providing the population with medical personnel, hospital beds, libraries,
sits in the movie theatres and clubs (stimulant indices) and death rate,
unemployment rate, the incidence rate of mental diseases due to the use
of alcohol and psychoactive substances, emissions of toxic substances
into atmosphere from stationary and non-stationary pollution sources
(destimulant indices).
Key words: life level, average monthly salary, birth rate, death rate,
unemployment rate, housing conditions, air pollution.
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КАРТОГРАФУВАННЯ ТА ГРАФІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ
ЛАНДШАФТНОЇ ГЕНЕТИКО-МОРФОЛОГІЧНОЇ СТРУКТУРИ ЛІСОСТЕПОВИХ КОМПЛЕКСІВ ЛІВОБЕРЕЖНОЇ
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ДОСЛІДЖЕННЯ)
Результати дослідження, подані у даній статті, відображають
специфічні риси ландшафтної генетико-морфологічної будови
лісостепових комплексів території Лівобережної України
(на прикладі тестової ділянки дослідження). Означені риси
візуалізовано та подано у вигляді картографічної моделі,
легенди-матриці до неї, а також відображено шляхом графічного
моделювання – побудованих графів подібності та сусідства.
Представлена якісна характеристика наявних ландшафтних
комплексів дає уявлення про усе багатоманіття ландшафтів
рангу типу місцевості та урочищ і складних урочищ, що набули
розвитку в межах тестового полігону. Окремо, наголос зроблено на
можливостях практичного застосування отриманих результатів.
Ключові слова: генетико-морфологічна структура, тип
місцевості, урочище, лісостеповий комплекс, ландшафт.
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Постановка проблеми та вихідні передумови. Як відомо,
каркас ландшафтної генетико-морфологічної структури території
формують морфологічні частини ландшафтів, представлені
комплексами типів місцевості, урочищ та складних урочищ. Разом,
вони зумовлюють сукупність природних властивостей, якими
володіють ландшафтні комплекси, та знання про які формують
необхідний базис розробки, обґрунтування та впровадження
концепції ландшафтного планування й реалізації відповідної
системи заходів.
Виокремлення й обґрунтування ландшафтної генетикоморфологічної структури території дослідження здійснювалося
у відповідності до принципу поліструктурності, та для потреб
послідуючого виявлення взаємозалежностей і взаємозв’язків,
які сформувалися та існують між генетико-морфологічною
диференціацією ландшафтів та ландшафтним різноманіттям, а
також для потреб їх раціонального використання й подальшої
розробки та впровадження системи ландшафтно-планувальних
заходів.
Пізнання просторової ландшафтної диференціації та
генетико-морфологічної
структури
території
дослідження
здійснювалося у робочому масштабі 1:200 000 на прикладі
дослідного полігону поширення лісостепових комплексів,
який було закладено у центральній частині Сумської схилововисочинної фізико-географічної області [12], та виконувалося за
результатами здійснених автором польових спостережень, аналізу
фондових текстових і картографічних матеріалів, дешифрування
аерокосмічних знімків, а також обробки літературних та
статистичних даних за традиційною методикою [1, 5, 6, 7, 8, 9, 13,
14 та інші]. І хоча робіт теоретико-методологічного спрямування
означеного блоку ландшафтознавчих досліджень нині існує
величезна кількість, результатів досліджень, які би стосувалися
означеного регіону та являли собою спроби відображення
диференціації видів ландшафтів на типи місцевості й складання
кадастру домінантних ландшафтних комплексів, вкрай мало [3, 4].
З іншого боку, робіт, які би розкривали сутність поділу ландшафтів
на комплекси рангу ландшафтних місцевостей з їх послідуючим
картографуванням у середньому або крупному масштабі, знайти
не вдалося, за винятком робіт автора [15]. Такий же стан речей
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фіксується і щодо аналізу й картографування ландшафтної
структури регіону на рівні ландшафтних урочищ. Це зумовлено
порівняно нечастим вивченням ландшафтів даного регіону, процес
якого відзначався однобічно-вузькокомпонентністю змістової суті,
й характеризувався епізодичністю реалізації й нерівномірністю
просторового охоплення. Проте дана ситуація є неприпустимою,
і у цьому не можна не погодитися з іншими дослідниками
[11], оскільки саме такий таксономічний та масштабний рівень
ландшафтознавчих досліджень є найбільш продуктивним з
точки зору можливостей застосування отриманих результатів у
господарських цілях.
Зважаючи на все вищеозначене, в якості мети даної роботи було
визначено розкрити риси ландшафтної генетико-морфологічної
будови лісостепових комплексів території Лівобережної України
(на прикладі тестової ділянки дослідження) для потреб подальшого
визначення її ландшафтного різноманіття, а також послідуючої
розробки й впровадження системи ландшафтно-планувальних
заходів у регіоні.
Виклад основного матеріалу. З урахуванням відомих
теоретичних та методичних основ типологічного аналізу території
[10 та ін.], за результатами вивчення ландшафтів й узагальнення
ознак їх подібності, було розроблено класифікацію та виділено
типологічні одиниці ландшафтних комплексів регіону дослідження,
вперше було створено картографічну модель ландшафтної
генетико-морфологічної структури ділянки дослідження у
масштабі 1:200 000 й розгорнуту легенду-матрицю до неї, а також
здійснено характеристику морфологічної і компонентної структури
ландшафтів території, розроблено їх кадастр.
Основними операційними одиницями середньомасштабної
картографічної моделі ландшафтної генетико-морфологічної
структури тестової ділянки дослідження лісостепових комплексів
території Лівобережної України виступають класифікаційні одиниці
рангу урочищ, складних урочищ та підурочищ (рис. 1). Каркас
ландшафтної генетико-морфологічної структури складають типи
місцевості – найбільш крупні морфологічні частини ландшафту,
які відображають основні структурні особливості території, а
через них – історію її становлення. Зміст картографічної моделі у
концентрованому вигляді представлений у легенді, яка складена
у вигляді матриці й відображає класифікаційне структурно245
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Рис. 1. Ландшафтна генетико-морфологічна структура лісостепових комплексів
території Лівобережної України (фрагмент)

генетичне групування ландшафтних одиниць, їх типологічну
ієрархію, а також номенклатуру наявних ландшафтних комплексів.
При цьому, урочище (одна з операційних одиниць
картографування) розуміється як актуальний типологічний
ландшафтний комплекс, властивості якого пов’язані з фізико247

географічними процесами, що мають місце; розміщується воно
зазвичай в межах однієї мезоформи рельєфу (наприклад, балки)
та порід єдиної літосерії й має характерне поєднання елементів
рельєфу, режимів зволоження, рослинних угруповань та ґрунтових
відмін. Крім того, урочища мають морфологічну виразність,
структурну й генетичну однорідність та являють собою зручні для
картографування територіальні одиниці генетико-морфологічної
ландшафтної структури території.
Тип місцевості – це елемент генетико-морфологічної структури
території найвищого рангу, який є також результатом сукупної дії
ряду ландшафтотвірних факторів. Це – таке закономірне поєднання
генетично взаємопов’язаних урочищ та підурочищ, яке визначає
своєрідність території з позиції її господарського використання.
Кожен з них розвитку набуває на одному геологічному фундаменті
й характеризується пануванням комплексу форм рельєфу єдиного
генезису, що складають один морфогенетичний тип рельєфу, має
певний варіант місцевого гідрокліматичного режиму, оригінальний
набір домінуючих фітоценозів та панівних підтипів ґрунтів.
З огляду на робочий масштаб дослідження і картографування,
а також реальні розміри деяких ландшафтних комплексів, їх
позначення на картографічній моделі у ряді випадків здійснювалося
шляхом застосування позамасштабних знаків. У такий спосіб,
зокрема, було відображено відвершки ярів, річища річок, водотоки
днищ балок, річки, деякі ділянки заплав.
Так, в межах тестової ділянки дослідження лісостепових
комплексів було виділено та закартографовано наступні типи
місцевості:
1. Рівнинний вододільний, який у своєму складі має
наступні підтипи: а) плоскорівнинний вододільний (за яким
деякі автори [2] лишають назву плакорний варіант вододільного
типу
місцевості);
б)
широкохвилястий
давньобалковий
вододільний, в межах якого верхів’я широких та неглибоких
давніх балок чергуються з пологовипуклими міжбалковими
просторами; в) пологохвилястий слабоеродований вододільний,
що спостерігається за умови наявності на плакорах неглибоких
улоговин стоку; г) дрібногорбистий вододільний, що може
зустрічатися у межах лесово-нижньотерасового типу місцевості,
де дрібногорбиста поверхня ускладнена великою кількістю
блюдець просідання (наприклад, надзаплавна тераса р. Сумка); д)
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увалисто-давньобалковий вододільний, в межах якого порівняно
плоска поверхня плато розчленована системою досить глибоких
розгалужених балок; е) останцево-слабохвилястий вододільний,
який спостерігається у районах з густою яружно-балковою
мережею, де верхів’я ярів та балок близько підходять один до
одного.
2. Прирічковий (схиловий) тип місцевості, який поділяється
на наступні підтипи: а) сильнорозчленовані яружно-балковою
мережею схили; б) слаборозчленовані (зазвичай залісені) схили; в)
яружно-зсувні останцево-горбисті (шишакові) схили.
3. Рівнинний давньоприльодовиковий тип місцевості, в межах
якого плоска низовинна рівнина розчленована густою мережею
мертвих (прохідних) долин стоку талих льодовикових вод, та якому
зазвичай бувають властиві лучно-степові й лучно-болотні рослинні
угруповання і поверхня якого буває ускладненою безстічними
западинами та зниженнями.
4. Надзаплавно-терасовий тип з підтипами: а) піщаноборовий горбистий, який приурочений до просторів борових терас;
б) піщано-рівнинний слабохвилястий, що зустрічається на ІІх та
значними масивами вздовж ІІІх надзаплавних (піщаних) терас, й
характеризується рівнинним рельєфом, сформованими ґрунтами
та поширенням хвойно-широколистяних лісів, які у значній мірі
нині замінені агрофітоценозами; в) лесово-нижньотерасовий
пологохвилястий, який займає простори четвертих надзаплавних
терас льодовикового та позальодовикового районів.
5. Заплавний (з лісовим, лучним, лучно-болотним, болотним
та антропогенізованим підтипами), який розвитку набув у заплавах
рр. Псел, Рибиця, Сироватка, Олешня, Сумка та у заплавах їх
приток.
6. Долинно-балковий тип місцевості, за умов розвитку якого
вододільне плато або поверхня надзаплавної тераси бувають
розчленованими системою паралельних асиметричних балок та
балкоподібних річкових долин.
Для потреб здійснення характеристики ландшафтної генетикоморфологічної структури території ділянки дослідження за
допомогою метризації ландшафтних виділів було визначено
специфіку поширення типів місцевості й співвідношення
морфологічних частин ландшафтних комплексів, виконано
загальний типологічний аналіз. У відповідності до отриманих
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результатів, можна зазначити, що ландшафтні комплекси
лісостепового типу дослідного полігону території Лівобережної
України представлені ландшафтами низовинних і підвищених
ерозійно-акумулятивних рівнин з потужним антропогеновим
покривом на палеогенових піщано-глинистих відкладах, та височин
і схилів височин акумулятивно-денудаційних сильнорозчленованих
рівнин з антропогеновим покривом на крейдяних карбонатних й
палеоген-неогенових піщано-глинистих породах (49,58 та 27,79%
відповідно). Заплавні комплекси у їх складі становлять 22,54%.
Зональний фон лісостепових ландшафтів формують
комплекси сильнорозчленованих, розчленованих підвищених
та розчленованих пологохвилястих підвищених лесових рівнин
з темно-сірими лісовими ґрунтами і чорноземами типовими
мало- і середньогумусними, у складі яких розвитку набули
рівнинний
увалисто-давньобалковий
лесовий
вододільний
(15,53%) з чорноземами типовими малогумусними, рівнинний
широкохвилястий давньобалковий з сірими і темно-сірими
лісовими ґрунтами та пологохвилястий і дрібногорбистий лесовий
вододільний типи місцевості з сірими лісовими ґрунтами і
чорноземами опідзоленими (10,85 та 9,89% від загальної площі
відповідно). Внаслідок значного розвитку схилових процесів добре
представлені прирічкові типи місцевості (20,51%). Діяльність
постійних водотоків за умови достатньої кількості атмосферних
опадів сприяли розвитку заплавних ландшафтів (22,54%). Крім того,
доволі інтенсивного розвитку у складі терасових малодренованих
й терасових лесових рівнин з сірими лісовими ґрунтами та
чорноземами типовими, а також терасових горбистих піщаних
рівнин з дерново-підзолистими ґрунтами, борами та суборами
набув надзаплавно-терасовий тип місцевості (16,83% від загальної
площі території дослідження), зокрема, надзаплавно-терасовий
піщаний рівнинний з супіщаними дерново-середньопідзолистими
ґрунтами й чорноземами опідзоленими (8,74% від загальної
площі надзаплавно-терасових типів місцевості), піщаний боровий
горбистий (6,05%) з дерново-слабопідзолистими піщаними і
легкосуглинковими ґрунтами, з борами і суборами, а також лесовонижньотерасовий пологохвилястий тип місцевості з темно-сірими
лісовими ґрунтами (2,04%). Інші типи місцевості, наприклад,
рівнинний давньоприльодовиковий з сірими лісовими ґрунтами
та подекуди чорноземами типовими малогумусними, внаслідок
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незначного поширення, мають підпорядковане значення.
Ландшафти ділянки дослідження представлені геокомплексами, що належать до семи родів ландшафтних урочищ, та
кожен з яких представлений видами урочищ. Так, усього було
виділено 49 видів урочищ в межах вододільного типу місцевості,
147 видів схилових (долинних) урочищ, 52 види урочищ в межах
надзаплавно-терасового типу місцевості, 95 – в межах заплавного
типу, 16 – в межах яружно-балкового, 6 – в межах давніх прохідних
долин стоку талих льодовикових вод й 10 видів западинних урочищ.
Таким чином, картографічна модель містить 375 типологічні
виділи, які разом презентують таксономічне різноманіття ділянки
дослідження лісостепових ландшафтних комплексів.
Кожен з означених типів місцевості представлений властивим
лише йому набором простих та складних ландшафтних урочищ
як найбільш типових (домінантних), так і підпорядкованих
та одиничних (в окремих випадках – «унікальних»), ступінь
розвитку та специфіка просторового поширення яких визначалися
за площинними показниками й показниками їх топологічного
різноманіття (рис. 2). При цьому на означені групи урочищ
припадає відповідно 31, 10, 59% займаних площ (від загальної) та
сформовані дані групи 349, 107, 669-ма контурами урочищ.
Схарактеризовані у такий спосіб та закартовані елементи
ландшафтної
генетико-морфологічної
структури
території
дослідження (на прикладі модельної ділянки), крім того, було
схарактеризовано шляхом застосування графічного та матричного
моделювання.
Так, використання теорії графів щодо вивчення генетикоморфологічної ландшафтної структури території дає можливість
відобразити визначальні стосовно її формування відношення
генетичної спільності між складовими геосистемами [7]. Така
спільність є тим більшою, чим подібнішими між собою будуть
геосистеми за комплексом генетично зумовлених ознак. При
цьому ландшафтну спільність/подібність геокомплексів можна
відобразити графом, вершинами якого є в даному випадку
урочища, а його ребра формують просторові відношення між
ними. Ступінь генетичної близькості двох урочищ визначають за
допомогою «дистанційного коефіцієнта» (за зваженою евклідовою
дистанцією), обчислення якого здійснюється для всіх можливих
пар ландшафтних комплексів, та на його основі будується зважений
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Рис. 2. Домінантність/унікальність урочищ лісостепових ландшафтів території
Лівобережної України (фрагмент)
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Рис. 3. Граф подібності урочищ фрагменту ділянки дослідження лісостепових комплексів

граф подібності (рис. 3).
З графу подібності лісостепових ландшафтних комплексів
виявляється можливим виділити генетично найбільш близькі з них
пари: [т130-т142] та [т267-т262], [м227-м255], що мають найвищий
ступінь подібності, та, як правило, відмінність виявляють за
складом рослинних угруповань. Генетично найбільш віддалені/
відмінні пари лісостепових ландшафтів [м255-с371], [м227-с278],
[т267-п115] та інші мають найнижчий ступінь подібності. Та основу
частину графу лісостепових комплексів складають «генетично
нейтральні» урочища [м227-м239], [м239-д35], [м195-т142] та інші.
Застосування графу подібності має чимале науково-практичне
значення, адже використання його разом з легендою-матрицею,
складеною до картографічної моделі ландшафтної генетикоморфологічної структури території, дає наочне уявлення про
генетичну спільність ландшафтів, а, отже, – й про кластери
ландшафтних комплексів, близькі щодо розробки ландшафтнопланувальних заходів.
Іншим прикладом оцінки генетико-морфологічної структури
території й визначення важливих ландшафтних морфологічних
її особливостей може слугувати виявлення рис сусідства між
парами урочищ та створення матриці і графа сусідства. Для цих
потреб використовується такий тип матриці, у якому її елементами
виступають «одиниці» – за умови, коли ландшафтні комплекси
безпосередньо межують між собою, та «нулі» – якщо ландшафти
не мають спільної межі. У відповідності до зазначених таким чином
у матриці сусідства елементів ландшафтної структури території,
та дотримуючись теорії графів, будують неорієнтований граф
сусідства (рис. 4). За неорієнтованим непласким графом сусідства
урочищ ділянки дослідження виявляється можливим встановити
показники ступенів/валентності його вершин (кількість ребер,
що з них виходять; кількість сусідів), значення якого коливається
в інтервалі 2-7. При цьому, найвищий показник валентності
властивий лише одному урочищу [м184] у складі тестової ділянки
дослідження. Найнижчий показник ступеня вершини/валентності
властивий більшості урочищ-вершин графів, як-то: [м265], [с320],
[с321], [с331], [с200], [д35], [т112], що свідчить про переважання
односпрямованих зв’язків між урочищами та значну протяжність
спільних меж між сусідніми парами урочищ. Довжина маршрутів
графу сусідства (кількість ребер) ділянки дослідження становить
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Рис. 4. Граф сусідства урочищ фрагменту ділянки дослідження
лісостепових комплексів
60, що свідчить про високий ступінь складності зв’язків сусідства
між лісостеповими комплексами.
Висновки. Зважаючи на отримані результати аналізу
ландшафтної
генетико-морфологічної
структури
території
Лівобережної України на прикладі тестової ділянки розвитку
лісостепових комплексів, можна зауважити, що вона, не зважаючи
на відносно невеликі загальні розміри, відзначається значною
гетерогенністю свого складу, що, у свою чергу, значно впливає на
просторову диференціацію фізико-географічних процесів. Крім
того, загальною її рисою є досить чітка виразність типів місцевості,
кожен з яких має характерний лише для нього набір урочищ, що
значно ускладнюють ландшафтну диференціацію й зумовлюють
головні напрямки господарського використання території та
можливий перелік заходів з підвищення продуктивності земельних
угідь й попередження негативних природних процесів та явищ
шляхом запровадження концепції та інструментарію ландшафтного
планування.
Рецензент – доктор географічних наук, професор П. Г. Шищенко
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В. В. Удовиченко
картографирование и графическое
моделирование Ландшафтной генетикоморфологической структуры лесостепных
комплексов Левобережной Украины (на
примере тестового участка исследования)
Результаты исследования, представленные в данной
статье, отображают специфические черты ландшафтного
генетико-морфологического строения лесостепных комплексов
территории Левобережной Украины (на примере тестового
участка исследования). Обозначенные черты визуализировано и
представлено в виде картографической модели, легенды-матрицы
к ней, а также отображено путем графического моделирования –
построенных графов подобия и соседства. Изложенная качественная
характеристика существующих ландшафтных комплексов дает
представление обо всем многообразии ландшафтов ранга типа
местности и урочищ и сложных урочищ, которые развития
приобрели в пределах тестового полигона. Отдельно, внимание
акцентировано на возможностях практического использования
полученных результатов.
Ключевые слова: генетико-морфологическая структура, тип
местности, урочище, лесостепной комплекс, ландшафт.
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V. Udovychenko
The mapping and graphical modeling the
landscape genetic-morphological structure
within forest-steppe landscape complexes the
Left bank the Dnipro river of Ukraine (on the
example of the tested research area)
The frame/skeleton of landscape genetic-morphological structure
of the territory is formed by its morphological parts such as land unit
and facet combination. All of them determine natural features of
landscape complexes and knowledge about which forms the key basis of
elaboration, substantiation and implementation of the landscape planning
concept and the system of conformable actions. The spatial landscape
differentiation and genetic-morphological structure of the research area
are being done on a 1:200 000 scales and the tested area was laid within
the central part of the Sumy slope-elevated physiographic oblast. The
landscape heterogeneity of the area was studied and grounded on the
results of field observations, analysis of the textual and cartographic
material, aerospace photography interpretation, literary and statistics data
interpretation according to the traditional ladnscapeological methodic.
The key operating units of landscape genetic-morphological structure
within the forest-steppe complexes the Left-Bank the Dnipro river of
Ukraine territory, which was reflected in the middle scale cartographic
model, are its morphological part (land unit and facet combination).
The substance of that cartographic model in a concentrated form is
represented in the legend which was created in a form of matrix and
reflects classification structural-genetic grouping of the landscape units,
its typological hierarchy, and actual landscape complexes nomenclature.
The main group of land units is represented by flat watershed, streamside
(slope), flat ancient adjacent to a glacier, above flood-lands terrace,
flood-lands, and valley-gully types. Thus is visualized and presented
in a form of mapping model, legend-matrix to it, and graphical model
– graph of similarity and vicinity. The qualitative landscape complexes
characteristics which reflect all variety of landscapes land units, facet
combinations and compound facet combinations ranks, which developed
within the tested research area, are given. Also, an emphasis is placed
on the opportunity to practical using obtained results.
Keywords: genetic-morphological structure, land unit, facet
combination, forest-steppe complex, landscape.
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