а – ніколі ||, б – ніколі ×; × 80

Органічна речовина представлена мулем та гумонами чорного забарвлення. Про-
стежено також грибні гіфи. Мінеральний скелет становить 20–25 % від площі шліфа.
Зерна розташовані досить щільно і погано сортовані. Тут простежено головно кварц
і кальцит (діаметром 0,01–0,02 мм).

Горизонт ІЕglr виражений інтенсивно озалізненою гумусово-глинистою плазмою
основи бурого з сірим відтінком забарвлення. Озалізненість виражена в наявності
залізисто-манґанових мікроортштейнів діаметром до 1 мм, мікроконкрецій, які тяжіють
головно до пор.

Для горизонту характерною є наявність патьоків коломофних глин, що приурочені
до стінок пустот. Складення губчасте, грудкувате. Пустоти хаотичні, представлені
порами та тріщинами. Агрегати складні (третього–четвертого порядків). Органічна
речовина виражена мулем, гумонами. Виявлено конкреції органіки (залізисто-
манґанові?) великих розмірів (понад 1 мм у діаметрі) чорного забарвлення. Також
у горизонті наявні грибні гіфи, напіврозкладена органічна рештка (одна на шліф
у верхній частині горизонту). Мінеральний скелет становить 15–20 % від площі шліфа.
Тут головно представлені зерна кварцу і кальциту (0,01 мм). У домішках простежено
слюду.

Горизонт Іglr містить озалізнену гумусово-глинисту плазму основи від темно-
бурого (у верхній частині) до бурого з сірим відтінком кольору. Складення пухке,
розмите. Пустоти головно міжблокові, представлені тріщинами. Наявні агрегати (до
другого порядку).

Органічна речовина представлена мулем, гумонами бурого кольору, напіврозкладе-
ними органічними рештками. Трапляються також гіфи. Мінеральний скелет становить
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15–20 % від площі шліфів. Він представлений головно погано сортованими зернами
кварцу і кальциту (0,01–0,03 мм). До великих пор та тріщин приурочені патьоки
коломорфних глин (рис. 3, а).

а б
Рис. 3. Мікробудова ґрунту другої фази:

горизонт І: а – патьоки коломорфних глин довкола пори; горизонт Pglr: б – у центрі – патьоки
коломорфних глин довкола пори, внизу – залізисто-манґанова мікроконкреція; а, б – ніколі ||, × 80

Горизонт Іr (імовірно, лес Pi) виражений гумусово-глинистою плазмою основи
сірого кольору. Окремі ділянки плазми в шліфі є інтенсивно озалізнені. Це виражено
коричнюватим відтінком цих ділянок плазми. Складення рівномірне, щільне. Виявлено
поодинокі пори.

Органічна речовина містить муль, гумони, окремі хаотичні скупчення гумусу (ман-
ґану?) у вигляді плям. Простежено також залізисто-манґанові новоутворення у вигляді
ооїдів невеликих розмірів (0,05 мм), початкові форми мікроортштейнів, мікроконкре-
цій. Мінеральний скелет представлений зернами кварцу, кальциту (0,01–0,05 мм)
з погано вираженим сортуванням. Він становить 10 % від площі шліфа.

Лесовий горизонт (Pglr) представлений озалізненою гумусово-глинистою плазмою
основи бурого з сірим відтінком кольору. Складення в горизонті рівномірне, грудкува-
те, щільне. Агрегати головно прості (першого–другого порядків). Пустоти виражені
окремими тріщинами, які виповнені патьоками коломорфних глин.

Для горизонту характерна наявність залізисто-манґанових новоутворень, а саме:
початкових форм мікроконкрецій, ооїдів діаметром понад 1 мм, мікроортштей-
нів (див. рис. 3, б). У горизонті простежено також гумони бурого забарвлення.
Мінеральний скелет становить 20–25 % від площі шліфа. Тут представлені головно
зерна кварцу та кальциту розмірами від 0,10 до 0,01 мм.

Ґрунт першої фази має порівняно простіший профіль (Еhr, Іglr, Pr). Мікроморфо-
логічні особливості ґрунту такі.

Горизонт Еhr ґрунту першої фази містить гумусово-глинисту плазму основи сірого з
бурим відтінком кольору. Ділянками плазма озалізнена. Складення пухке, губчасте,
розмите. Агрегати складні (другого–третього порядків). Довкола пустот простежено
патьоки коломорфних глин. Серед органіки представлені муль, гумони чорного і
бурого кольорів, поодиноко – гіфи. Як і у лесовому горизонті, тут є залізисто-манґанові
новоутворення. Це ооїди, нодулі, які в діаметрі досягають понад 1 мм. У горизонті
виявлено мінеральні зерна кварцу (діаметром від 0,02 мм і більше), кальциту (0,01–
0,05 мм), у домішках – рогова обманка. Мінеральний скелет становить 20–25 % від
площі шліфа.
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Горизонт Іglr ґрунту першої фази представлений озалізненою гумусово-глинистою
плазмою основи від темно-бурого (у верхній частині горизонту) до бурого кольору.
Складення грудкувате, пухке, розмите. Пустоти представлені у вигляді пор і поздовж-
ніх тріщин. Довкола пор і вздовж тріщин простежено патьоки коломорфних
глин (рис. 4, а). У верхній частині горизонту виявлено тріщини між окремими блоками.
Окремі пори виповнені органічними рештками бурого кольору (залізисто-манґановими
новоутвореннями). Мінеральний скелет становить 15–20 % від площі шліфа. Тут
простежено кварц, кальцит (0,02–0,05 мм), у домішках – слюда. Орієнтування глин
комірчасте. У плазмі також простежено патьоки коломорфних глин (див. рис. 4, б).
Органічна речовина в горизонті виражена гумонами, зрідка гіфами.

а б
Рис. 4. Мікробудова ґрунту першої фази, горизонт Іglr:

а – патьоки коломорфних глин уздовж тріщини,
б – залізисто-глинисті патьоки в плазмі; а, б – ніколі ||, × 80

Дніпровський лес (Pr) містить озалізнену плазму основи бурого кольору. Складення
злите, грудкувате. Мінеральний скелет містить погано сортований матеріал, який
представлений зернами кварцу (0,02–0,03 мм), кальциту (0,04 мм і більше). У горизонті
також є органічна речовина у вигляді округлих скупчень. У пустотах простежено
напіврозкладені органічні рештки.

Аналіз особливостей мікроморфологічної будови ґрунтів першої та другої фаз
коршівського ґрунтоутворення дає змогу припустити, що обидва ґрунти могли
сформуватися за умов, подібних до сучасної лісової зони. На дніпровських лесах
розвинулись ґрунти, схожі за рисами мікробудови до бурих лісових ґрунтів, а згодом,
після невеликої перерви (похолодання), – ґрунти, подібні до сірих лісових.

Наприклад, для ґрунту другої фази можна виділити такі риси, як наявність патьоків
коломорфних глин довкола пор, буре забарвлення гумусу, винесення заліза у нижчі
горизонти, що виявляється у наявності залізисто-манґанових новоутворень у нижчих
горизонтах профілю. Водночас цьому ґрунту притаманні деякі риси, які можуть
свідчити про степові умови його формування, зокрема, наявність системи складних
агрегатів та пустот.

Ґрунту першої фази властиві порівняно більші прояви ознак озалізнення в ілювіаль-
ному горизонті (мікроортштейни, мікроконкреції тощо), інтенсивний рух глинистої
речовини, що виявляється у глинистих патьоках. Морфологічно ґрунт має менш
диференційований, хоча і чіткий профіль, що також дає змогу відрізнити його від сірих
лісових ґрунтів.
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MICROMORPHOLOGICAL STRUCTURE OF KORSHIV FOSSIL SOIL
COMPLEX OF HALYCH 2D KEY SECTION

Nadiya Kremin

Ivan Franko National University of Lviv,
Grushevskyi Str., 4, UA – 79005 Lviv, Ukraine

The general lithologic and micromorphological descriptions of korshiv fossil soil complex of
Halych 2D key section were conducted. The features of formation of differentiated genetic profile based
on the analysis of main features of microstructure of korshiv soil complex were revealed. Interpretation
of natural conditions of the formation of korshiv fossil soil complex during the Pleistocene was
performed. The reasons which suggest the forest and forest steppe conditions of the formation of
korshiv soils of the first and second phases were analyzed.

Key words: micromorphological structure, shlif, soil horizon, fossil soil, loess.
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ОЦІНКА АНТРОПОГЕННОГО НАВАНТАЖЕННЯ
НА РІЧКОВО-БАСЕЙНОВУ СИСТЕМУ РАТИ

Людмила Курганевич, Ліліана Вербенець

Львівський національний університет імені Івана Франка,
вул. П. Дорошенка, 41, 79000, м. Львів, Україна

Обґрунтовано актуальність дослідження геоекологічного стану річкових систем унаслідок
аналізу антропогенного навантаження на їхні басейни. Розглянуто основні підходи до оцінки
рівня антропогенного навантаження на річково-басейнову систему; проаналізовано структуру
землекористування, оцінено ступінь екологічної стійкості ландшафтів, екологічної збалансова-
ності території, екологічного напруження в межах басейну р. Рата.

Ключові слова: річково-басейнова система, антропогенне навантаження, землекористування,
екологічна стійкість.

Інтеграційний європейський поступ України зобов’язує ретельніше ставитись до
якості довкілля як основи екологічної безпеки держави. Особливо це стосується
транскордонних територій, і, зокрема, таких, як річково-басейнова система Західного
Бугу, яка є спільною ланкою екологічних інтересів України, Білорусі й Польщі та
перебуває в полі зору науковців.

Еколого-геоморфологічні дослідження верхньої частини басейну Західного Бугу
проводили І. Ковальчук, Л. Курганевич (2001), аналіз гідроекологічного стану басейну
Західного Бугу на території України виконали М. Забокрицька, В. Хільчевський,
А. Манченко (2006), екологічний стан української частини Єврорегіону “Буг” визначили
М. Клименко, Н. Вознюк (2007), заходи з оптимізації природокористування в басейні
ріки Західний Буг у межах Волинської обл. запропоновано М. Боярин (2011) тощо.

Геоекологічна ситуація в басейні ріки Західний Буг визначена якістю компонентів
довкілля та їхньою стійкістю до антропогенних навантажень на рівні басейнів малих
річок основних приток. Тому геоекологічні дослідження в межах суббасейнів (ріки
Рата, Полтва, Солокія) верхньої частини басейну Західного Бугу є досить актуальними,
про що свідчить низка публікацій останніх років [3–8].

Найбільшою лівою притокою Західного Бугу в межах України є річка Рата – об’єкт
наших досліджень. Важливим показником, що визначає геоекологічний стан річково-
басейнової системи, є рівень антропогенного навантаження та його вплив на стійкість
природних ландшафтів. Тому наша мета – оцінка стійкості геокомплексів басейну
річки Рата внаслідок аналізу рівня антропогенного навантаження та визначення
ступеня трансформації природного потенціалу довкілля.

Теоретико-методичні та прикладні аспекти визначення рівня антропогенного наван-
таження на геосистеми аналізували П. Шищенко (1988), В. Барановський (2001), Л. Ца-
рик (2006), З. Герасимів (2008) та ін. [1, 2, 9–11]. За різними методичними підходами
ми розрахували коефіцієнт екологічної стійкості ландшафтів, коефіцієнт антропогенної
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трансформації території, ступінь стійкості земельних угідь, рівень екологічного
напруження в межах річково-басейнової системи Рати та ін.

Річково-басейнова система Рати розміщена в межах Ратинської денудаційно-
акумулятивної рівнини Малого Полісся та вододільних розчленованих горбистих
денудаційно-структурних височин Розточчя – Равського і Львівського. Абсолютні
висоти у витоках річок становлять 250–380 м, а в нижній течії – до 200–250 м. Похили
водотоків понад 2 м/км (ріки Біла, Мощанка, Деревенька), від 1 до 2 (ріки Свиня,
Желдець) та до 1 м/км (р. Болотня). Загальна довжина річки – 75 км, площа басейну –
1 820 км2 (табл. 1).

Таблиця 1
Гідрографічні характеристики річки Рата та її основних приток [12]

Річка Куди впадає Довжина,
км

Площа
водозбору,

км2

Ширина
русла, м

Ширина
заплави, м

Похил,
м/км

Рата Західний Буг 75/68 1820/1770 5–20 1000 1,2
Желдець Рата 43 249 7–12 400 1,1
Свиня Рата 44 515 5–10 500 1,5
Біла Рата 40 180 3–6 800 3,0
Мощанка Рата 36 190 3–6 500 3,6
Болотня Рата 34 252 5–7 300 0,7
Деревенька Рата 36 150 5–7 700 2,5

Сьогодні в районі досліджень функціонує три гідрологічні пости. На них щоденно
вимірюють витрати води (р. Рата, с. Межиріччя; р. Рата, с. Волиця, р. Свиня,
м. Жовква), і лише на одному – витрати завислих наносів (р. Рата, с. Волиця). Спосте-
реження за хімічним складом природних вод розпочали в системі гідрометеослужби
з 1936 р. З 1974 р. ведуть спостереження за якістю поверхневих вод.

Середньобагаторічний модуль стоку р. Рата – 4,9 л/с∙км2 (табл. 2). У багаторічному
аспекті чітко виділяється циклічність коливань водності р. Рата та її основних приток –
чергування багато- і маловодних періодів, деяке підвищення та плавне зниження
водності.

Таблиця 2
Багаторічні характеристики середньорічного стоку води річки Рата

Гідропост Витрата води,
м3/с Об’єм стоку, млн м3 Модуль стоку,

л/с∙км2 Шар стоку, мм

Межиріччя 8,05 246 4,6 145
Волиця 6,02 190 5,3 167

Басейн річки Рата зазнає різноманітного господарського впливу, зокрема, це значне
водокористування, сільськогосподарське природокористування, інтенсивна осушува-
льна меліорація, високе поселенське освоєння, транспортне та промислове наванта-
ження, що відображається на гідроекологічній ситуації досліджуваного регіону. На
підставі аналізу якості води в річці Рата станом на 2012 р. зазначимо, що перевищення
ГДК простежено за амонієм сольовим у першому та другому кварталах, БСК5 у
другому–четвертому кварталах, за нітритами і Fe – протягом року (див. табл. 3).
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Таблиця 3
Хімічний склад та якість води р. Рата, м. Великі Мости, 2012 [13]

КварталПоказники І ІІ ІІІ IV ГДК

Прозорість 18,00 30,00 19,00 22,00
Температура, °C 8,00 11,00 15,00 13,00
Завислі речовини, мг/дм3 9,00 25,00 12,00
HCO3, мг/дм3 268,40 390,40 292,80 268,40
Калій та натрій, мг/дм3 32,17 8,10 6,40 32,50 170,00
Кальцій, мг/дм3 66,10 104,20 102,20 88,20 180,00
Магній, мг/дм3 7,30 24,30 10,90 8,50 40,00
Сульфати, мг/дм3 32,60 28,40 37,10 53,60 100,00
Сухий залишок 300,00 396,00 340,00 360,00 1000,00
Хлориди, мг/дм3 10,60 19,50 25,50 34,00 300,00
pH 7,50 7,90 7,50 7,80 8,50
Амоній сольовий, мг/дм3 1,20 0,58 0,13 0,30 0,50
БСК5, мг/дм3 1,40 2,40 2,90 2,70 2,26
Твердість 3,90 7,20 6,00 5,10
Лужність 4,40 6,40 4,80 4,40
Нітрати, мг/дм3 0,63 5,50 1,50 4,00 40,00
Нітрити, мг/дм3 0,10 0,12 0,10 0,20 0,08
Р/кисень, мг/дм3 8,08 8,40 9,10 5,20
Фосфат-іони, мг/дм3 0,10 0,13 0,05 0,14 0,17
ХСК, мг/дм3 13,20 12,60 13,00 12,90 15,00
Fe, мг/дм3 0,70 0,65 0,60 0,27 0,10

Оцінку антропогенного впливу на річково-басейнову систему Рати зроблено на
підставі комплексу показників, які відображають структуру землекористування
досліджуваної території (див. рисунок).

40%

1%
10%10%

29%

3% 1%1% 5%

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Структура земель басейну р. Рата:

1 – рілля; 2 – багаторічні насадження; 3 – сіножаті; 4 – пасовища; 5 – ліси та інші лісовкриті площі;
6 – забудовані землі; 7 – болота; 8 – відкриті землі без рослинного покриву; 9 – внутрішні води
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Середня сільськогосподарська освоєність території басейну становить понад 60 %.
Для долини Рати та її основних приток сільськогосподарська освоєність визначена як
добра (табл. 4). Менш освоєні й більш заліснені привододільні ділянки річкового
басейну. Середня залісненість басейну річки становить 29 %, що визначає загальний
ступінь заліснення як добрий (понад 20 %). У структурі земель на території басейну
р. Рата переважає рілля. Середня розораність – близько 40 % і цей показник уважають
добрим. Найнижча розораність зафіксована в межах адміністративних одиниць з висо-
кою залісненістю та значною розчленованістю рельєфу.

Частка сіножатей і пасовищ у структурі сільськогосподарських угідь становить
20 %. Найвищим цей показник є на територіях з порівняно невеликою часткою земель,
придатних для розорювання. Середня урбанізованість у басейні річки становить
до 3 %, її характеризують як поліпшену. Найменшу площу займають багаторічні
насадження, відкриті заболочені землі і відкриті землі без рослинного покриву (1 %).

У разі оцінювання ступеня екологічної стійкості ландшафтів, екологічної збалансо-
ваності території, стійкості агроландшафтів, екологічного напруження в межах річко-
во-басейнової системи Рати основними розрахунковими одиницями обрано сільські та
селищні ради Жовківського, Сокальського, Кам’янка-Бузького і Яворівського районів
Львівської обл., які є на території досліджень (усього 45 адміністративних утворень).

Словацькі вчені Е. Клементова і В. Гейнеге у ході визначення коефіцієнта еколо-
гічної стійкості ландшафту (КЕСЛ) запропонували в межах території досліджень
виділяти стабільні та нестабільні елементи ландшафту. Стабільні, на думку авторів, –
це елементи, які позитивно впливають на ландшафт. До них належать території, зайняті
під лісами, лісосмугами, болотами та заболоченими землями, луками, пасовищами,
природоохоронними територіями, фруктовими садами і виноградниками. До нестабіль-
них елементів належать сільські і міські забудови, рілля, городи, водосховища, водотоки,
канали і землі промислового використання. Коефіцієнт екологічної стійкості ландшафту
розраховують як відношення площ стабільних елементів ландшафту до нестабільних.

Залежно від отриманих значень КЕСЛ виконано оцінку стійкості ландшафту за
такою класифікацією: КЕСЛ ≤ 0,5 – нестабільна з яскраво вираженою нестабільністю;
0,5 < КЕСЛ ≤ 1,0 – нестабільна; 1,0 < КЕСЛ ≤ 3,0 – умовно стабільна; 3,0 < КЕСЛ ≤ 4,5 –
стабільна; КЕСЛ > 4,5 – стабільна з яскраво вираженою стабільністю.

Як засвідчили наші дослідження, у межах басейну р. Рата нема територій зі стабіль-
ною екологічною стійкістю ландшафтів. До 62 % басейну займають території з неста-
більною і нестабільною з яскраво вираженою нестабільністю екологічною стійкістю
ландшафтів, а решта території – умовно стабільні. Загалом екологічна стійкість ланд-
шафтів території досліджень – нестабільна.

Коефіцієнт екологічної стійкості ландшафтів корелює з часткою антропогенних
геосистем, ступенем природного вигляду території, коефіцієнтом антропогенного на-
вантаження, ступенем стійкості земельних угідь та іншими інтегральними показниками.

Частку антропогенних геосистем на певній території розраховують як відношення
суми площ, зайнятих ріллею та забудованими землями, до загальної площі.

Ступінь природного вигляду території – це відношення площі угідь, що перебува-
ють у природному стані (боліт, водних територій, лісів природного і штучного
походження, захисних водоохоронних насаджень, заповідних територій), а також угідь,
близьких до нього (пасовищ, сіножатей, покладів), до загальної площі басейну. Загалом
у басейні Рати ступінь природного зовнішнього вигляду становить 30 %, і цей показник
є незадовільний (див. табл. 4).
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Таблиця 4
Класифікація використання земельних ресурсів у басейнах малих річок

зони Лісостепу (провінція Лісостепова Західна) [9]

Критерії, %Показники незадовільний нижче норми нормальний покращений добрий
Лісистість < 15 15–17 17 18–20 > 20

Ступінь природного
зовнішнього вигляду < 35 35–40 40 40–45 > 45

Сільгоспосвоєність > 75 75–70 70 70–65 < 65
Розораність > 60 60–55 55 55–50 < 50

Урбанізованість > 5 5–4 3–4 3–2 < 2

Коефіцієнт антропогенної трансформації території розраховують як відношення
площі земель під сільськогосподарськими угіддями, забудовою і дорогами до загальної
площі території. У межах території досліджень він є досить високим (0,64), його
значення коливається від 0,27 (Середкевичівська сільська рада) до 0,93 (Замочківська
та Смереківська сільські ради).

Коефіцієнт екологічної збалансованості території визначають як відношення
площі орних земель до площі лісових, лукопасовищних і водних угідь. У середньому
 в басейні цей показник становить 1,5.

Коефіцієнт стійкості агроландшафтів – це відношення суми площ умовно еколо-
гічно стабільних угідь (сіножатей, пасовищ, лісів, боліт), а також земель, відведених
під реабілітацію та регенерацію, до сумарної площі орних земель і багаторічних
насаджень. У середньому в басейні Рати коефіцієнт становить 1,6, що перевищує
нижню межу стійкості (0,7). Лише в межах п’яти адміністративних одиниць цей
показник досягає нижньої межі стійкості.

Згідно з дослідженнями Й. Гриба, М. Клименка, В. Сондака (1999), для нормального
функціонування екосистеми допустиме співвідношення порушених та умовно
порушених площ у її межах повинно становити 1:3. Порушення 40 % екологічних
зв’язків веде до деградації екосистеми. У середньому частка антропогенних геокомп-
лексів у межах досліджуваного басейну становить 0,48. Найвища – на території
Желдецької сільської ради, смт Магерів, Воле-Висоцької, Деревнянської, Кулявської,
Мацошинської, Новокам’янської, Підліської, Погариської, Дернівської і Смереківської
сільських рад.

Також визначено екологічне навантаження в басейні Рати. За інтегральним показником
суми бальних оцінок кожного дестабілізувального чинника, розрахованого для кожного
з адміністративно-територіальних утворень, екологічна ситуація в басейні незадовільна.

Для оцінки екологічного ризику, пов’язаного зі станом земель, визначено інтеграль-
ний показник стану земель, який залежить від бонітету ґрунтів, частки та продуктивно-
сті антропогенно-природних геосистем, частки та продуктивності антропогенних
геосистем, а також коефіцієнта, що враховує наявність відходів першого–третього
класу небезпеки на кінець звітного року у спеціально відведених місцях чи об’єктах.

Відповідно до обчислених показників стану земель можна виконати оцінку ступеня
екологічного ризику досліджуваної території. На підставі аналізу визначених показни-
ків, зазначимо, що загалом басейн Рати в межах сільських рад відповідних районів
зазнає середнього антропогенного втручання.
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Виконані дослідження засвідчили, що на екологічний стан басейну річки Рата,
окрім урбосистем міст Червоноград, Сокаль, Жовква, смт Гірник, м. Великі Мости,
смт Магерів, значно впливають: ступінь заліснення, сільськогосподарська освоєність,
розораність, урбанізованість території. Загалом стійкість ландшафтів території дослі-
джень нестабільна. За показниками антропогенної трансформації геосистем з’ясовано,
що екологічний ризик у межах басейнової системи Рати є середнім; екологічне
напруження в басейні р. Рата незадовільне (табл. 5).

Таблиця 5
Антропогенне навантаження в басейні р. Рата

Показники Значення Критерій
КЕСЛ 0,98 Нестабільний
Частка антропогенних геосистем 0,48 –
Ступінь природного вигляду території 30 % Незадовільний
Коефіцієнт антропогенної трансформації території 64 % –
Коефіцієнт стійкості агроландшафтів 1,6 –
Коефіцієнт екологічної збалансованості території 1,50 –
Екологічний ризик 5,41 Середній
Лісистість 29 % Добрий
Сільськогосподарська освоєність території 61 % Добрий
Розораність 40 % Добрий
Частка сіножатей і пасовищ у структурі сільського-
сподарських угідь 20 % –

Урбанізованість, % 3 % Нормальний

Для зменшення антропогенного навантаження на річково-басейнову систему Рати
необхідно вжити комплекс оптимізаційних організаційно-господарських, організацій-
но-технічних, технічних, гідроагротехнічних і лісомеліоративних заходів, спрямованих
на збереження цілісності й комплексного підходу до використання природних ресурсів
транскордонного регіону.

До основних заходів оптимізації функціонування річкового басейну належать
структуризація сільськогосподарських угідь, лісорозведення та лісовідновлення,
дотримання правил водоохорони в межах прибережних захисних смуг, екологічне
виховання, а також удосконалення системи моніторингу довкілля тощо.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Гродзинський М. Д. Основи ландшафтної екології : підручник / М. Д. Гродзинсь-
кий. – К. : Либідь, 1993. – 224 с.

2. Клименко М. О. Екологічний стан української частини Єврорегіону “Буг” /
М. О. Клименко, Н. М. Вознюк. – Рівне : НУВГП, 2007. – 203 с.

3. Курганевич Л. П. Басейновий підхід до оцінки впливу землекористування на стан
навколишнього середовища / Л. П. Курганевич // Наук. вісник Націон. ун-ту біоре-
сурсів і природокористування. – 2009. – Вип. 118. – С. 56–62.

4. Курганевич Л. П. Визначення екологічної стійкості геокомплексів басейну річки
Полтви / Л. П. Курганевич, М. З. Шіпка // Наук. зап. ТНПУ. Сер. геогр. – 2012. –
№ 2. – С. 94–101.



Л. Курганевич, Л. Вербенець
ISSN 2078-6441. Вісник Львівського університету. Серія географічна. 2014. Випуск 47

170

5. Курганевич Л. Гідрологічний аналіз басейнової системи Солокії / Л. Курганевич,
О. Данилевич // Стан, проблеми і перспективи природничої географії : матеріали
круглого столу. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 138–143.

6. Курганевич Л. П. Еколого-географічний аналіз річкового басейну Рати / Л. П. Кур-
ганевич // Наук. зап. ТНПУ. Сер. геогр. – 2006. – № 2. – С. 199–206.

7. Курганевич Л. Методичні підходи до аналізу екологічного стану річкового басейну
Полтви / Л. Курганевич, М. Шіпка // Географічні засади вирішення регіональних
проблем : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. – Кам’янець-Подільський : ПП
Зводейко, 2010. – С. 124–126.

8. Курганевич Л. П. Умови формування та фактори впливу на водний режим річки
Полтва / Л. П. Курганевич, М. З. Шіпка // Вісник Львів. ун-ту. Сер. геогр. – 2012. –
Вип. 40, ч. 2. – С. 52–59.

9. Методичне керівництво по розрахунку антропогенного навантаження і класифіка-
ції екологічного стану басейнів малих річок України. – К. : УНДІВЕП, 1992. – 40 с.

10. Третяк А. М. Методологія та методика наукових досліджень у землевпорядкуван-
ні : навч. посібник / А. М. Третяк, В. М. Дутчак. – К. : Аграрна наука, 2005. – 300 с.

11. Фоновий моніторинг навколишнього середовища / [за ред. М. М. Приходька]. –
Івано-Франківськ : Фоліант, 2010. – 322 с.

12. http://oblwodgosp.lviv.ua/richki.
13. http://www.zbbuvr.gov.ua/Monitoring/Results.html.

Стаття: надійшла до редакції 03.04.2014
доопрацьована 05.05.2014

прийнята до друку 15.10.2014

EVALUATION OF HUMAN PRESSURE ON THE RATA RIVER-BASIN SYSTEM
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The urgency of geo-environmental research of river systems status through the analysis of anthro-
pogenic load on their pools has been substantiated. The main approaches to the assessment of
anthropogenic impact on the river basin system and the structure of land use have been analyzed, the
degree of environmental sustainability of landscapes, ecological balance area environmental sustainabil-
ity of land use, and environmental stress within the Rata basin have been assessed.
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THE TOPONYMY OF THE UKRAINIAN PLACES
SITUATED IN THE INFERIOR VALLEY OF THE RIVER VISEU

AND THE RIVER RUSCOVA – HUTSULIA MARAMURESANA (VISEVSHCENA)

Vasile Cureleac, Mirela Mariana Cureleac

Technical Lyceum, v. Repedea, Maramures county, Romania

Distribution of Ukrainian toponyms in the valley of the rivers Ruscova and Vyshev is analyzed.
The main types of toponyms are selected, their origin are disclosed. Relationship of toponyms in
the valley of the rivers and Vyshev with toponymy of Ukrainian Hutsul is found. Cultural and historical
significance and problems of preservation of Ukrainian Hutsul Marmaros toponymy are show.

Key words: toponymy, typing of toponyms, origins of toponyms, Hutsulschyna.

Toponymy is considered an interdisciplinary science which includes scientific branches
such as philology, history, geography and ethnography. Each of these sciences tries to explain
and analyse toponymy through methodology and specific concepts, of the scientific branch.
Historians think that this science is auxiliary to history where the chronological methods are
being used. Any phenomenon or process has got a history, more exactly an origin [3].

Philologists consider that the history of a phenomenon can be studied only after its main
elements have been characterized through linguistic methods. The essential criterion
of toponymy as a linguistic branch is functional and not semantic [6].

As a science, geography largely uses toponymy, as the geographical names are closely
related to the territory and give the possibility of studying the relations between the elements
of the relief, the plants, the animals and the people.

Toponyms gathered from the Ukrainian places on the inferior valley of the River Viseu
and Ruscova (Bistra, Ruscova, Repedea and Poienile de sub Munte villages) have been
named by the Ukraininas regarding the historical background, belonging to the old Ukrainian
age of the 14th century. If a certain territory had been populated earlier, this would be
characterized by a huge presence of toponymy. Socio-political elements and the level of
the spiritual culture had had a remarkable influence in naming the geographical objects.
In order to be able to orientate themselves on the territory, in the past, people were using as
clues the relief configurations (mountain tops, ridges, peaks), rivers, lakes and others.
The similarities between them and their great number require the individualization of these
geographical objects with the aid of nominalization [3]. The origin of toponyms is motivated,
bearing addressing functions which hide information about geographical objects, their
purpose and meaning. Each toponym in its way bears important geographical historical,
linguistic, ethnographical and cultural information.

Geographical objects’ nominalization is a popular creation in which the dialectal meaning
of words plays a special role, taking a hard task to discover the meaning of toponyms in its
absence [4]. We need to offer a great priority to those versions corresponding more to
the natural background and to the culture which had nominalized them, in order to discern
toponyms. We can see that the collected toponyms have deep roots and represent a real
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monument of the Ukrainian culture and language, having a semantic loading and specific
information.

The diversity of the toponyms collected from the Ukrainian places in the inferior valley of
the river Viseu and of the river Ruscova in the Maramures county assert the very old presence
of this ethnic community in the area. In his work called Maramuresean Diplomas, the well-
known Romanian historian Ioan Mihali de Apsa mentions the fact that most of the Ukrainian
and Romanian places in Maramures county have been dated from the 14th century. These
places had been populated much earlier. The historical facts and the semantic analysis of
the toponymy give us the possibility to include a great part of the geographical names as part
of an old Ukrainian period. During the centuries many toponyms have met linguistic
influences, due to the existing interrelations from the specific area.

Based on the researches made around, the author of this study collected and classified
360 toponyms from all the Ukrainian places situated in the inferior valley of the rivers Vieu
and Ruscova in Maramures county. Their classification was accomplished on the lexical-
semantic principle [2]. Not all toponyms been included in the article.

Categories of toponyms:
1. Toponyms which derive from the representatives of the animal world:
a) wild animals: Bilka/Білка (squirrel) – toponym with an Ukrainian origin – Bistra

village; Vovcia/Vovchya/Вовча (wolf) – Ruscova village; Medvejei/Medvejiy/Ведмежий
(bear) si Sokolov/Sokil/Cокіл (eagle) – Poienile de sub Munte village; Svennei/Свинний
(the place where the wild boars hide) and Suldac/Shuldak/Шулдак (wild boar) – Repedea village;

b) domestic animals: Korovli/Коровлі (cow) – Poienile de sub munte commune;
2. Toponyms deriving from the vegetal world representatives (vegetal elements, trees,

bushes, and herbs): Berezneac/Bereznyak/Березник (birch tree forest), Cosiv/Косів (mowed
land), Ceretiv/Черетів (bulrush, cane), Cesnekiv/Часників (garlic, the place where garlic
grows), Dibrova/Діброва (grove, oak tree forest), Dubruci/Дубрівки (oakery),
Hreskiv/Гришків (buckwheat), Ialenca/Yalynka/Ялинка (fir, fir tree forest), Ialivnek/Ялів-
ник (spruce fir forest), Iasinac/Yasinnyk/Ясінник (ash tree, ash tree forest), Iavoriv/Яворів
(sycamore maple tree forest), Luh/Lunca/Луг (pasture), Malannac/Малинник (raspberry,
raspberry bush), Plai/Плай (Romanian toponym – hill area with grass), Tisa/Тис (resinous
essence tree), Topoliv/Тополів (poplar, poplar tree forest) – Bistra village (the belonging
villages, Valea Viseului, Bistra and Crasna Viseului) [5]; Dubrova/Діброва and
Dubovet/Дубовець (grove, oak tree forest), Ialynca/Yalynka/Ялинка (fir, fir tree forest),
Ialovet/Yalovet/Ялівець (spruce fir forest), Bokovenka/Bocovinca/ Буковинка (beech, beech
tree forest) – Ruscova village; Dolyna Iasenunska/Yasenunsca/Долина Ясенунська (Ash
Tree Valley); Ceretu/Очерет (the grass lawn); Dibrova/Діброва (grove, oak tree forest),
Smereceanei/Смерековий (spruce fir tree forest); Suharasce/Сухарище (dry wood forest),
Ceresenica/Черешенька (sweet cherry tree) – Repedea village; Ruska Polyna (the old name
given to Poienile de sub Munte – The Meadow Below The Mountain – comes from Poiana
Rusului – The Meadow of the Russian), Polyna/Поляна/Полонина (meadow, grassland,
mountain), Zarub/Заруб (cleared forest); Iasenunskiy/Yasenunskiy/Ясенунський (ash tree forest).

3. Toponyms which derive from different landscape’s characteristic features such as:
a) toponyms deriving from mountain and hill forms: Dil/Діл (rivers’ sweep), Hora/Гора

(mountain), Makovita/Маковиця (Ukrainian – Makivka, the upper part of a mountain),
Magura/Магура-Височина (mountain), Obcina/Обчина (peak, a prolonged ridge of a hill or
mountain which joins two peaks), Picuiata/Пікуята/Пік (top, peak), Megla/Мигла (a small
hillin the middle of the plain, evidence of erosion in Valea Viseului village) – Bistra village;
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b) toponyms denoting valleys, depressions and terraces: Pereslup/Переслуп (depression),
Gruninky/Груньки (hill, hillock) – Ruscova village; Jolob/Жолоб (sewer, deep valley);
Iama/Яма (hollow), Zarinok/Зарінок (meadow area), Cotel/Котел (small depression),
Berdo/Бердо (steep slope), Poderei/Подерей (terrace shaped territory) – Bistra village; the
toponym Zarika/Zarica/Заріка (beyond the river territory) is met in all four villages.

с) toponyms deriving from slopes: Osui/Осуй (sunny slope), Repky/Rypky/Репки
(uneven steep slope) – Repedea village; Osovnya/Осовня (slope with sunny steep, southern
position) – Bistra village; Oblaz/Облаз (road at the foot of a mountain) – Ruscova and Bistra
communes.

d) toponyms deriving from passes and defile: Rostoca/Розтока (the place where rivers
separate themselves), Perehrestea/Перехрестя (the intersection of the mountainous paths) –
Bistra commune; Pereslup/Переслуп (saddle-shaped pass, highly situated) – Repedea and
Poienile de sub Munte communes;

e) toponyms deriving from the agricultural lands: Lazy/Лази (common), Lujana/Лужана
(everglade), Tarina/Царина (arable lands), Levadcyna/Левадчина (orchard) – Repedea
commune; Luh/Луг (everglade), Pasovnea/Пасовня (grazing place), Poderei/Подерей
(terrace shaped territory), Poloninca/Полонинка (meadow, mountainous pasture), Pre-
luca/Прелука (small glade), Poleanche/Полянки (meadow, lawn), Stuilasce/Стуйлище (the
place where sheep graze in spring time – spring like), Toloca/Толока (common), Sa-
doc/Садок (orchard) – Bistra commune;

f) toponyms deriving from some geological layers: Kaminceane/Кам’янчаний (Ukrainian –
stone), Pud Kamenem/Під каменем (under the stone) – Repedea commune; Cameanca/Кам’-
янка (stone, boulder) and Cremenasce/Кременище (flint) – Bistra commune, Grehit/Грегіт
(detritus) – Bistra and Poienile de sub Munte communes; Soloteanei/Солотяний (territory
rich in mineral salts – salt) – Poienile de sub Munte commune; Vapnarke/Вапнярки
(the place with kilns where they burn the lime) – Bistra and Repedea communes.

4. Hydronyms: Mlaciky/Млачки (swampy territory) – Repedea commune; Rica/Ріка
(river) – Poienile de sub Munte commune; Bolota/Болота (swamp, puddle), Bolotin/Болотин
(swamp, puddle), Carnacica/Кринички (stream), Potic/Потік (stream, torrent, spring) –
Bistra commune.

5. Toponyms deriving from the old landowners: Denkova/Denkiv/Денків (Denko’s
territory), Keresove/Керешове (Keres’s land), Serbanskiy/Шербанський (Romanian
toponym Serban’s land) – Bistra commune; Dancul/Данкул, Денків (Dancul’s land) –
Repedea commune; Drahmirov/Драгомирів (Drahmir’s estate) – Ruscova commune;
Maxemniuc/Максемнюк (Maxemniuc’s land) – Poienile de sub Munte, the largest commune
in the county.

6. Toponyms which come from the given names of the old landowners: Hora
Hali/Гора Галі (Halea’s mountain) – Ruscova commune; Mihailyk/Михайло (Michael’s
land), Mihailusky/Михайлуський (Michael’s land) and Miclusa/Micklush – Nicolae from
Hungarian (Miclush’s estate) – Repedea commune; Ivancikov/Іванчіков (Ivan’s land) and
Paulik/Павлик (Pavlo’s land), Iurcescu/Юрческу (the toponym with Ukrainian origin with
Romanian termination – the given name Yura in the Romanian language Gheorghe –
the Iurcescu field) – Poienile de sub Munte commune; Pip Ivan/Піп Іван (river and mountain
having the same name) – Bistra commune, and Repedea commune.

7. Toponyms deriving from household objects: Bardeu/Bardau/Барда/Бардій (axe,
hatchet) – Poienile de sub Munte commune; Vorotet/Ворота (gate) – Bistra commune.
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8. Toponyms deriving from the exterior aspect of people: Voloseanka/Волосянка
(the toponym comes from Ukrainian, volosea in Romanian hair – very thick forest),
Holovaci/Головач (thick – headed); Tovstei/Товстий (thick, fat, big hill) – Bistra commune;
Ciolar/Чолар (forehead) – Repedea commune.

9. Toponyms which derive from people’s profession: Cusnirca/Кушнірка (Ukrainian –
furrier, the furrier’s estate), Pasicinyi/Пасічний/Пасіка (apiary), Tokarnea/Токарня
(the turner’s estate) – Bistra commune.

10. Toponyms formed by adjectives and nouns combination: CrasnaViseului/Краcна
Вішеулуй (in Slavonic transcription and in the Ukrainian language, crasna means beautiful).
The upper, lower Grigoretz/Григорець Верхній, Нижній (the inferior and superior part
of the landowner Hryhoriy).

11. Adjectives-formed toponyms: Billy/Білий (Ukrainian – white), Plavniy/Плавний
(Ukrainian – slowly), Seredni/Середний (Ukrainian – middle) – Ruscova commune;
Bilyanskii/Білянський (Ukrainian – albino), Mohnatey/Мохнатий (Ukrainian – hairy, moss-
covered soil), Ciornii/Чорний (Ukrainian – black) – Bistra commune;

12. Toponyms with a mystical-religious meaning: Hluhei/Глухий (Ukrainian – deaf),
Poklykovysce/Покликовище/Покликати (Ukrainian – to call), Neviru/Невіру (Ukrainian –
Do not believe in facts and phenomena which don’t make sense) – Bistra commune; Valea
Negara – Black Valley (after the building of the monastery it was changed into Valea
Luminata – The Lighted Valley) – at the bourn of the communes Rona de Sus, Petrova si
Bistra; Bludniak/Блудняк (the place where people loose their orientation; derived from
Ukrainian блудити – to loose oneself), Zaklyana Dolyna/Закляна Долина (Ukrainian – The
Cursed Valley), Hamonanka/Гамованка (Ukrainian гальмувати – to brake, the place where
something stops you; areal explanation – the place which confuses you) – Repedea commune;
Lyhey Potik/Лихий Потік (Ukrainian – The Bad Valley), Reveaka/Рев’яка (Ukrainian
ревти, плакати – to cry, the crying place), Ustekliy/Устеклий (Ukrainian устеклий – mad,
the place where people loose their minds) – Poienile de Sub Munte commune.

The detailed analysis of the areal spreading of the Ukrainian toponymy of this mystical-
religious group of toponyms shows itself almost regularly in the studied territory, at a certain
distance [2]. The nominalization of the toponyms is related to some forms of the relief,
hydrographical objects, the vegetal and animal world features.

The nominalization of the geographical objects took place in a sudden connection of man
and nature. In the past at the subconscious level, some people would comprehend the mystical
over application of a certain territory, which used to have an influence upon their psychic.
This is how the origin of the religious-mystical toponyms is explained. In the special
literature these places are called geopathogenic areas. In order to investigate and study them
we shall suggest the classification and the analysis of the toponymy, which has an important,
informative and applicative influence. The discovery of the geopathogenic areas has
an applicative relevance. In these areas building relaxing, habitable objectives churches,
roads, schools and others. With an applicative purpose we recommend the mapping of these
toponyms on largely-used maps: topographic, touristic and many more.

In the places of the Ruscova river valley the following homonyms-toponyms are specific:
Poloninka, Polyana, Bukovynka, Yalynka. The geographical name Scorodniy is familiar
in Repedea and Bistra communes. Yalynka toponym is located in the following villages:
Valea Viseului, Bistra, Crasna Viseului, Ruskova, and the toponym Uloha is familiar in Bistra
and Poienile de Sub Munte communes.
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Toponyms have been formed and named by the Ukrainians which settled on these territo-
ries beginning with the 14th century. If a territory has been populated from old times this will
bear a rich and interesting toponymy and their semantic and explanation must be looked for
in the language where these true linguistic monuments have been formed [1].

In many Ukrainian places from Hutsulia Maramuresana Visevscena the history placed its
fingerprints upon toponymy. Here we can find Romanian origin names (Big Little, Little Big,
The Sleeking, Intense Heat – in Repedea commune, Podina, Plai, Furghiu, Runcul – Bistra
commune; Hungarian (Miclusa – Repedea commune, Portos – woods storehouse – Bistra
commune). We can notice a Ukrainian-Romanian collision of toponymy, though a little
substantial.

The study of toponymy as well as the history of populating the trans-frontier area
in Maramures can be accomplished on the basis of a bilateral complex Ukrainian-Romanian
study – linguistic, historic, geographic and ethnographic.

The study of toponymy in the villages from Hutsulia Maramuresana – Visevscena proves
that during the history, this area has met different cultural and linguistic influences.
The minority of Ukrainian population was remarkable through its steadiness concerning
the preservation of mother’s tongue, the toponymy, customs, rites and culture. The ethno-
cultural values which have been created in the past, especially the old toponyms represent
a living evidence of the continuation of this ethnic community in the area having been
assimilated among the Ukrainian population and shared respectfully from generation
to generation.
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ТОПОНІМІЯ УКРАЇНСЬКИХ ПОСЕЛЕНЬ У ДОЛИНІ РІЧОК ВИШЕВ
І РУСКОВА – МАРМАРОСЬКА ГУЦУЛЬЩИНА (ВИШЕВЩИНИНА)

Василь Куреляк, Мірела Маріана Куреляк

Технічний ліцей, с. Репедя, Мармароський повіт, Румунія

Проаналізовано поширення українських топонімів у долині річок Рускова і Вишев. Виділено
основні типи топонімів, розкрито їхнє походження. Виявлено спорідненість топонімів у долині
річок Рускова і Вишев з топонімією Української Гуцульщини. Наголошено на культурно-
історичному значенні та проблемах збереження української топонімії Мармароської Гуцульщини.

Ключові слова: топонімія, типізація топонімів, походження топонімів, Гуцульщина.


