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Екологічні умови, тобто умови життя людей
в широкому сенсі слова, визначаються чинника�
ми, з одного боку, природними, а з другого —
антропогенними, пов'язаними з діяльністю лю�
дини та наслідками (часто негативними) цієї
діяльності. Природні чинники створюють неод�
мінний і повсюдний природний екологічний фон.
Цим забезпечуються потреби людського органі�
зму в необхідних первинних умовах існування:
повітря, тепла, світла, води, їжі. У багатьох ви�
падках саме природні причини продовжують
відігравати визначальну роль у формуванні жит�
тєвого середовища людини і створюють екстре�
мальні екологічні ситуації. Це стосується, зок�
рема, високогірних районів. Але навіть у густо�
населених і добре освоєних районах багато при�
родних явищ і процесів, таких, наприклад, як зем�
летруси, багаторічна (вічна) мерзлота, тайфуни,
катастрофічні повені, селеві потоки, лавина,
практично не піддаються будь�якому перетво�
ренню або регулюванню, продовжують негатив�
но впливати на життя населення: наприклад, зем�
летруси, багаторічна (вічна) мерзлота, тайфуни,
катастрофічні повені, селеві потоки, лавини.

Слід підкреслити, що екологічний результат
антропогенних дій, наприклад техногенного заб�
руднення або вирубки лісів, більшою мірою за�
лежить від поєднання природних фізико�геогра�
фічних умов, від характеру температурного ре�
жиму, рельєфу, грунтів і т.п. Так, наслідки на�
фтового забруднення по�різному виявляються в
горах і на рівнині; вірогідність змиву грунту і
втрати грунтової родючості неоднакова залеж�
но від схилу поверхні, кількості та режиму ат�
мосферних опадів і поєднання ряду інших умов;
можливість відновлення порушеного рослинно�
го покриву залежить від особливостей клімату,
зволоження, грунту.

Одним з головних елементів змісту вивчення
такої різноманітної за природними умовами
країни, як Україна, є характеристика ландшаф�
тної сфери — природних умов життя населен�
ня, що створюють певний загальний екологічний
фон, на який накладаються різні антропогенні
дії.
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Існування в природі регіональних і типолог�
ічних комплексів визначається відмінностями в
характері взаємозв'язку компонентів і комп�
лексів нижчого рангу. Регіональні комплекси —
територіально цілісні, генетично єдині і непов�
торні в просторі ландшафтні комплекси, розмі�
ри яких обчислюються десятками й сотнями
квадратних кілометрів. Вони є об'єктами комп�
лексного природного (або ландшафтного) рай�
онування; складаються з різних поєднань типо�
логічних ландшафтних комплексів, позбавлених
генетичної єдності, й часто мають розірвані аре�
али. Типологічні ландшафтні комплекси морфо�
логічно єдині, класифікуються за принципом од�
нотипності, аналогією. Їх різні поєднання скла�
дають внутрішній зміст регіональних комплексів.

Типологічні ландшафтні комплекси виділя�
ються за морфологічними ознаками, відміннос�
тями в характері взаємозв'язків і розташування
їх морфологічних частин. Останні є відносно
дрібними природними комплексами, формуван�
ня та розвиток яких обумовлений місцевими
особливостями кожної конкретної ділянки.

Найпростішою, нижчою морфологічною
одиницею ландшафту, на просторі якої харак�
тер взаємозв'язку між природними компонента�
ми залишається незмінним, є фація. Це природ�
но�територіальні комплекси (ПТК ), впродовж
яких зберігаються однакова літологія поверхне�
вих порід, характер рельєфу та зволоження,
мікроклімат, грунтові різниці та біоценоз. Фація
займає зазвичай мікроформу рельєфу або її ча�
стину, зберігаючи свою основну якість — комп�
лексність. Прикладом фації може служити схил
яру, майже позбавлений грунтово�рослинного
покриву; неглибоке пониження в заплаві річки,
зайняте осоковим лугом на дерново�глеєвих суг�
линних грунтах; підніжжя схилу моренного гор�
ба північної експозиції; невелика ділянка верхо�
вого (оліготрофного) болота і так далі. Розріз�
няють корінні (початкові) природні та антропо�
генні (змінені) фації: рілля, лісова смуга, фрук�
товий сад і т.п. [1].

Оскільки фацій на території спостерігалося
надзвичайно багато, то вивчати кожну окремо
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практично неможливо. Прийнято всебічно їх
вивчати на типових ділянках ландшафту, що доз�
воляє обгрунтовано їх об'єднувати за схожістю
походження та біоценозу в групи, або типи, тоб�
то класифікувати. Це має не тільки наукове, але
й велике практичне значення, оскільки групи, або
типи, фацій утворюють ті або інші види природ�
но�сільськогосподарських угідь, кожен з яких
має свої потенційні ландшафтно�ресурсні мож�
ливості.

Поєднання двох або декількох фацій утворю�
ють складніші ПТК — урочища, які формуються
в межах однієї мезоформи рельєфу. Кожне уро�
чище характеризується певним закономірним
поєднанням усіх компонентів ландшафту. У зем�
левпорядній практиці урочища, як правило, це
самостійні природні угіддя. Типові приклади
урочищ на рівнинних територіях — природні
комплекси, що займають річкові тераси, запла�
ви, моренні горби, балки з певними умовами зво�
ложення і специфічними біоценозами. У горах —
це ділянки схилів гірських хребтів різних експо�
зицій, днища ущелин, вододільні поверхні, сідло�
вина і так далі.

Розрізняють основні урочища (домінанти) і
підлеглі. Перші найбільш поширені в ландшафті
і утворюють основу всієї його морфологічної
структури. Наприклад, на ерозійних рівнинах —
це урочища, що сформувалися в балках, ярах,
міжбалочних просторах. Вони існують повсюд�
но. Підлеглі урочища рідко зустрічаються впро�
довж ландшафту. Вони не займають, як прави�
ло, великої площі, але в той же час часто дода�
ють певному ландшафту специфічних рис. Так,
на значних низовинних просторах степового
ландшафту зрідка зустрічаються невеликі запа�
дини, зайняті озерами, болотами і т.п. Друго�
рядні або підлеглі урочища часто пов'язані з ок�
ремими негативними формами рельєфу (ерозій�
ними, карстовими та ін.).

Складним питанням є класифікація урочищ і
врахування в них змін, що обумовлені дією лю�
дини. Основні критерії при виділенні та класиф�
ікації урочищ — мезорельєф, субстрат, умови
зволоження і дренажу, що сприяють розвитку
певного біоценозу. Проте слід враховувати, що
в різних природних зонах і районах, на одних і
тих же формах рельєфу і материнських породах
формується неоднаковий місцевий клімат, умо�
ви водного режиму, грунти і біоценози (неодна�
кові урочища). Тому класифікацію урочищ —
об'єднання їх в типи, підтипи, роди — треба про�
водити з урахуванням зональних і провінційних
закономірностей.

Необхідно мати на увазі, що в одному ланд�
шафті можуть бути представлені урочища різних
типів, зокрема — з різними антропогенними мо�
дифікаціями, що створені в результаті різних
форм втручання людини. Наприклад, вирубки,

гар, суходільні луги, рілля на місці лісових уро�
чищ і т.п. У класифікації повинен бути відобра�
жений зв'язок різноманітних модифікацій з при�
родними фаціями та урочищами, тому в її осно�
ву кладуться природні чинники. Різні ж антро�
погенні сільськогосподарські модифікації класи�
фікуються ніби  паралельно, але суворо підпо�
рядковуючись основному ряду, тобто корінним
природним фаціям та урочищам. Звичайно, не
можна розглядати фації та урочища як постійні
утворення, що не змінюються. Вони характери�
зуються динамічністю, яка зазвичай пов'язана не
тільки з розвитком рельєфу, але й з рослинністю,
різними геохімічними та іншими процесами; по�
стійно відбувається саморозвиток морфологіч�
них частин ландшафту, його зміна під дією
внутрішніх протиріч. Цей процес у природних
ландшафтах відбувається відповідно до сезонних
(періодичних), циклічних і ритмічних змін його
зовнішньої і внутрішньої структури. В нинішній
час розвиток переважної більшості ландшафтів
визначає характер і ступінь втручання людини.

Вивчення урочищ, їх класифікація і мапуван�
ня мають велике значення для розробки та впро�
вадження науково обгрунтованої організації те�
риторії. Якщо в сільськогосподарському вироб�
ництві відмінності між фаціями рідко беруть до
уваги, то різні за природними умовами урочища
використовують по�різному. Наприклад, якщо
урочище якої�небудь вододільної степової рівни�
ни можна використовувати під ріллю, то балки,
що розчленовують її, — як лісові або лучні угід�
дя. Якщо один орний масив великих розмірів
складається з урочищ різного типу, то не можна
тут рекомендувати однаковий комплекс агротех�
нічних заходів.

Знання внутрішньої різноманітності природ�
ного ландшафту, хоча б по групах або типах уро�
чищ конкретних земель, дає можливість розроб�
ляти систему агротехнічних і природоохоронних
заходів, які б сприяли регулюванню геохімічних
і біофізичних процесів у ландшафті й підтриму�
вали б високий природний потенціал земельних
ресурсів. Фації та урочища всебічно характери�
зують природні властивості конкретної ділянки
землі.

Різні класифікаційні поєднання морфоло�
гічних частин ландшафту утворюють середні та
вищі типологічні комплекси наземного варіанту
ландшафтної сфери Землі ("від низу до верху"):
вид, підтип, тип, підклас і клас [1; 4; 5].

До класу відносять ландшафти, що об'єдну�
ють найбільш значні орографічні та геолого�гео�
морфологічні особливості території (гірські та
рівнинні ландшафти). Підклас — більш дрібно
диференційовані підрозділи усередині класів
гірських і рівнинних ландшафтів (високогірні,
низькогірні, внутрішньогірські улоговини, низо�
винні, піднесено�рівнинні і т.п.).
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Тип ландшафту — узагальнене зональне об�
'єднання, властиве певній природній зоні (лісо�
степи — лісостеповий, степи — степовий і т.п.).
Підтип ландшафту — більш диференційований
підзонально�провінційний підрозділ у межах
того або іншого типу. Наприклад, у рівнинно�
степовому типі ландшафту в Україні чітко роз�
різняють два підтипи: різнотравно�злакових
степів і сухих південних степів. Типи і підтипи
ландшафту виділяються за особливостями біок�
ліматичних показників; головний з них —
співвідношення тепла та вологи, що визначає
грунтоутворення і характер рослинного покри�
ву.

Види ландшафтів — об'єднання природних
комплексів усередині підтипів, що мають деякі
подібні риси рельєфу, грунтоутворюючими по�
родами та грунтово�рослинним покривом. На�
приклад, усередині підтипу південних степів в
Україні розрізняють два підтипи ландшафтів: де�
нудаційно�рівнинний з ковильною рослинністю
на червоно�коричневих нормальних і солонцю�
ватих грунтах; озерно�алювіально�рівнинний з
полинними групами на солонцях лучних, солон�
чаках та ін.

Вищі і середні класифікаційні одиниці ланд�
шафтно�типологічних комплексів служать оди�
ницями дрібно� і середньомасштабного мапуван�
ня. Наприклад, на середньомасштабних мапах
можливий показ ареалів ландшафтів у ранзі
видів, груп урочищ. Це дозволяє використовува�
ти їх як основу для розробки схем землеустрою,
що включають систему організаційно�економіч�
них, природоохоронних, меліоративних та інших
заходів.

Всі зміни в структурі природних ландшафтів,
викликані різними формами господарської
діяльності, приводять до формування певних ка�
тегорій антропогенних ландшафтів — природно�
територіальних комплексів, що формуються під
впливом людини. Антропогенні ландшафти, як
правило — це єдиний багатокомпонентний ком�
плекс, що розвивається відповідно до природних
закономірностей. Покинуті людиною антропо�
генні ландшафти часто прагнуть повернутися до
свого первинного стану. Так, покинута рілля в
степу з роками перетворюється на переліг, і зго�
дом тут формується вторинний степ, що мало
чим відрізняється від степової цілини; полеза�
хисні смуги в степовій зоні з часом набувають рис
типових лісових ландшафтів і т.п. Проте слід
розрізняти антропогенні ландшафти, які важко
візуально відрізнити від природних аналогів (ста�
вок — озеро, покинута рілля — цілинні землі
тощо), від ландшафтно�сільськогосподарських,
ландшафтно�інженерних, ландшафтно�рекреац�
ійних, ландшафтно�техногенних систем. Антро�
погенні ландшафти цих систем складаються з
двох підсистем: природної і господарської, що

підпорядковуються в своєму розвитку природ�
ним і соціально�економічним закономірностям.

Питанням класифікації антропогенних лан�
дшафтів присвячена велика кількість наукових
робіт, але єдиної точки зору поки що немає. Без�
перечно, ландшафти, що створюються людиною,
можуть бути як заплановані або доцільні (водо�
сховища, гідролісопарки, сільськогосподарські
поля та ін.), так і супутні або небажані (яри на
ріллі, солончаки на зрошуваних землях, ареали
заболочування і т.п.). Багато супутніх антропо�
генних ландшафтів іноді неминуче виникають,
але найчастіше вони є результатом безрозсудно�
го господарювання, неповного врахування взає�
мозв'язків природних компонентів при освоєнні
земель, здійсненні тих або інших меліоративних
заходів. Тому за ступенем господарської
цінності всі ландшафти, змінені людиною, мож�
на поділити на доцільні і недоцільні. Перші —
дійсно доцільні ПТК (часто їх називають куль�
турними) — постійно підтримуються людиною в
стані, близькому до оптимального. Вони, як пра�
вило, придатні для виконання покладених на них
певних господарських, естетичних, захисних та
інших функцій. Ландшафти недоцільні (акуль�
турні) виникають в основному у результаті не�
раціонального господарювання (наприклад, пе�
реруб лісів в Карпатах, що привів в липні 2008
року до руйнівного затоплення тисячі гектарів
сільськогосподарських угідь, людських жертв,
мільйонних збитків) [3].

За ступенем і характером зміни в результаті
дії людини розрізняють антропогенні ландшаф�
ти: умовно незмінені; слабо змінені; сильно
змінені або порушені та раціонально перетво�
рені. За тривалістю існування вони діляться на
довговічні, яким деколи притаманні процеси са�
морегулювання; багаторічні, частково урегуль�
овані та короткочасно урегульовані. Наприклад,
поля сільськогосподарських культур, плодові та
ягідні насадження відносяться до короткочасно
урегульованих; ставки, полезахисні лісові смуги
— до частково урегульованих; а крупні водосхо�
вища — до довготривалих, в певній мірі — з про�
цесами саморегулювання.

За родом діяльності людини антропогенні
ландшафти поділяються, за класифікацією Ф.Н.
Мількова, на класи: промислові, сільськогоспо�
дарські, селитебні, дорожні, лісові, водні, рекре�
аційні та ін. [5].

У типологічному плані антропогенні ланд�
шафти класифікуються так само, як і природні,
на основі врахування провідних чинників, зумов�
лених у цьому випадку діяльністю людини, а не
природними причинами. Відсутність збігу в кла�
сах природних і антропогенних ландшафтів
цілком закономірна: перші виділяються за особ�
ливостями макрорельєфу, а другі — за родом
діяльності людини.
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У практиці ландшафтного мапування засто�
совується наступна таксономічна система основ�
них типологічних одиниць антропогенних ланд�
шафтів: клас, тип, вид, група, або тип урочищ.
Сукупність антропогенних комплексів, зумовле�
на діяльністю людини в якій�небудь одній галузі
народного господарства, утворює класи. Тип ан�
тропогенних ландшафтів являє собою взаємопо�
в'язану систему ПТК, що утворюється при пев�
ному конкретному виді міжгосподарської діяль�
ності. Наприклад, серед сільськогосподарсько�
го класу антропогенних ландшафтів найбільш
поширений на території польовий тип; серед про�
мислового — кар'єрно�відвальний і т.п. Вид ант�
ропогенних ландшафтів складають ПТК, утво�
рення яких зумовлене тим або іншим видом гос�
подарської діяльності, що відбувається в декіль�
кох різних ландшафтах. Так, серед польового
типу антропогенних сільськогосподарських лан�
дшафтів розрізняють види: плакорний чорнозем�
но�польовий; заплавний лучний�чорноземно�
польовий; надруслово�терасовий чорноземно�
польовий і т.п. Група антропогенних урочищ об�
'єднує комплекси, які подібні за найважливіши�
ми природно�господарськими характеристиками
(групу антропогенних урочищ утворюють окремі
кар'єрні відвали в гірничорудних районах, штуч�
но заліснені балки в землеробських степових
районах і т.п.).

На таксономічному рівні антропогенних лан�
дшафтів у ранзі видів і груп урочищ спостері�
гається деякий збіг типологічних класифікацій�
них категорій антропогенних і природних ланд�
шафтів. Досвід великомасштабного мапування
сільськогосподарських ландшафтів показав, що
польові і лучно�пасовищні їх види та урочища
сільськогосподарських ландшафтів відповідають
видам і урочищам природних. При розробці зем�
левпорядних схем і проектів ця обставина повин�
на обов'язково братися до уваги: враховуватися
відповідність або невідповідність планованих
антропогенних ландшафтів природним [4].

Найбільші зміни в природних ландшафтах під
впливом господарської діяльності людини спос�
терігаються при освоєнні земельного фонду в
сільськогосподарських цілях (із ростом земле�
робства пов'язане переведення лісів під ріллю на
величезних територіях). Так, площі лісів скоро�
тилися в зоні змішаних і широколистяних лісів
більш ніж на 50%. Зараз переведення лісів, розо�
рання земель сильно видозмінили біоценози
рівнинних і гірських ландшафтів, особливо в ме�
жах лісостепової, степової та інших природних
зон.

Переважання культурних рослин — відмінна
особливість сільськогосподарських ландшафтів.
Наприклад, у степовій і лісостеповій природних
зонах з природної рослинності збереглися лише
бур'яни, що шкодять сільському господарству.

Різко змінився склад і тваринного світу: збільши�
лася кількість гризунів та інших шкідників
(птахів, комах), які щорічно знищують мільйони
тонн хлібних злаків, рису й інших зернових куль�
тур. Під впливом культурної рослинності пору�
шився і біологічний кругообіг у ландшафті: відбу�
вається односторонній процес "виведення" по�
живних речовин з грунту разом з урожаєм, тоб�
то відсутнє природне повернення їх з відмираю�
чими частинами рослин. Формуються культурні
грунти, що є головним природним ресурсом
сільськогосподарських ландшафтів.

Під впливом поливної культури землеробства
особливо значно змінюються водний, тепловий і
біологічні режими грунту, коли природні озна�
ки залишаються незмінними лише в глибині грун�
тового розрізу. Це дає підстави ученим�грунтоз�
навцям додавати до назв грунтів пустинної зони
слово "зрошувані" (наприклад, зрошувані сіро�
земи і т.п.). Для грунтів, що вже давно зрошують�
ся, характерні значна потужність гумусового го�
ризонту при невисокому вмісті гумусу (1—2%),
велика насиченість діяльною мікрофлорою. Ці
грунти в порівнянні з природними містять у дек�
ілька разів більше азоту через регулярне внесен�
ня добрив.

Нині під ріллею, садами, сіножатями та па�
совищами зайнято більше 30% площі всієї суші
Землі. Різні сільськогосподарські угіддя різко
відрізняються один від одного за ландшафтни�
ми властивостями, екологією та ступенем само�
регуляції, що виникають у ході їх господарсько�
го використання людиною. В Україні ситуація ще
більш несприятлива, оскільки сільськогоспо�
дарська освоєність земель становить 72,2%, в т.ч.
рілля — 56,1%. Через високу освоєність земель
щорічно збільшується кількість сільськогоспо�
дарських земель, які піддані водній та вітровій
ерозіям, площа яких займає 32,3%, з них 12,2%
— деградованих і малопродуктивних земель.

Виділяють два класи антропогенних сіль�
ськогосподарських ландшафтів — рівнинний і
гірський. Оскільки в їхніх межах спостерігають�
ся глибокі відмінності в структурі й ступені са�
морегуляції польових, садових і лучно�пасовищ�
них ландшафтів, то серед них закономірно виді�
лити чотири підкласи ландшафтів: польовий, са�
довий, змішаний (садово�польовий) і лучно�па�
совищний.

Підкласи діляться на зонально�поясні типи,
оскільки за наявності спільних рис вони істотно
змінюються при переході з однієї природної
(ландшафтної) зони в іншу (степова у напівпус�
тинну, або степова у лісостепову тощо). Кожно�
му зонально�поясному типу сільськогосподарсь�
кого ландшафту (наприклад, польовому степо�
вому, польовому лісостеповому, польовому на�
півпустинному) властиві різні грунти, агрокліма�
тичні ресурси, і тому він має потребу в певних
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агротехнічних прийомах і природоохоронних
заходах.

Польовий підклас сільськогосподарських
ландшафтів формується під впливом переорю�
вання грунтового шару, внесення добрив, виро�
щування біомаси. Переорювання грунту робить
великий вплив на кругообіг води, підсилюючи по�
верхневий стік. У польових степових, лісостепо�
вих типах ландшафтів з найбільшою інтенсивні�
стю виявляється водна і вітрова ерозії грунту.

Грунт є ніби літологічним фундаментом по�
льових сільськогосподарських ландшафтів, а по�
сіви складають їх культурний біоценоз. Певний
багаторічний агротехнічний режим приводить до
пристосування в даному зонально�поясному типі
польового ландшафту певних бур'янів і тварин.
Під впливом різних польових культур з різною
інтенсивністю в грунтах відбувається мінералі�
зація органічної речовини і гумусу. Отже, на
фізико�хімічні, гідрологічні та кліматичні влас�
тивості польових типів ландшафтів величезний
вплив має система ведення сільського господар�
ства: при низькій агротехніці неминуче знижен�
ня родючості староорних грунтів; температура і
вологість повітря, швидкість вітру неоднакові
над пшеничним полем і плантаціями цукрового
буряку й т.п.

Зонально�регіональні відмінності польового
класу сільськогосподарських ландшафтів дуже
різноманітні. Оптимальні фізико�географічні
умови для розвитку польових ландшафтів є в
лісостеповій і степовій природних зонах. Розо�
раний степ, залежно від свого місцезнаходжен�
ня, характеру рельєфу і субстрату, може висту�
пати як різні антропогенні сільськогосподарські
ландшафти в ранзі виду: заплавно�лучно�чорно�
земний польовий; терасовий червоно�коричне�
вий польовий; міжгірсько�рівнинний сіроземний
польовий, овально�підвищено�рівнинний чорно�
земний польовий і ін.

Кожен вид польового комплексу має свій
"склад" урочищ, що створюють його структуру.
Характер цих урочищ визначається в основному
антропогенною модифікацією, тобто земле�
робсько�сільськогосподарською спеціалізацією.
Зміна одного типу культурної рослинності іншим
супроводжується не менш глибокою перебудо�
вою структури ландшафтного комплексу, яка
відбувається у разі зміни, наприклад, гідроклі�
матичних умов. В основі виділення урочищ ле�
жать три ознаки: форми мезорельєфу, різниці
грунтів, особливості рослинного покриву, за�
лежні від типу сівозміни. При виділенні урочищ
в лучно�пасовищних видах ландшафтів прийня�
то враховувати ще одну ознаку — продук�
тивність трав у центнерах з гектара.

Лучно�пасовищний підклас сільськогоспо�
дарських ландшафтів поширений повсюдно у всіх
природних зонах України. Сучасний стан лучно�

пасовищних ландшафтних комплексів цілком за�
лежить від характеру та інтенсивності госпо�
дарського використання. Так, сінокосіння
відіграє позитивну роль у розвитку лучних лан�
дшафтів, а безсистемне випасання худоби — не�
гативну. Сінокосіння сприяє кращому прогріван�
ню і просушуванню грунту, перешкоджає розро�
станню бур'янів і т. п. Під дією надмірного випа�
су худоби відбувається ущільнення грунту, його
висушування, випадання з травостою цінних кор�
мових рослин і заміна їх малопродуктивними
видами та бур'янами. Особливо шкідливий дуже
ранній випас худоби, коли за наявності великої
кількості вологи в грунті худоба руйнує дерни�
ну, а трава, що відростає, відразу ж поїдається і
толочиться. У результаті різко знижується про�
дуктивність пасовищ (густина та якість травос�
тою), на схилах відбувається площинний змив
грунту. Проте ступінь саморегуляції у лучно�
пасовищних ландшафтів значно вищий, ніж у
польового та садового типів, і ближчий до при�
родних ландшафтів.

Структура зональних лучно�пасовищних
сільськогосподарських типів ландшафтів (гір�
ського, степового, напівпустинного та ін.) утво�
рює велику кількість видів. Найбільш поширени�
ми і цінними в кормовому значенні серед рівнин�
них видів ландшафтів є заплавно�долинні, а в го�
рах — долинні і пологосхилові рівнинні.

Лучно�пасовищні урочища, що становлять
види ландшафтів, виявляються і мапографують�
ся в полі так само, як і природні урочища. Струк�
тура їх складна і багатогранна. Наприклад, се�
ред рівнинного лучно�пасовищного ландшафту
схилу в межах західних областей України розр�
ізняють декілька домінуючих урочищ: сильноз�
биті (2—3 ц/га) пасовища на схилах річкових до�
лин з виходами глин, пісковиків; сильнозбиті на
крутих схилах балок з різнотрав'яно�злаковою
рослинністю на середньозмитих дерново�підзо�
листих грунтах; середньозбиті (10—15 ц/га) па�
совища по днищах балок з лучною рослинністю
на дернових середньо� і слабопідзолистих грун�
тах; слабозбиті (більше 15 ц/га) пасовища на кру�
тих схилах балок з різнотрав'яно�злаковою рос�
линністю на середньозмитих підзолистих грун�
тах. Агротехнічні заходи, спрямовані на підви�
щення продуктивності пасовищ, вимагають ди�
ференціації їх з урахуванням природно�ботані�
чних особливостей окремих груп лучно�пасо�
вищних урочищ.

Садовий і садово�польовий підкласи сільсь�
когосподарських ландшафтів мають певну
схожість (особливо на вигляд) з лісокультурни�
ми комплексами, але відрізняються від останніх
слабо вираженою саморегуляцією і великою по�
требою у високій агротехніці. Це дозволяє відно�
сити садові комплекси до класу сільськогоспо�
дарських ландшафтів. Насадження багаторічних
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садових дерев і чагарників у різних природних
зонах викликають глибоку антропогенну пере�
будову грунту за рахунок постійного її обробіт�
ку, внесення добрив, поливів. грунт цих комп�
лексів характеризується великою родючістю на
загальному зональному фоні природних грунтів.

За умовами рельєфу садові ландшафти від�
різняються більшою різноманітністю, ніж польові.
Сади розміщуються не тільки на рівних терасах, во�
доділах, але й крутих схилах, де розвиток польових
ландшафтів неможливий. У багатьох країнах схили
гір, що терасують, як правило, зайняті садами, ви�
ноградниками, плантаціями річних деревно�чагар�
никових порід, що складають багаторічний тип куль�
турних фітоценозів. В Україні терасування схилів з
використанням під виноградники і сади дуже поши�
рене в гірських районах Карпат і в Криму.

Розмежування зональних садових типів
сільськогосподарських ландшафтів на види про�
водиться за орогеоморфологічною ознакою,
різницями грунтів і фітоценозів. Особливий вид
садових ландшафтів складають виноградники на
схилах, що терасують. У антропогенно�ланд�
шафтному плані садові комплекси ще недостат�
ньо вивчені порівняно з польовими. Зокрема,
дуже важливо мати детальну класифікацію са�
дових ландшафтів, вивчити їх динаміку, навчи�
тися вчасно визначати стадію деградації для їх
своєчасного оновлення та відновлення.

Специфіка антропогенних сільськогосподарсь�
ких ландшафтів полягає в їх належності до корот�
кочасно регульованих людиною природно�госпо�
дарських комплексів. Наприклад, у польовому лан�
дшафті щорічно змінюється склад надземної біо�
маси, а разом з нею і мікроклімат. Стійкішою є
підземна частина польових ландшафтів. Сільсько�
господарські ландшафти (посіви), які хоча б на ко�
роткий час "не використовуються", розвиваються
відповідно до природних закономірностей. Уро�
жай сільськогосподарських культур, садів, ягід�
ників, сіна на лугах визначається, в першу чергу,
ландшафтно�кліматичними умовами в цілому, по�
годними умовами сезонів року.

Виникнення, структура та функціонування
сільськогосподарських ландшафтів тісно пов'язані
та обумовлені соціально�економічними умовами.
В Україні в останні роки ведеться деяка робота
щодо оптимізації сільськогосподарських ланд�
шафтів. Це досягається шляхом впровадження в
сільськогосподарське виробництво форм раціо�
нального природокористування, заснованих на
знанні регіональних особливостей природних лан�
дшафтів, а також таких, що їх змінила людина.

З перспективними планами розвитку сіль�
ського господарства тісно пов'язується і пробле�
ма антропогенно�ландшафтного прогнозу, тобто
зміни природних та сільськогосподарських ком�
плексів під впливом діяльності людини. Частка
сільськогосподарських ландшафтів неухильно

зростає, і врахування специфіки їх виникнення та
розвитку — дуже важливе завдання при всіх ви�
дах землеволодіння та землекористування.

Основне завдання при подальшому збільшенні
сільськогосподарського використання земельних
ресурсів як на рівнинних, так і гірських територіях
— не допускати надмірних докорінних порушень і
змін природної рівноваги в ландшафтах.

У цьому плані значна роль належить фахівцям
агропромислового комплексу, які володіють сис�
темним підходом до землеустрою ландшафтів.

Як свідчать численні дослідження [2; 6; 7], су�
часні агроландшафтні системи (АЛС) (агролан�
дшафти), що вже давно сформувалися, — це
складні природно�антропогенні комплекси з
безліч компонентів вельми різних за рівнем лан�
дшафтоутворюючої значущості. Отже, агролан�
дшафтні системи, під якими слід розуміти
складні утворення сільськогосподарського при�
значення у вигляді функціонального цілісного
поєднання компонентів, умов і явищ природно�
го та антропогенного походження, територіаль�
но представлені відносно однорідними ділянка�
ми з певним типом взаємозв'язків і взаємодій
вхідних елементів. На розвиток АЛС роблять
спільний вплив природні умови і технологічні
(виробничі) процеси. Отже, агроландшафт
відрізняється від природних утворень чіткішими
межами, але не мають таких же ефективних ме�
ханізмів саморегулювання ресурсоутримуючих
і ресурсовідновлюючих систем. Тому майбутнє
їх багато в чому залежить від територіально�
організаційної узгодженості природно�антропо�
генних структур і господарської діяльності.

Агроландшафтні системи формуються в ре�
зультаті взаємодії природно�територіальних
комплексів із системами землеробства, типами
утримання худоби, меліоративними заходами і
т.п. Г.І. Швебс та інші вчені вважають, що ви�
ділення (мапування) і класифікація агроланд�
шафтних систем грунтується на виділенні при�
родно�територіальних комплексів (що вико�
нується шляхом ландшафтного мапування) і
встановлення їх взаємозв'язків з виробничою,
меліоративною та іншими структурами сіль�
ськогосподарського призначення (це є предме�
том власне агроландшафтного аналізу) [8]. При
цьому об'єктом ландшафтного аналізу є природ�
но�територіальні комплекси (ПТК) — ділянки
території, в межах яких компоненти природи
(гірські породи, грунти, поверхневі і грунтові
води, рослинний, тваринний світ, мікроорганіз�
ми, приземний шар атмосфери) перебувають у
тісному генетичному зв'язку і динамічній сполу�
ченості і завдяки цьому розвиваються і реагують
на зовнішні дії як єдине ціле. Сусідні ПТК
відрізняються один він одного як за якістю скла�
дових їх природних компонентів, так і за своєр�
ідністю відносин між ними.
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Важливою для завдань землеробства межею
ландшафтного підходу і концепції ПТК є розу�
міння останнього як територіальної ієрархічно
організованої системи.

Для ландшафтного підходу територіальний
аспект — один із стрижневих і пов'язаний з ви�
явленням (мапуванням) ландшафтних територі�
альних структур, їх описом і аналізом з різною
прикладною метою. Отже, створюється переду�
мова співвідношення (оптимізації) територіаль�
ної організації природного середовища і госпо�
дарської діяльності.

Реалізацією цієї передумови є концепція при�
родно�господарських територіальних систем
(ПГТС). Під ПГТС Г.І. Швебс пропонує розумі�
ти складне утворення географічної оболонки,
тобто діалектично цілісне поєднання природних
і господарських компонентів, умов і явищ у виг�
ляді відносних однорідних ділянок з певним ти�
пом взаємозв'язків і взаємодій вхідних елементів.

Одним з видів ПГТС є агроландшафтні систе�
ми (АЛС). Тобто АЛС — це складне утворення
географічної оболонки, що є цілісним поєднанням
природних неперетворених або слабоперетворе�
них людиною природних елементів, сільськогос�
подарських угідь, включаючи виробничі, меліора�
тивні та природоохоронні інфраструктури, і соц�
іальні об'єкти сільськогосподарського призначен�
ня. АЛС утворюють відносно однорідні ділянки
території з певним типом взаємозв'язків і взає�
модій вхідних елементів [1; 5; 8].

Типи ландшафтних територіальних структур.
Ландшафтна територіальна структура — це су�
купність ландшафтних територіальних одиниць,
пов'язаних певними просторовими відношеннями.
Так, елементарні ландшафтні осередки (фації) мо�
жуть об'єднуватися в різні територіальні струк�
тури залежно від того, які системоутворюючі
відносини прийняті за основу цієї інтеграції. У
безлічі системоутворюючих відношень між фаці�
ями може бути виділено чотири основних, тобто
таких, що найбільшою мірою визначають вирішен�

ня різноманітних питань аналі�
зу агроландшафту. Цими визна�
чальними відносинами та відпо�
відними їм ландшафтними
структурами є: 1 — генетико�
морфологічні (при виділенні ге�
нетико�морфологічої структу�
ри ландшафту); 2 — позиційно�
динамічні (при виділенні одной�
менної ландшафтної структу�
ри); 3 — зв'язність по лінії пото�
ку (при виділенні парагенетич�
ної структури); 4 — спільність
по гідрофункціонуванні трьох
наведених типів ландшафтних
структур (при виділенні басей�
ново�ландшафтної структури).

Кожна ландшафтна структура має власний так�
сономічний ряд ландшафтних територіальних
одиниць.  Нижче у таблиці наведені загальні ре�
комендації щодо вибору типу ландшафтної струк�
тури стосовно розробки схем землеустрою та
інших землевпорядних документів.

Генетико�морфологічна ландшафтна струк�
тура. При її виділенні визначальне значення має
схожість походження (генезису) і умов розвитку
(еволюції) її територіальних одиниць, що в ланд�
шафтознавстві називаються природно�територі�
альними комплексами (ПТК). За цією ознакою те�
риторіально суміжні фації об'єднуються в ПТК
найвищих органів — підурочища, урочища, місце�
вості та ландшафти. ПТК виділяють так, щоб в їх
межах зберігалися відносно постійними генетико�
умовлені поєднання компонентів природи [1; 8].
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Таблиця. Обгрунтування вибору типу аналізованої
ландшафтної територіальної структури
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