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АНОТАЦІЯ 

Кульбіда Л. С. Просторово-часові зміни агроландшафтів Середнього 

Побужжя. – Кваліфікаційна наукова праця на правах  рукопису. 

 Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за 

спеціальністю 11.00.11 – конструктивна географія і раціональне використання 

природних ресурсів. – Інститут географії Національна академія наук України. – 

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки МОН України. – 

Луцьк, 2020. 

В дисертації визначено просторово-часові зміни агроландшафтів, які 

виявляються як в результаті природної динаміки та еволюції, так і під впливом 

людської діяльності. Починаючи з І ст. до н.е. розпочалось освоєння ландшафтних 

комплексів в контексті їх сільськогосподарського використання.  На початку ХІХ 

століття з метою розширення посівних площ відбулось систематичне вирубування 

лісів, розорювання схилових земель, знищення чагарників, осушення лук і боліт. 

При цьому одночасно порушувалось необхідне співвідношення площ ріллі і 

екостабілізуючих угідь – лісових масивів, боліт, сіножатей, пасовищ та ін. В 

результаті прогресуючого антропогенного навантаження на довкілля знизилась 

природна здатність агроландшафтів до нормального стану функціонування. Ці зміни 

в просторі і часі наростали з року в рік, хоча темпи їх були різними – залежно від 

типу і генезису ландшафтного комплексу, його положення на місцевості, 

особливостей і тривалості землекористування і техногенного впливу тощо.  

Розглянуто визначення поняття «агроландшафту» В. Т. Гриневецького (2010) 

– територіальна землеробська ландшафтна система – цілеспрямовано змінений 

людиною природний ландшафт, який слугує об’єктом сільськогосподарського 

природокористування, як природно-територіальні (ландшафтні) комплекси земної 

поверхні, які здавна освоєні людиною і постійно використовуються в охороні 

довкілля та підтриманні організованості біосфери. Автор дисертації вважає, що саме 

це визначення агроландшафту найповніше відповідає меті ландшафтознавчого 

дослідження сільськогосподарських угіддь – земель сільськогосподарського 
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призначення: ріллі, багаторічних насаджень, сіножатей, пасовищ, перелогів. 

Для більш детального дослідження й укладання ландшафтних карт на 

позаминуле та минуле століття обрано ліву притоку Південного Бугу – басейн річки 

Десни. Саме ця територія була обрана для дослідження тому, що тут найповніше 

відображено характерні особливості природи і ландшафтів лівобережної частини 

Побужжя – з більш рівнинними ландшафтами і більш зміненими внаслідок 

сільськогосподарського землекористування. Територія Середнього Побужжя 

охоплює частину басейну річки Південний Буг від с. Костянтинів (межа 

Хмельницької та Вінницької областей) до м. Гайворон (межа Вінницької та 

Кіровоградської областей). 

Еталонним басейном для визначення просторово-часових змін агроландшафтів 

Середнього Побужжя  обрано басейн річки Десни – лівої притоки Пд. Бугу, площею 

1402 км², який вирізняється значно більшими територіями поширення рівнинних 

ландшафтів, ніж хвилясто-розчленована поверхня Правобережжя Пд. Бугу. Тому в 

часі ця територія зазнала більш вираженого сільськогосподарського 

трансформування, чим і є цікавою для цього дослідження. Для басейну р. Десни 

укладено ландшафтні карти двох часових періодів – станом на 1969 р. та на 1869 р. 

Результати і теоретико-методологічну складову цих досліджень у роботі 

використано як наукову основу дисертаційного дослідження для вивчення власне 

агроландшафтів (зокрема – детальніше в еталонному басейні території) та їх 

просторово-часових змін у зв’язку з проблемами сучасного природокористування на 

цій території. 

В дисертації розглянуто у певній історичній послідовності різні системи 

землеробства: примітивні, екстенсивні, перехідні та інтенсивні. На досліджуваній 

території примітивні системи землеробства (підсічно-вогнева, лісопильна, заліжна 

та перелогова) використовувались в XVII та XVIII ст. Пізніше ці системи злилися з 

екстенсивними системами землеробства, до яких віднесені, зокрема, парова і 

багатопільна, трав'яна або вигінна. 

Здійснений аналіз історії сільськогосподарського землекористування 

Середнього Побужжя свідчить, що сільськогосподарські ландшафти пройшли 
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складний і тривалий час формування, коли домінуюча роль у їх виникненні, 

становленні структурної організації належала антропогенним чинникам, які істотно 

змінювались протягом останніх століть. 

Автором встановлено, що значно скоротилась площа залісених ділянок, 

особливо навколо міст і залізниць. Розширення орних ділянок відбувалось за 

рахунок розорювання «непродуктивних» земель старих садів, пасовищ, схилів, 

заплав і навіть придорожних смуг. Позитивними процесами землекористування в 

Середньому Побужжі на початку XX ст. був розвиток садівництва на непридатних 

для розорювання сильно еродованих та терасованих крутих схилах. Порівняння 

ландшафтної та обласної кадастрової карти дає змогу зробити висновок, що 

зберігається тенденція до традиційного, як і в минулому, сільськогосподарського 

використання земель.  

На території Середнього Побужжя в цілому достатньо площ придатних для 

ведення сільського господарства. Лише невелика площа – близько 300 км², є 

малопридатною для вирощування сільськогосподарських культур, але такі ділянки 

теж використовуються – під пасовища чи сіножаті. Зменшення площ, зайнятих 

природними рослинними формуваннями (луками, лісами), при одночасному 

збільшенні питомої ваги освоєних агроландшафтів, насамперед ріллі, спричинило 

своєрідні  умови  землекористування у  Середньому Побужжі.  

У ході польових досліджень агроландшафтів Середнього Побужжя  з’ясовано, 

що порівняно з ландшафтною картою на 1869 р. склад і співвідношення 

агроландшафтів змінилися. Збільшилась розораність схилів і, як наслідок, 

зменшилась площа кормових угідь, лісових масивів, боліт ін. Загалом антропогенне 

навантаження на агроландшафти збільшилось при одночасному зростанні 

урбанізованих та індустріальних територій. Фізико-географічні особливості та 

тривале антропогенне освоєння досліджуваної території зумовили основні риси 

сучасної структури землекористування: домінування орних земель в структурі 

сільськогосподарських угідь; зосередження основних площ ріллі у межах схилових 

місцевостей, межирічних рівнин у верхній та центральній частинах басейну; 

домінування пасовищ на схилових та заплавних місцевостях басейну. На 
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перспективу можна передбачити, що в сучасних умовах землекористування 

тенденція до збільшення площі орних земель залишиться й надалі.  

Виявлено, що однією з причин погіршення родючості ґрунтів Середнього 

Побужжя є недотримання традиційних сівозмін. Сучасна кон’юнктура ринку 

примушує аграріїв вирощувати, передусім, енергонасичені культури, що часто 

призводить до нехтування сівозмінами. Особливо це стосується соняшнику, 

кукурудзи, сої і, в останній час, ріпаку, які належать до так званих «важких 

культур», що виснажують ґрунт. В останні десятиліття, збільшуються площі під 

соняшником більш ніж у 7 разів та ріпаком майже у 10 разів. Збільшення площ під 

соєю зумовлено зростанням попиту на цю олійну культуру й продукти її переробки 

на міжнародному ринку. У наступні роки в Середньому Побужжі імовірним 

виглядає скорочення посівних площ під пшеницею при одночасному нарощуванні 

площ під олійними. Передбачувані загальні кліматичні зміни будуть мати певний 

вплив на майбутню спеціалізацію на досліджуваній території 

сільськогосподарського виробництва і це варто врахувати вже в теперішній час 

(розширювати площі під виноградники, сади тощо). 

Вперше встановлено різночасову ландшафтну структуру території Середнього 

Побужжя, реконструйовано природні ландшафти ключової ділянки – басейну 

р. Десни станом на ХІХ та ХХ століття та укладено відповідні карти, визначено 

просторово-часові зміни природних ландшафтів території за 100 років (1869–

1969 рр.), укладено карту агроландшафтів ключової ділянки басейну р.  Десни, та 

карту структури сучасного землекористування. Удосконалено методику 

використання терміну «агроландшафт» при дослідженні сільськогосподарських 

земель та дослідницькі принципи виявлення історичних особливостей використання 

агроландшафтів. 

Отримали подальший розвиток наукові засади історико-ландшафтознавчого 

аналізу основних чинників та процесів формування й розвитку агроландшафтів та 

оцінювання можливих трансформацій стану і функціонування агроландшафтів 

території та шляхи і перспективи оптимізації землекористування у Середньому 

Побужжі. 
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Результати виконаного дисертаційного дослідження – карти, картосхеми, 

прогнози розвитку та запропоновані шляхи оптимізації сільськогосподарського 

землекористування, можуть бути використані місцевими виконавчими органами, а 

саме: Департаментом екології та природних ресурсів Вінницької 

облдержадміністрації, Головним управлінням Держгеокадастру у Вінницькій 

області – для опрацювання регіональних програм і планів раціонального 

природокористування. Розроблені у дисертації теоретичні аспекти дослідження 

агроландшафтів, їх просторово-часових природно-антропогенних трансформацій, 

зібраний фактичний матеріал та опубліковані результати рекомендуються до 

використання при викладанні курсів на кафедрі географії природничо-географічного 

факультету у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла 

Коцюбинського.  

Ключові слова: агроландшафт, просторово-часові зміни, агроландшафтні 

комплекси, Середнє Побужжя, польові ландшафти, лучно-пасовищні ландшафти, 

садові ландшафти, ландшафтна карта.  
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ABSTRACT 

 

 Kulbida L. S. The spatial-temporal changes of agricultural landscapes of the Middle 

Pobuzhzhya. – Qualifying scientific work on the rights of the manuscript. 

 The thesis for getting the degree of candidate of geographical sciences, the 

speciality 11.00.11 – constructive geography and rational use of natural resources. – 

Institute of Geography National Academy of Sciences of Ukraine. – Lesya Ukrainka East 

European National University of the Ministry of Education and Science of Ukraine. –

Lutsk, 2020. 

 The spatio-temporal changes of agrolandscapes, that appear both as a result of 

natural dynamics and evolution, and under the influence of human activity are analysed in 

dissertation. Beginning from the 1st century B.C. the development of landscape complexes 

in the context of their agricultural use began. At the beginning of ХІХ century with the 

aim of expansion of sowing areas the systematic felling of the forests, plowing of the 

sloping lands, the destruction of shrubs, draining of meadows and swamps started. At the 

same time, the necessary ratio of arable lands and ecostabilizing territories – forests, 

reservoirs, swamps, hayfields, pastures, etc. – was violated. As a result of the progressive 

anthropogenic pressure on the environment, the natural ability of agro-landscapes to 

normal functioning decreased. These changes in space and time grew from year 

to  year,  although their pace varied  – depending on the type and genesis of the landscape 

complex, its location on the terrain, features and duration of land use and technogenic 
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influence, etc.  

 The definition of «agrolandscape» by V. T. Grinevets'kyi (2010) is considered – the 

territorial agricultural landscape system – the intentionally modified by man natural 

landscape, which serves as an object of agricultural use, as natural-territorial (landscape) 

complexes of the earth's surface, which have long been mastered by man and are 

constantly used for the environment protection and maintaining the biosphere 

organization. The author of the dissertation thinks that this definition of agrolandscape is 

the most complete consistent with the purpose of landscape research of farmlands – 

agricultural lands: arable land, perennial plantations, hayfields, pastures, and fallow lands. 

 For a more detailed study and compilation of landscape maps, the left tributary of 

the Southern Bug – the Desna River basin has been chosen for the before last century and 

the last century. It was this area that was chosen to study, because the characteristics of the 

nature and landscapes of the left-bank part of the Pobuzhzhya region are most fully 

reflected here – with more even and more varied landscapes as a result of agricultural land 

use. The territory of the Middle Pobuzhzhya covers the part of the basin of the Southern 

Bug River from Konstantiniv (the border of Khmelnytsky and Vinnytsia regions) to 

Haivoron (the border of Vinnytsia and Kirovograd regions). 

 The basin of the Desna River, the left tributary of the Southern Bug, with an area of 

1402 km², which is distinguished by considerably larger areas of the spread of plain 

landscapes than the wavy-dismembered surface of the Right Bank of the Southern Bug, is 

defined and explored for the determination of spatial-temporal changes in the 

agrolandscapes of the Middle Pobuzhya. Therefore, over time, this territory has undergone 

a more expressed agricultural transformation, which is interesting for this study. The 

landscape maps for the basin of the Desna River have been compiled of two time periods – 

as of 1969 and 1869. 

 The results and the theoretical and methodological component of these researches 

are used as the scientific basis of the dissertation research for the study of actual agro-

landscapes (in particular – more in the reference basin of the territory) and their spatial and 

temporal changes in connection with the problems of modern nature management in this 

territory. 
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 Different systems of agriculture were observed in the dissertation in a certain 

historical sequence: primitive, extensive, transitional and intensive. Primitive agricultural 

systems (slash-and-burn, clear-cutting, shifting cultivation and fallow) were used in the 

investigated territory in the XVII and XVIII centuries. Later, these systems merged with 

extensive farming systems, which include, in particular, convertible husbandry and crop 

rotation, grass or pasture. 

 The analysis of the history of agricultural land use in the Middle Pobuzhzhya shows 

that agricultural landscapes have undergone a complex and durable period of formation, 

when the dominant role in their occurrence, the formation of a structural organization 

belonged to anthropogenic factors that have changed significantly during the last centuries. 

The author has investigated that the area of harvested areas, especially around cities 

and railways, has considerably decreased. The expansion of the arable land was due to the 

plow of «unproductive» lands of old gardens, pastures, slopes, floodplains and even road 

bands. Positive processes of land use in the Middle Pobuzhzhya in the early XX century 

was the development of horticulture on unsuitable for the plowing of strongly eroded and 

terraced steep slopes. A comparison of the landscape and oblast cadastral maps makes it 

possible to conclude that the tendency towards the traditional, as in the past, agricultural 

land use has continued. There are enough areas suitable in general for agriculture in the 

territory of Middle Pobuzhzhya. Only a small area – about 300 km² – is unsuitable for 

growing crops, but such areas are also used – for pasture or hayfields. Reducing the area 

occupied by natural plant formations (meadows, forests), while simultaneously increasing 

the proportion of developed landscapes, primarily arable land, caused the original 

conditions of land use in the Middle Pobuzhzhya. 

During the field studies of agrolandscapes of the Middle Pobuzhzhya it was founded 

that compared with the landscape map for 1869 the composition and value of agricultural 

landscapes have changed. The plowing of the slopes increased and, as a result, the area of 

grasslands, forest massifs, swamps, etc. decreased. In general, anthropogenic load on 

agrolandscapes increased with the simultaneous growth of urbanized and industrialized 

areas. Physical-geographical characteristics and long-term anthropogenic development of 

the studied area predetermined the main features of the current structure of land use: the 
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dominance of arable land in the structure of agricultural land; concentration of main areas 

of arable land within the slopes, interfluve plains in the upper and central parts of the 

basin; dominance of pastures on the sloping and flood areas of the basin. In the future we 

can predict that in the present conditions of land use the tendency to increase the area of 

arable land will remain. 

It was revealed that one of the reasons for the deterioration of the fertility of the 

soils of the Middle Pobuzhzhya is the non-compliance with the traditional crop rotation. 

The current market conditions force agrarians to grow, first of all, energy-bearing crops, 

which often leads to neglect of crop rotations. This is especially true for sunflower, corn, 

soybean and, most recently, rape, which belong to so-called «heavy crops», which deplete 

the soil. In recent decades, the sunflower areas are increased more than 7 times and rape is 

almost 10 times. The increase in soybean acreage is due to increased demand for this 

oilseed crop and products of its processing in the international market. In subsequent years 

in the Middle Pobuzhzhya is probable reduction in corn acreage while increasing the area 

under oil. The envisaged general climate changes will have a certain impact on future 

specialization on the agricultural area under study, and this should be taken into account 

already at the present time (to expand the area under vineyards, gardens, etc.). 

For the first time a time-varying landscape structure of the Middle Pobuzhzhya 

region was determined, the natural landscapes of the key area – the basin of the Desna 

River in the 19 th and 20 th centuries were reconstructed and the corresponding maps were 

made, the spatial and temporal changes of the natural landscapes of the territory for 100 

years were determined (1869–1969), a map of agrarian landscapes of the key area of the 

Desna river basin, and a map of the structure of modern land use were compiled. The 

methodology of using the term «agrolandscape» in the study of agricultural land and 

research principles for identifying historical features of the use of agro-landscapes has 

been improved. 

The scientific principles of historical and landscape analysis of the main factors and 

processes of formation and development of agro-landscapes and assessment of possible 

state transformations and functioning of the agro-landscapes of the territory and ways and 
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prospects for optimization of land use in the Middle Pobuzhzhya have got further 

development. 

The results of the completed dissertation research – maps, circuit maps, forecasts of 

development and suggested ways of optimization of agricultural land use, can be used by 

local executive bodies, namely: the Department of Ecology and Natural Resources of 

Vinnytsia Regional State Administration, the Main Department of the State Geocadaster in 

Vinnytsia Oblast – for the processing of regional programs and plans for rational nature 

management The theoretical aspects of the research of agro-landscapes, their spatial-

temporal natural and anthropogenic transformations, the collected actual material and the 

published results are developed in the dissertation and they are recommended for use in 

the teaching of courses at the Department of Geography of the Natural Sciences and 

Geography Faculty at Vinnitsa State Pedagogical University named after Mykhailo 

Kotsiubynsky. 

The keywords: agrolandescape, spatial-temporal changes, agrolandscape 

complexes, Middle Pobuzhzhya, field landscapes, meadow-pasture landscapes, garden 

landscapes, landscape map. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Багатогранна і незмінно актуальна проблема 

раціонального використання сільськогосподарських земель – агроландшафтів 

України, як основи отримання життєво важливої продукції землеробства в наші дні 

становить особливий науковий і практичний інтерес. Гостро ця проблема постала в 

Україні в умовах нинішньої складної перебудови земельних відносин і проведення 

аграрної реформи. 

Середнє Побужжя – територія давнього заселення, активного і різнобічного 

використання її природних ресурсів, площею 10 000 км². Агроландшафти 

Середнього Побужжя займають 788 тис. га (близько 80 % його території). За багато 

віків площа орних земель території поступово збільшувалась. Просторово-часові 

зміни агроландшафтів відбуваються як в результаті природної еволюції, так і під 

впливом людської діяльності. Починаючи з І ст. до н.е. посилюється освоєння 

природи шляхом сільськогосподарського використання. На початку ХІХ століття з 

метою розширення посівних площ відбулось систематичне вирубування лісів, 

розорювання схилових поверхонь, знищення чагарників, осушення лук і боліт. При 

цьому порушувалось необхідне оптимальне співвідношення площ ріллі й 

екостабілізуючих угідь – лісових масивів, боліт, сіножатей, пасовищ та ін. В 

результаті прогресуючого антропогенного навантаження на довкілля знизилась 

природна здатність агроландшафтів до продуктивного стану функціонування. Ці 

зміни в просторі і часі нарощувались з року в рік, хоча темпи їх були різними – 

залежно від типу і генезису ландшафтного комплексу, його положення на 

місцевості, особливостей і тривалості землекористування, техногенного впливу 

тощо. Визначення таких змін агроландшафтів Середнього Побужжя, що становить 

зміст дисертаційного дослідження, є актуальним для оптимізації сучасного 

природокористування. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, темами. Дисертаційне 

дослідження здійснювалось у відділі ландшафтознавства Інституту географії НАН 

України та пов'язане з державними темами: «Принципи, критерії та методи 
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оцінювання ландшафтів для оптимізації природокористування в Україні», 

держреєстраційний № 0105U000890 (2005–2007  рр.); «Методологія і методика 

дослідження ландшафтів, як основи земельного кадастру України», 

держреєстраційний № 0108U001144 (2008–2010 рр.). 

Тема дисертації  пов'язана з тематикою програм Вінницької обласної Ради:  

«Стратегія збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 

2020 року», «Програма збереження та відтворення родючості ґрунтів, земель 

державної форми власності у Вінницькій області на 2018–2022 роки». 

Мета і завдання дослідження. Мета роботи – оцінити вплив 

сільськогосподарського землекористування на стан природних ландшафтів (у 

сучасному та в історичному аспекті), запропонувати шляхи та заходи оптимізації їх 

стану. Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити такі завдання: 

– визначити сучасний зміст поняття «агроландшафт»; 

– визначити сучасну структуру ландшафтів досліджуваної території; 

  – укласти карти давніх ландшафтів станом на 1869 р. та ландшафтів минулого 

століття станом на 1969 р. ключової ділянки дослідження – басейну річки Десни; 

– проаналізувати тенденції змін ландшафтів Середнього Побужжя; 

  – укласти карти агроландшафтів та структури сучасного землекористування 

ключової ділянки – басейну р. Десни; 

– визначити основні напрями раціонального використання агроландшафтів 

території дослідження та розробити рекомендації щодо поліпшення їх структури на 

майбутнє. 

 Об'єкт дослідження – агроландшафти Середнього Побужжя на рівні 

місцевостей та окремих урочищ, як природно-сільськогосподарських геосистем, що 

сформувалися в межах природного ландшафту внаслідок його землеробського 

освоєння та в яких природна і виробнича підсистеми створюють агроландшафт і 

забезпечують оптимальні умови вирощування сільськогосподарських культур.  

Предмет дослідження  –  віковий хід, характер і динаміка просторово-часових 

змін агроландшафтних комплексів ключової ділянки – басейну р. Десни для 

екстраполяції результатів на аналогічні агроландшафти Середнього Побужжя. 
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        Методи дослідження.  В процесі вирішення поставлених завдань використано 

низку взаємопов’язаних підходів, принципів і методів дослідження. Серед підходів: 

конструктивно-географічний, історико-ландшафтний. Принципи: історизму, 

комплексності. Методи: порівняльний, просторово-часового та аналітико-

картографічного аналізів, теоретичного узагальнення та систематизації фактів – 

використані в процесі пізнання агроландшафтів досліджуваної території.  

 Це дало можливість удосконалити основне наукове поняття і укласти карти 

ландшафтної структури та агроландшафтів еталонної території – басейну р. Десни.  

Польові методи використані в процесі дослідження та картографування сучасної 

структури агроландшафтів, особливостей їх формування і сучасного 

функціонування.  

 Ландшафтне   картографування   території  детального дослідження – басейну 

р. Десна – здійснено з використанням ГІС технологій; карти ландшафтів басейну 

річки Десни створено за допомогою стандартних процедур та інструментів 

програмних продуктів фірми ESRI ARCGIS 9.3. 

  Побудовані ландшафтні карти масштабу 1:100 000, що відображають 

ландшафтну структуру басейну р. Десни двох часових рівнів – станом на 1869 р. та 

на 1969 р., стали основою для визначення просторово-часових природно-

антропогенних змін ландшафтних комплексів території за 100 років. 

 Наукова новизна отриманих результатів полягає у тому, що: 

 вперше: 

   – встановлено різночасові ландшафтні структури території Середнього 

Побужжя; 

   – реконструйовано природні ландшафти ключової ділянки – басейну 

р.  Десни станом на ХІХ та ХХ століття та укладено відповідні карти; 

  – визначено просторово-часові зміни природних ландшафтів території за 

100  років (1869–1969 рр.); 

  – укладено карту агроландшафтів ключової ділянки басейну р. Десни, та 

карту структури сучасного землекористування; 

         удосконалено: 
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            – методику використання терміну «агроландшафт» при дослідженні 

сільськогосподарських земель; 

  – дослідницькі принципи виявлення історичних особливостей використання 

агроландшафтів. 

         отримали подальший розвиток: 

            – наукові засади історико-ландшафтознавчого аналізу основних чинників та 

процесів формування й розвитку агроландшафтів; 

            – оцінювання можливих трансформацій стану і функціонування 

агроландшафтів території та шляхи і перспективи оптимізації землекористування у 

Середньому Побужжі. 

 Практичне значення отриманих результатів. Результати дисертаційного 

дослідження (карти, картосхеми, прогнози розвитку та запропоновані шляхи 

оптимізації сільськогосподарського землекористування), можуть бути використані 

місцевими виконавчими органами, а саме: Департаментом екології та природних 

ресурсів Вінницької облдержадміністрації, Головним управлінням Держгеокадастру 

у Вінницькій області – для опрацювання регіональних програм і планів 

раціонального природокористування. Розроблені у дисертації теоретичні аспекти, 

історія сільськогосподарського землекористування та тенденції змін ландшафтів 

Середнього Побужжя було впроваджено у навчальний процес кафедри географії 

природничо-географічного факультету  Вінницького державного педагогічного 

університету імені Михайла Коцюбинського (акт впровадження результатів 

дослідження № 21/0083 від 02.12.19 р.), зокрема під час розробки та викладання 

навчальних дисциплін «Природнича географія Поділля», «Географія Вінницької 

області», «Антропогенне ландшафтознавство» та «Основи конструктивної 

географії».  

         Особистий внесок здобувача. Автором проведено польові середньомасштабні 

ландшафтні дослідження, проаналізовано й систематизовано їх результати, 

розроблено оригінальні карти – ландшафтних комплексів на ХІХ та ХХ століття та 

обґрунтовано основні шляхи поліпшення використання агроландшафтів.  
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          Для досліджень в об'єктному регіоні особисто зібрано та ґрунтовно 

опрацьовано архівний та літературно-фондовий матеріал геолого- 

геоморфологічного, історико-географічного, ландшафтознавчого, 

агрогеографічного, планувального, природоохоронного, статистичного та місцевого 

інформаційного змісту. Для виконання дослідження за основу ландшафтного 

картографування території Середнього Побужжя взято різночасові топографічні 

карти – триверстки 1869 р. масштабу 1:126 000 та топокарти масштабу 1:100 000 

(1969 р.). Проведено польові середньомасштабні ландшафтні дослідження: 

маршрутні – на всій території Середнього Побужжя та детальні – на ключових 

ділянках, зокрема басейну р. Десни. За отриманими результатами  польових 

ландшафтних досліджень у камеральних умовах автором укладено 

середньомасштабні (1:100 000) ландшафтні  карти  на ХІХ  та ХХ століття басейну 

р. Десни. Для цієї ж території розроблено оригінальну підсумкову карту 

агроландшафтів. Усі основні результати й висновки, що представлені у 

дисертаційній роботі, отримані автором самостійно. 

Апробація результатів дисертації. Основні результати дослідження 

доповідались та обговорювались на щорічних звітних наукових конференціях 

викладачів Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла 

Коцюбинського у 2006–2013 роках і представлені на всеукраїнських та міжнародних 

науково-практичних конференціях і з’їздах: Першому Всеукраїнському з’їзді 

екологів «ECOLOGY – 2006» (м. Вінниця, 4–7 жовтня 2006 р.), «Проблеми розвитку 

наук про Землю в баченні молодих науковців» (м. Київ, 29–30 травня 2008 р.), 

«IV  Всеукраїнському з’їзді екологів з міжнародною участю» (м. Вінниця, 25–27 

вересня 2013 р.); а також на наукових семінарах та конференціях Інституту географії 

НАН України.  

Публікації. За темою дисертації опубліковано 12 наукових праць, з них 

11  одноосібних, в тому числі 6 – у фахових вітчизняних виданнях, 1 – в іноземних; 

5 публікацій у матеріалах наукових конференцій та інших виданнях. Загальний 

обсяг публікацій, що належать особисто дисертанту – 3,9 д. а. 
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Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, чотирьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Загальний обсяг 

дисертації – 164  сторінки,  із   яких  138 – основного тексту.  У  роботі   міститься 

12  рисунків, 5 таблиць,  5  додатків. Список   використаних   джерел   нараховує 

153  найменувань. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

АГРОЛАНДШАФТІВ 

 

1.1. Агроландшафтознавство – прикладний науковий  напрям  географії 

 

Сучасне природознавство в своїх дослідженнях розглядає складну проблему – 

взаємодії суспільства і природи, як діалектичної єдності та боротьби 

протилежностей.   Внаслідок   цього   створюються    цілісності,   що    мають    свою  

1 просторово-часову організацію та власні закони функціонування.  

В галузі землекористування найпоширенішими є агроландшафти, як 

природно-господарські системи: територіальна єдність, що створюється та 

функціонує в конкретних ландшафтах внаслідок сільськогосподарського 

використання їх природно-ресурсного потенціалу. В результаті цього суспільство 

отримує майже всі основні умови забезпечення своєї життєдіяльності – від простору 

проживання до продуктів харчування, об’єктів праці, відпочинку та ін. Термін 

агроландшафт широко використовується аграріями як простий синонім 

сільськогосподарського угіддя: землі, соціально, технічно та економічно придатні 

для використання як орні, пасовищні, сінокісні, садові, рекреаційні та ін. 

Агроландшафтознавство, як порівняно новий напрям антропогенного 

ландшафтознавства, знаходиться на етапі становлення та формування свого 

науково-практичного доробку. Тому навіть визначення самого терміну має різний 

зміст.  

Територіальна організація агроландшафту, як правило, передбачає наявність 

не лише сільськогосподарських земель (орні землі, сінокоси, пасовища та ін.), а й 

різноманітних елементів екологічного каркасу та господарської інфраструктури. 

Базовий об’єктний термін агроландшафтознавства – агроландшафт (АЛ) – 

увійшов  у  широкий   вжиток  у  вітчизняній   науці   і  практиці  впродовж  останніх   
1
 Простір-час  єдиний чотиривимірний континуум, що складається з тривимірного простору і єдиновимірного часу як 

основних нерозривних форм існування матерії. (с.1170, Великий тлумачний словник Української мови. Укладач і  

Гол.редактор В. Т. Бусел. - К; ВТФ «Перун», 2005. 1728с.) 
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десятиліть. Очевидно, завдяки низці переваг – конструктивності, міждисциплінарній 

і міжнаціональній комунікабельності (мовній інтернаціоналізованості, лінгвістичній 

стрункості й бездоганності, раціональності та ін. – цей термін поступово замінює 

свій давніший двослівний синонім «сільськогосподарський ландшафт»(СГЛ). 

Останній за поясненням проф. Ф. М. Мількова вперше почав використовуватися 

дослідниками у 1920-х роках [85, с. 24].  

Зважаючи на перелічені особливості і явне фундаментальне значення 

агроландшафтів в спрямованості й організації сучасного раціонального 

сільськогосподарського землеоохоронного, ресурсо- і середовищевідновлювального 

в своїй основі  природокористування і суспільне значення функціонування цього 

об’єкта, до науково обґрунтованого визначення поняття агроландшафту ставлять 

особливі вимоги. Однак, як свідчать зведені дані про найвідоміші, у тому числі й 

раніше сформульовані держстандартні дефініції агроландшафтів, вони визначені 

однобоко навіть в авторитетних джерелах, наприклад [61] (табл. 1.1, № 9).  

                                                                Таблиця 1.1                                                                    

Характерні визначення понять – синонімів «агроландшафт» (АЛ), 

сільськогосподарський ландшафт (СГЛ)*                                                   

№ 

 

      Рік Т
ер

м
ін

  

                                 Д е ф і н і ц і я 

 

 

Автор (джерело) 

1/1972, 

1984 

 

СГЛ 

Особливий клас регульованих людиною 

антропогенних комплексів, який включає польовий, 

садовий, мішаний садово-польовий і лучно-

пасовищний підкласи. 

Мильков Ф. Н., 

1972, 1984 – 

[84,85] 

2/1984 А

АЛ 

  Невелика частина сільськогосподарських ландшафтів, 

структура яких пристосована людиною до науково 

обґрунтованого ведення сільського господарства, 

забезпечує збереження й розвиток його природних 

основ, не суперечить завданням охорони 

навколишнього природного середовища і підтриманню 

організації біосфери. Синонім поняття «агроландшафт» 

- культурний сільськогосподарський ландшафт. 

Дубінський Г. П., 

Бураков В. І. 

1985  – [12, с. 6] 

3/1987 (СГЛ Природно-сільськогосподарські геосистеми, які 

сформувалися і функціонують в результаті постійної 

взаємодії сільськогосподарського виробництва і 

природного середовища... Природна підсистема  –
головний носій ресурсовідтворювальних і 

середовищеутворюючих функцій агроландшафту. 

 

Ніколаев В. О., 

1987 – 

[100, с. 22] 
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     Продовження таблиці 1.1 

*(розроблено автором за: [10;11;12; 59; 61; 84–85;100;134])  

4/1990 С

АЛ 

Територіальна природно-антропогенна система, яку 

створено на основі освоєння і постійного 

сільськогосподарського використання первинного 

природного або зміненого людиною ландшафту 

географічного; вид антропогенного ландшафту. 

ГЕУ, 1990, 

– [11, с. 42] 

5/1997 А

АЛ 

Екологічно врівноважена антропогенно-природна, 

природно-виробнича територіальна система, яка у 

процесі свого антропогенного розвитку та 

вдосконалення дедалі менше потребує постійної 

напруженої антропогенної підтримки. 

Бураков В. І., 

1997 – [12, с. 3] 

6/2004 А

АЛ 

АЛ; Ландшафт агрокультурний: 1) ландшафт 

антропогенний із переважанням угруповань організмів, 

штучно сформованих людиною (агробіогеоценозів), які 

змінили природні фітоценози й зооценози на значній 

частині території; 2) пейзаж сільської місцевості. У 

вужчому розумінні АЛ – ландшафт, на більшій частині 

якого природну рослинність замінено посівами й 

насадженнями польових, садових та лісових  культур. 

Екологія: 

Тлумачний 

Словник, 2004 – 

[10, с. 20–21] 

7/2004 А

АЛ 

Антропогенно-природна, інтегрована природно-

виробнича територільна система, що пристосована до 

науково обґрунтованого, екологічно раціонального й 

економічно ефективного ведення сільськогоспо-

дарського виробництва, забезпечує збереження й 

розвиток його природних основ і тих основ 

колишнього ландшафту, які ще збереглися, не 

суперечить охороні довкілля, підтриманню 

організованості біосфери. 

Булигін С. Ю., 

Бураков В. І., 

Котова М. М. та 

ін., 2004 – 

[10, с. 91] 

8/2006 А

АЛ 

Природно-антропогенна система, яка є об’єктом 

сільськогосподарської діяльності і водночас 

середовищем життєдіяльності людини, а також 

формування агрофітоценозів. Сучасні АЛ України 

насамперед внаслідок високої розоранності їх..., 

деградації ґрунтового покриву..., значною мірою 

втратили саморегулюючі механізми, збіднені на фауну 

і флору. 

Екол. енцикл., 

2006, т. 1 – 

[134, с. 15] 

9/2007 А

АЛ 

Антропогенний ландшафт, природна рослинність якого 

на переважній частині території замінена 

агроценозами, пасовищами, сіножатими, багато-

річними насадженнями культур. 

Пятиязычный 

академический 

словарь, 2007 – 

[61, с. 26] 

10/2008 А

АЛ 

Природно-антропогенна ресурсовідтворююча і 

середовищеперетворююча гео (еко) система, яка є 

об’єктом сільськогосподарської діяльності і водночас 

середовищем існування культурних рослин, свійських 

тварин і людини. 

Николаев В. О., 

Копыл И. В., 

Сысуев В. В. – 

[59, с.98] 
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Щоправда, окремі найновіші формулювання дефініції агроландшафтів 

видаються інформаційно  виваженими,  ємними  та  використовуються  у  

навчальному процесі (табл. 1.1, № 7, 10).                                                           

 Порівняльний аналіз наведених характерних дефініцій агроландшафтів (АЛ) 

та синонімічних з ними сільськогосподарських ландшафтів (СГЛ) спонукає 

звернути найбільшу увагу на слабкі позиції у визначенні їх сутнісних, особливо 

базових ресурсоємних і ресурсозбережних ознак, завдяки яким вони є об’єктом –

фізичним базисом, і водночас продуктивним та незамінним засобом хліборобства. У 

цьому плані вкрай важливо звернути увагу на  вразливість  агроландшафтів, які за 

В.  О. Ніколаєвим, є природно-господарською геосистемою «з відносно низьким 

порогом екологічної надійності і порушеними механізмами саморегулювання» [101, 

с. 24]. Нижче зазначено, що об’єктивними причинами цього слугують: 1) 

цілеспрямована заміна достатньо стійких, як правило, клімаксових природних 

фітоценозів агроценозами, які являють собою здебільшого монокультуру 

однорічних рослин; 2) виникнення в агроценозах багатьох екозон, доступних для 

бур’янів і сільськогосподарських шкідників; 3) механічне руйнування ґрунтового 

покриву, яке різко знижує його опірність процесам ерозії і дефляції; 4) хімізація 

земель, яка призводить до пригнічення ґрунтової фауни і стерилізації ґрунту; 5) 

трансформація природного біогеохімічного кругообігу і, по суті, припинення дії 

екологічного закону піраміди енергій; 6) спрощення територіальної різноманітності 

первинного ландшафту, аграрне нівелювання його планової структури; 7) 

аридизація суші (залежно від природної зони, де розташовані агроландшафти) [29]. 

  Агроландшафт за визначенням  В. Т. Гриневецького (2010 р.) – територіальна 

землеробська ландшафтна система – цілеспрямовано змінений людиною природний 

ландшафт, який слугує об’єктом сільськогосподарського природокористування, як 

природно-територіальні (ландшафтні) комплекси земної поверхні, які здавна освоєні 

людиною і постійно використовуються в охороні довкілля та підтриманні 

організованості біосфери. Автор дисертації вважає, що саме це визначення 

агроландшафту найповніше відповідає меті ландшафтознавчого дослідження 

сільськогосподарських  угіддь – земель  сільськогосподарського призначення:  ріллі, 
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багаторічних насадженнь, сіножатей, пасовищ, перелогів. 

  Необхідність  врахування   ландшафтних  властивостей  території  при   

веденні сільськогосподарського    землекористування    обґрунтовано    в    двох     

невеликих методичних рекомендаціях, розроблених в 1982 р. науковцями Інституту 

географії НАНУ (на той час  Відділення географії МГІ АН УРСР): з ландшафтних 

досліджень з метою раціонального природокористування та  ландшафтних 

досліджень із контурно-меліоративної організації території колгоспів і радгоспів 

1987 р. [24]. За спрямованістю ці методичні рекомендації є також і 

агроландшафтознавчими,  хоча тоді ще не вживали такого терміну. 

Значну увагу ландшафтному природокористуванню надають науковці 

сільськогосподарських напрямів. 

Кривов В. М.  із співавторами [19] вважають, що «агроландшафти формуються 

в результаті взаємодії природно-територіальних комплексів з усіма системами 

землеробства – організацією території, інфраструктурою, протиерозійними заходами 

постійної дії (лісосмуги, протиерозійні гідротехнічні споруди різних типів), межами 

полів і сівозмін, польовими дорогами, гідрографічною мережею. Агроландшафти – 

складні системи, які утворені з різних елементів (рілля, сіножаті, пасовища, 

багаторічні насадження), незначних за площею ареалів лісів, чагарників, лісосмуг, 

природних лук, боліт, торфовищ і розташованих на їхніх територіях шляхів, 

комунікацій та будівельних споруд» [19, c. 34].  Цими ж авторами визначено три 

зони і три рівні структурної організації агроландшафту, а також три важливих 

завдання: «…визначення оптимального співвідношення угідь, установлення 

мінімально необхідної площі окремої ділянки з природною рослинністю, 

планування   оптимальної   екологобезпечної  територіальної  структури  угідь» 

[19, c. 37]. Автори також вважають, що земельний масив або землеволодіння 

(землекористування) починається з найменших складових ландшафту – фацій, 

підурочищ, урочищ, місцевостей, а об’єднання близьких за походженням і 

біоценозами фацій у групи і типи створює природно-сільськогосподарське угіддя. 

Третяком А. М. [138] розроблено змістовну схему «Порядок формування 

агроландшафтів  і  агросистем   при   еколого-ландшафтному   землевпорядкуванні», 
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аналіз якої віднесено до відповідного розділу даного дослідження. 

В монографії Д. С. Мальчикової [78], є розділ 3.1. «Агроландшафтний підхід – 

cучасна основа організації території для потреб кадастру сільськогосподарських 

земель».  

Романчук С. П. в своїх історико-ландшафтних реконструкціях [123] вважає, 

що базовою одиницею в ландшафтно-господарських системах є елементарна 

ландшафтно-господарська система (ЕЛГС) – територія, центром якої є окреме 

поселення, «…навколо якого в процесі господарської діяльності формується його 

сільськогосподарське ядро – агроландшафтні та пасовищно-сінокісні антропогенні 

модифікації ландшафтів» (власне ресурси зони поселення). 

Робота   колективу   авторів – Г. І.   Швебса, Г. П.    Ковези,  І. М. Волошина, 

Т. Д. Борисевича, П. Г. Шищенка, М. Д. Гродзинського «Методичні вказівки з 

ландшафтних дослідженнях для сільськогосподарських цілей» [87]. вважається 

першою базовою розробкою з проведення фізико-географічних та агроландшафтних 

досліджень для найважливішого виду господарського природокористування – 

сільського господарства. Автори вважають, що ландшафтні дослідження є основою 

системного   аналізу    при   землекористуванні,   а    за   метою   цих  досліджень – 

«… створення в межах вихідної або вже перетвореної людиною системи ПТК 

агроландшафтних систем (АЛС), в яких відображено їх природну та господарську 

єдність». Реальним в цій роботі є твердження, що АЛС значно відрізняються від 

ПТК структурою та природно-антропогенними процесами взаємозв’язків і 

функціонування. Автори цілком обґрунтовано вважають, що АЛС необхідно 

розглядати разом з виробничою та природоохоронною інфраструктурою – шляхами, 

каналами, виробничими і селитебними територіями, лісосмугами та ін. На їх думку 

АЛС є результатом нового, все більшого ускладнення природного середовища та з 

часом стають все більш автономними, «…однак все так само визначаються 

просторово-часовою інтеграцією ПТК і господарської діяльності шляхом їх 

поступової взаємної адаптації» [87, с. 21]. Важливим для агроландшафтних 

досліджень є розділ «Територіальна організація агроландшафтних систем». 

Авторами визначено порядок оптимального суміщення інженерних розрахунків 
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протиерозійних заходів і ландшафтних досліджень, зокрема для контурно-

меліоративної організації території [87]. 

Процесс деградації агроландшафтів набуває особливо яскравих ознак за умови 

суцільного  розорювання земель та їх довготривалої тисячолітньої експлуатації [48], 

що видно на прикладі території Правобережної України, одним з найбільш 

представницьких об’єктів якої у цьому плані є Середнє Побужжя.  

Необхідність комплексного вирішення агроландшафтних проблем в Україні 

[126] диктується збігом низки несприятливих умов і обставин, зокрема надмірної і 

найбільшої серед європейських країн сільськогосподарської освоєнності території та 

розораності земель; масштабності і посиленого розвитку деградації, особливо ерозії 

і дефляції ґрунтів за тривалого екстенсивного та виснажливого землекористування; 

забруднення великих площ земельних угідь радіонуклідами, агрохімікатами, 

важкими металами, різними іншими відходами виробництва та ін. 

 

1.2. Обґрунтування концепції дослідження просторово-часових змін 

агроландшафтів Середнього Побужжя 

 

Об'єктною територією дисертаційного дослідження є центральна частина 

Вінницької області, визначена в результаті детального вивчення басейну Південного 

Бугу. Значна площа басейну (63700 км²) зумовила необхідність розділити його на 

традиційні три частини – верхню, середню та нижню. З них усталеною 

географічною назвою збереглися лише Середнє Побужжя та Гранітно-Степове 

Побужжя. 

Майже вся територія Середнього Побужжя знаходиться в межах басейну 

однієї великої річки – Південного Бугу та його притоків: трьох середніх річок: р. Рів, 

р. Вовк та р. Соб і басейнів 77 малих річок завдовжки до 100 км, у т.ч і басейн 

р.  Десни, еталонної річки даного дослідження. Басейновий принцип 

ландшафтознавчих досліджень має такі позиції:  

 – вся  територія  України  складається  з різнорангових  водозбірних басейнів, 

навіть плакорні  поверхні є  водозборами для  підземних  вод,  озер, боліт,   западин; 
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 – водозбірний басейн має чітку територіальну визначеність і природні межі; 

 – всі  типові  морфологічні  елементи  річкового басейну – заплавно-русловий, 

терасовий, схиловий,   привододільний – функціонально поєднані  однонаправленим 

природним процесом – стоком поверхневих вод; 

 – всі ландшафтоформуючі природні процеси в річковому басейні мають чітку 

інваріантну сезонність, динамічність та урівноваженість;  

 – в річковому басейні функціонує багато речовинних входів, але один чіткий 

горизонтальний  «вихід» – у басейн вищого порядку [34]. 

Еталонним басейном для визначення просторово-часових змін 

агроландшафтів Середнього Побужжя визначено та досліджено басейн річки Десни 

– лівої притоки Пд. Бугу, площею 1402 км², який вирізняється значно більшими 

територіями поширення рівнинних ландшафтів, ніж хвилясто-розчленована 

поверхня Правобережжя Пд. Бугу. Тому в часі ця територія зазнала більш 

вираженого сільськогосподарського трансформування, чим і є цікавою для цього 

дослідження. Для басейну р. Десни укладено ландшафтні карти двох часових зрізів 

– станом на 1969 р. та на 1869 р. 

Мільков Ф. М. вважав, що: «В своїй більшості сільськогосподарські 

ландшафти відносяться до типу зміненіх (перетворених) комплексів, у яких прямого 

перетворюючого  впливу з боку людини  зазнали не всі, а лише окремі компоненти, 

переважно рослинність»[84]. В цій же статті автором представлена оригінальна 

картосхема «Структура антропогенного сільськогосподарського ландшафту» 

території  Cередньоросійської височини (рівнин Чорноземного центру). За минулі  

десятиліття від часу цієї публікації її зміст не втратив свого науково-методичного 

значення, оскільки це була практично перша схема – відображення антропогенних 

агроландшафтів (АСгЛ). Визначені Ф. М. Мільковим структурні типи АСгЛ з того 

часу використовують у переважній більшості агроспрямованих ландшафтознавчих 

досліджень [141]. Подібної типізації агроландшафтів дотримується автор 

дисертаційного дослідження. 

Територія Вінницької області забезпечена значною кількістю різночасових та 

різномасштабних картографічних і аерокосмічних матеріалів. Ґрунтовну 
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характеристику історії картографування території України та його результатів за 

період від найдавніших часів до 1920 р. здійснив Р. І. Сосса в монографії, виданій в 

2000 році [127]. У наступні десятиліття до наших днів з’явились досконалі 

різномасштабні топокарти – 1:100 000 та 1:200 000, велика кількість 

аерофотознімків та даних ДЗЗ. Варто відмітити досить значущі для 

агроландшафтних досліджень карти ґрунтів масштабу 1:200 000, виданих майже 

півстоліття тому, але досі не оновлених. 

 Вважаємо, що структура угідь за століття змінилась просторово та 

компонентно: змінилися окремі елементи рельєфу, ґрунтово-рослинний покрив, 

природно-антропогенні процеси. Тому легенду ландшафтної карти ХIX століття 

скореговано з врахуванням незміненості або ж видимих змін поверхні басейнових 

ландшафтних комплексів. 

 В межах басейну Десни визначено 9 видів межирічних місцевостей, 28 видів 

схилових комплексів, 11 видів ерозійних форм, 4 види надзаплавних терас, 9 видів 

заплав.  

Для практичного вирішення екологічних проблем необхідна принципова 

визначеність об’єкта дослідження – його конкретність, територіальність та 

комплексність. З ландшафтознавчих позицій такі якості притаманні саме 

водозбірному басейну – багатофункціональна цілісність: більшість екологічних 

ситуацій «замкнені» в межах цієї єдності. Цьому сприяють: чітка відокремленість 

басейну природними межами; наявність контрастних, але типових ландшафтних 

комплексів – схилових, терасових, ерозійних, заплавних фацій, урочищ, 

місцевостей; динаміка природних процесів у часі прояву екзогенно-ендогенних 

процесів та ін. 

Методично складною проблемою ландшафтного картографування річкових 

басейнів є відображення на ландшафтній карті умов сільськогосподарського 

природокористування, тобто відображення ландшафтно-агроекологічного стану 

басейну. В тексті легенди ландшафтної карти частково відображається стан 

господарського використання території (розораність, залісеність, забудованість і 

т.п.). Але інформативніше цей стан подається через відповідні оригінальні 
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позначення на ландшафтній карті. Для еколого-географічних досліджень дуже 

цінним матералом є паспорт малої річки: він являє собою уніфіковане узагальнення 

даних про фізико-географічні умови та ландшафтну будову басейну малої річки, її 

водний режим, стан використання природних ресурсів, а також оцінку екологічного 

стану та природоохоронних заходів у межах басейну. З цієї причини для 

дослідження вибрано басейн р. Десни – притоки Пд. Бугу, як ключової ділянки для 

діахронічного аналізу. Ландшафтне картографування басейну р. Десни в масштабі 

1:100 000 виконано за власними польовими дослідженнями автором дисертації. 

В умовах сучасної земельної реформи в Україні постає ряд проблем 

використання сільськогосподарських земель. По-перше, розпаювання землі 

призвело до розпаду великих землекористувань, що мали досить розроблену 

агротехнічну систему сівозмін, комплекс меліоративних заходів, забезпечення 

агротехнічними підходами до більш-менш ощадливого землекористування з 

природоохоронними та рекультиваційними методами.  

В  агроландшафтних  комплексах  Середнього  Побужжя  існує небезпека 

нераціонального землекористування: деяка кількість земельних угідь знаходиться в 

стані занедбаних, забур’янених земель, площа яких постійно змінюється. Значного 

поширення набуває інтенсивне використання сільськогосподарських угідь під 

монокультури (соняшник, кукурудза, ріпак) з метою отримання швидкого прибутку. 

Але з огляду на властивості їх природно-ресурсного потенціалу це обертається 

шкідливою, виснажливою експлуатацією ґрунтів. Вважається, що найпродуктивніша 

форма сільськогосподарського виробництва – монокультурна. Проте при цьому 

разом зі збідненням гумусового шару ґрунту настає так звана його «втома». За 

дослідженнями акад. М. Д. Гродзинського [27] це пов`язано з накопиченням у 

ґрунтах фітотоксичних речовин, тобто з аллелопатичним впливом життєдіяльності 

культурних рослин, що супроводжується також посиленим розвитком 

фітопатогенної мікрофлори, шкідників, бур`янів та інших змін в агроландшафтах. 

Поруч з цим ще більш шкідливим деградаційним процесом є збіднення гумусового 

шару ґрунту під багаторічним монокультурним використанням земель. За даними 

ґрунтознавчих та землевпорядкувальних установ за два десятиліття  1961–1981 рр. в 
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ґрунтах України зниження вмісту гумусу становило 9,4 %, з різницею в областях 

Правобережного Лісостепу, куди входить і Вінницька область, від 21 % 

(Житомирська обл.) до 19 % у Львівській області [19]. За багаторічними 

визначеннями щорічні втрати гумусу в ґрунтах Вінничини складали 175 кг/га [106]. 

Процесами ерозії охоплено близько 35 % орних земель. 

 

1.3. Аналіз опублікованих результатів досліджень просторово-часових 

змін природних ландшафтів 

 

Сільськогосподарські ландшафти, як складові антропогенних, або культурних 

(Ю. Г. Саушкин, 1946) [128] ландшафтів здавна є предметом вивчення географів. 

Перші   з   цих   досліджень  відносяться  до  20-х  років  ХХ  ст. (И. В.  Ларин  1927) 

[75];  (С.   Е.   Роженец-Кучеровская,   1927)    [122];     (Д.  В.  Богданов,   1951)   [8]; 

(Н. А. Гвоздецкий, 1977) [17]. Пізніше була  проведена велика робота щодо 

вивчення сільськогосподарських ландшафтів великих регіонів, включаючи материки 

та географічні пояси Землі (А. М. Рябчиков 1972) [125]. 

Поряд з комплексними роботами існує ряд матеріалів щодо вивчення окремих 

компонентів агроландшафту, зокрема мікроклімату полів (Н. П. Русин, 1955) [128], 

рослинного і тваринного світу полів і садів (М. В. Марков, 1972) [83] та інші. Перше 

дослідження екології сільськогосподарського ландшафту з позиції біоценології  

було зроблено В. Тишлером, (1971) [133]. Важливою проблемою є районування 

агроландшафтів,   якою     займались:    Ю. Г. Саушкін  [129],      О. М. Маринич [79], 

В. П. Попов,  В. Л. Симиренко [116],    О. М. Рябчиков [125],     В. О. Ніколаєв  [102], 

Л. В. Дудник [45], Г. І. Швебс [141],  М. Д. Гродзинський та П. Г. Шищенко[25]. 

Зокрема Г. І. Швебс констатував, що «в процесі розвитку агроландшафтні системи 

стають все більш автономними, проте також визначаються просторово-часовою 

інтеграцією ПТК і господарської діяльності шляхом їх поступової взаємної 

адаптації» [25, с. 24].  Виділені у цій публікації агроландшафтні райони і округи, 

швидше відносяться до районування польових сільськогосподарських угідь. Крім 

польових, необхідно враховувати лучно-пасовищні, садові ландшафти в їх 
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поєднанні з іншими антропогенними і натуральними геокомплексами. Г. І. Швебс 

відмічав,  що, «…крім полів сівозмін, агроландшафтні територіальні одиниці 

утворюють господарські об'єкти (ферми, тракторні бригади та ін.) або селитебні 

цінності (село, хутір та ін.), не говорячи вже про пасовища, сінокоси, перелоги та 

ін.» [25, с. 29]. Саме останні необхідно брати до уваги в першу чергу.  Не завжди 

збігаються і межі сільськогосподарських угідь з межами ландшафтних комплексів 

(урочищ, місцевостей), а тим більше – регіональних ландшафтних  структур з 

контурами полів та землеволодінь. 

Дане дисертаційне дослідження власне є порівняльним історико-географічним 

дослідженням процесу вікової трансформації природних ландшафтів Середнього 

Побужжя, які використовуються в сільськогосподарському виробництві. Тема 

дослідження за сучасних умов зростаючих темпів антропогенного впливу на 

природу та інтенсивностіть використання давньоосвоєних високопродуктивних 

сільськогосподарських земель складає важливу, актуальну та самостійну проблему 

географічної науки – і природничої, і соціальної. В філософському відношенні 

діахронічні дослідження  спираються  на  відоме  положення про єдність  природи і 

суспільства та їх взаємовпливи. 

Досвід діахронічних ландшафтних, а тим  більше агроландшафтних досліджень 

не занадто багатий. Найближчими до теми даного дослідження можна назвати 

роботи  В. С. Жекуліна (1972), Л. І. Воропай (1975), О. М. Петренка (1985, автореф. 

канд.дис.), С. П. Романчука (1992), В. А. Николаева(1992), Г. І. Денисика (1998–

2011),     Б.  Д.  Панасенко    (2001),   Ф.  Я.  Кіптача (2001),    Д.  Д.   Гурової   (2002), 

О. І.     Бабчинської   (2005),     Д.  С.   Мальчикової   (2005),      О.  П.   Чиж     (2007), 

М. О. Шмагельської (2010),  С. В.  Гулик (2011), А. Г. Кізюн (2011) та ін. Велику 

увагу вивченню агроландшафтів приділено в зарубіжних виданнях [149–153]. 

Результати і теоретико-методологічну складову цих досліджень у роботі 

використано, як наукову основу дисертаційного дослідження для виявлення власне 

агроландшафтів Середнього Побужжя (зокрема – детальніше в еталонному басейні 

території) та їх просторово-часових змін в зв’язку з проблемами сучасного 

природокористування в Середньому Побужжі. 
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 Кізюн А. Г. [57] вважає, що селитебний ландшафт – це антропогенний 

ландшафт, що формується під впливом селитебної діяльності людей та включає і 

житлову забудову, і сільську інфраструктуру – ферми, тракторні стани, заводи, 

кар’єри, дороги, ставки та ін. Разом з агроландшафтом сільський ландшафт має 

властивості натуральних ландшафтних комплексів (фізико-географічне 

районування) та історико-географічні характеристики їх сільськогосподарського 

використання [57]. 

Діахронічне ландшафтне дослідження дає змогу простежити просторово-

часову динаміку змін природних комплексів як внаслідок їх природного розвитку, 

так і в результаті людської діяльності. В агроландшафтах саме ці результати є 

найзначнішими та загалом видимі навіть з першого погляду: сучасний стан та 

наявність природної рослинності, зміни природного вигляду рельєфу, морфології 

ландшафту та ін. Ці зміни переважно негативні та проблемні, що зумовлює 

необхідність їх вивчення і намагання дослідників визначити характер природно- 

антропогенних змін ландшафтів, їх спрямованість, вплив на продуктивність 

сільськогосподарських земель та на стратегію єфективного та ощадливого 

використання природних ресурсів і збереження природи. Водночас об’єктивно та 

логічно проявляється раціональність-нераціональність здійснюваних в конкретних 

агроландшафтах в різні періоди форм і видів природокористування. За визначений 

для дослідження столітній період змінились кілька суспільних формацій, кожна з 

яких мала свої методи землекористування – від одноосібницьких в ХIХ ст. до 

колективних в ХХ ст. та індивідуально-фермерських нині. Варто відзначити, що 

останній період поки що не кращий за результатами землекористування та впливу 

на агроландшафти.  

 

Висновки до розділу 1 

 

           Аналіз основних наукових праць у галузі ландшафтознавства дає підстави 

трактувати що агроландшафт  – це територіальна землеробська  ландшафтна 

система – цілеспрямовано змінений людиною природний ландшафт, який слугує 
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об’єктом сільськогосподарського природокористування, як природно-територіальні 

(ландшафтні) комплекси земної поверхні, які здавна освоєні людиною і постійно 

використовуються в охороні довкілля та підтриманню організованості біосфери. 

Автор дисертації вважає, що саме це визначення агроландшафту найповніше 

відповідає меті ландшафтознавчого дослідження сільськогосподарських угіддь – 

земель сільськогосподарського призначення: ріллі, багаторічних насаджень, 

сіножатей, пасовищ, перелогів. 

Еталонним басейном для визначення просторово-часових змін 

агроландшафтів Середнього Побужжя визначено та досліджено басейн річки Десни 

– лівої притоки Пд.Бугу, площею 1402 км², який вирізняється значно більшими 

територіями розповсюдження рівнинних ландшафтів, ніж хвилясто-розчленована 

поверхня Правобережжя Пд.Бугу. Тому в часі ця територія зазнала більш 

вираженого сільськогосподарського трансформування, чим і є цікавою для цього 

дослідження. Для басейну Десни укладено ландшафтні карти двох часових періодів 

– станом на 1969 р. та на 1869 р. 

Велику    увагу      вивченню    агроландшафтів    приділили      В. О. Ніколаєв, 

В. П. Дмитренко, Ф. М. Мільков та ін. Нами використано теоретико-методологічну 

складову цих досліджень, конкретні їх результати щодо території та проблеми в 

цілому, для формулювання висновків та рекомендацій щодо раціонального  

природокористування в Середньому Побужжі. 

Структура угідь досліджуваної території за століття змінилась просторово та 

компонентно: змінилися окремі елементи рельєфу, ґрунтово-рослинний покрив, 

природно-антропогенні процеси.  

В межах басейну Десни визначено 9 видів межирічних місцевостей, 28 видів 

схилових комплексів, 11 видів ерозійних форм, 4 види надзаплавних терас, 9 видів 

заплав.  

 

Результати досліджень опубліковані автором у працях [64; 65; 67].  
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РОЗДІЛ 2 

АГРОЛАНДШАФТНІ ДОСЛІДЖЕННЯ НА ТЕРИТОРІЇ СЕРЕДНЬОГО  

ПОБУЖЖЯ 

 

 2.1. Класифікація агроландшафтів 

 

    Здійснення дослідження просторово-часових змін агроландшафтних 

комплексів Середнього Побужжя за визначений період – з другої половини ХІХ ст. 

до 1969 р. ХХ ст., дає змогу отримати базові матеріали для виявлення 

трансформацій ландшафтної структури досліджуваної території за цей час. 

Предметом дослідження визначено віковий хід, характер і динаміка просторово-

часових змін агроландшафтних комплексів ключової ділянки – басейну  р. Десни 

для екстраполяції результатів на аналогічні агроландшафти Середнього Побужжя. 

Просторовим об’єктом визначено і вивчено агроландшафти на рівні місцевостей та 

окремих урочищ – як природно-сільськогосподарські геосистеми, що сформувалися 

в межах природного ландшафту внаслідок його землеробського освоєння та в яких 

природна і виробнича підсистеми створюють агроландшафт і забезпечують 

оптимальні умови вирощування сільськогосподарських культур.  

 Починаючи з неолітичної революції сільськогосподарський ландшафтогенез 

змінив зовнішній вигляд суші та разом з тим значно дестабілізував навколишнє 

середовище. З часом стало зрозумілим, що функціонування сільськогосподарського 

землекористування і природних ландшафтів – це процес взаємодії та 

взаємообумовленості. Багаторічні дослідження дали поштовх до розроблення 

геосистемної концепції агроландшафту (В. О. Ніколаєв) [100; 101]. Відповідно до 

цієї концепції, агроландшафт розглядається як природно-сільськогосподарська 

геосистема, сформована в рамках природного ландшафту в результаті його 

сільськогосподарського освоєння. Природна і виробнича підсистеми агроландшафту 

разом   забезпечують   умови  для  вирощування    сільськогосподарських   культур 

(рис. 2.1) [33]. 

Ландшафт і його сільськогосподарське використання – дві взаємодіючі 
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підсистеми і структурні складові агроландшафту. При цьому слід  відзначити, що 

агроландшафт значно відрізняється від свого історично попереднього природного 

стану як через антропогенний вплив, так і внаслідок його природного саморозвитку. 

Саме ці зміни та їх генезис є метою даного дисертаційного дослідження просторово-

часових змін агроландшафтів Середнього Побужжя. 

Ніколаєв В. О.  [100] вважав, що тривала агрокультура призводить до істотних 

трансформацій не лише рослинного і ґрунтового покриву, а й місцевого клімату, 

гідрокліматичних умов та особливостей природного рельєфу. Дослідники вважають, 

що ці зміни не завжди цілком негативні. Правильне землекористування сприяє 

створенню стабільної природно-господарської агроландшафтної системи. Цьому є 

багато прикладів у різних зонах. 

Враховуючи різноманітність та властивості натуральних ландшафтних 

комплексів (фізико-географічне районування) та історико-географічні особливості їх 

сільськогосподарського використання, характерні ознаки сформованих при 

регіональних структурах, Г. І. Денисиком та О. В. Тімець проведено районування 

агроландшафтів території Правобережної України. Виділено 

3  сільськогосподарських зони, 10 країв, 21 район (рис. 2.2) [40]. 

Теоретичне узагальненя агроландшафтів, як агросистем розглянуті у 

монографіях  В. О. Ніколаева, [102, 103], який ототожнює ландшафт і геосистему. У 

його розумінні агроландшафт – це природно-антропогенна ресурсовідтворююча і 

середовищеперетворююча гео(еко)система яка є об'єктом сільськогосподарської 

діяльності і водночас середовищем існування культурних рослин, свійських тварин і 

людини [59]. Деякі фахівці розуміють агроландшафт як антропогенний ландшафт, 

природна рослинність якого на більшості території замінена агроценозами; інколи 

цей термін вживають як синонім сільської місцевості; його трактують як змінений у 

процесі сільськогосподарської діяльності людини природний ландшафт, у якому 

взаємопроникають і об'єднуються компоненти неживої природи (літо,- атмо,- 

гідросфера), ґрунтового покриву (педосфера) та живої природи, включаючи людину 

та її діяльність. Але агроландшафт краще розглядати як ту організацію денної 

поверхні, яка утворена дією агрогеосистеми. У  такому варіанті  агроландшафт  тією  
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Таблиця 2.1 

Районування сільськогосподарських ландшафтів 

Правобережної України * 
 

 

 

 

 

         Зони        Підзони        Краї            Райони 

Лісопасовищна       Південна І. Поліський      1. Поліський 

Л
іс

о
п

о
л
ь
о

в
а
 

Північна 

II. Волинський 

           2. Передполіський 

    3. Волинський 

4. Малополіський 

III.Київський 

Правобережний 

5. Словечансько-Овруцький 

   6. Тетерівський 

     7. Київський 

Центральна 

IV. Подільський 

8. Західноподільський 

9. Центральноподільський 

         10. Придністерський 

V. Побузький 
11. Верхньопобузький 

12. Середньопобузький 

     VI. Придніпровський 13. Пороський 

Південна 

VII. Західний 

Передстеповий 

14. Нантський 

15. Бузько-Інгульський 

VIII. Запорізький 

16. Кіровоградсько-

Дніпропетровський 

17. Криворізько-Нікопольський 

Польова 

 

Північна IX. Причорноморський 
18. Дунайсько-Дністровський 

      19. Одеський 

Центральна X. Присивашський 

   20. Інгулецький 

21. Херсонський 

  

*(розроблено автором за: [40]) 

 

чи іншою мірою відбиває організацію такої агрогеосистеми. 
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Історію встановлення агроландшафтів за старими картами досліджував 

В.  С.  Жекулін, (1972) [48]. Опис агроландшафтів займає значну частину лекцій 

«Антропогенні ландшафти», які читала Л. І. Куракова [74].  

В  70-х   роках   ХХ ст.  Ф. Н.  Мільков [84, 86]   виділив   сільськогосподарські 

ландшафти   в   окремий   клас антропогенних комплексів. У 1973 році  він розробив 

таку класифікації сільськогосподарських ландшафтів [86]:  

І. Сільськогосподарські ландшафти за їх господарською цінністю: культурні, 

акультурні. 

ІІ. Сільськогосподарські ландшафти за цілеспрямованістю їх винекнення: 

прямі та супроводжуючі. 

ІІІ. Сільськогосподарські ландшафти за їх генезисом: підсічні, орні, 

пасовищно дегресивні, пірогенні. 

ІV. Сільськогосподарські ландшафти за тривалістю існування і ступенем 

саморегуляції: багаторічні, частково регульовані (сади, пасовища), короткострокові, 

регульовані (посіви). 

За ступенем впливу людини на природу розроблена така класифікація 

сільськогосподарських ландшафтів [89]: 

1. Фітогенні ландшафти, які характеризуються корінними змінами 

природної рослинності. Це можуть бути польові посіви, сади та пасовища на місці 

лісів. 

2. Педогенні ландшафти, ґрунти яких змінені корінним чином. До них 

відносять луки, сади та польові ландшафти на місці осушених боліт. 

3. Літогенні ландшафти, які зазнали корінної перебудови ґрунтів та 

рельєфу. До них відносять сади на терасах, штучно створені людиною на крутих 

схилах. Другий різновид літогенних ландшафтів утворюють поля, сади, луки, 

утворені на місці кар’єрів та відвалів шляхом їх рекультивації. 

Сільськогосподарська рекультивація кар’єрів та відвалів припускає вирівнювання 

нерівностей антропогенного рельєфу і внесення гумусованої частини ґрунтового 

покриву, а у випадку токсичних порід – прикриття їх нетоксичними. Як показує 

досвід, «…при вирощуванні сільськогосподарських культур з нанесенням шару 
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ґрунту можна отримати врожаї, які дорівнюють врожаям на зональних ґрунтах або 

навіть перевищують їх» (Л. В. Моторина, В. А. Овчинніков, 1975) [89]. 

4. Новостворені сільськогосподарські ландшафти. 

   Класифікація земель за  придатністю до сільськогосподарського  використання 

В. М. Кривова [19],  полягає  у   групуванні  виділів,  закартованих   на   

властивостях ґрунтів, без погіршення їх протягом тривалого періоду. Однакову 

потенційну продуктивність, стабільність стосовно обмежень, особливо у проявах 

небезпечних факторі, мають одиниці землепридатності, в які згруповані ґрунти. 

Вони є однорідними. Щоб забезпечити певний набір кормових рослин на пасовищах 

або набір польових культур за однакових способів обробітку, проводять однакові 

протиерозійні землевпорядні та інші заходи. Запровадження саме цих одиниць 

концентрує і спрощує інформацію про ґрунти з метою прогнозного використання 

малих ділянок землі. Землі в межах одного класу землепридатності зазнають 

однакового впливу небезпечних і несприятливих факторів. Для подальшого поділу 

земель за природними факторами вводять підкласи землепридатності, які 

створюють обмеження на використання земель і потребують здійснення 

природоохоронних заходів.  

До I класу земель притаманні незначні обмеження у використанні. Вони 

сприятливі для вирощування рослин і можуть бути використані без обмежень під 

сільськогосподарські культури, пасовища і т.п. Ці землі слабо пологі, мають майже 

горизонтальну поверхню, тому ерозійна небезпека дуже мала. Вони 

характеризуються потужними, достатньо дренованими ґрунтами, які легко 

обробляти, добре утримують вологу і забезпечені поживними речовинами та дуже 

чутливі до внесення добрив. Землі першого класу продуктивні та цілком придатні 

для сільськогосподарського використання. Мікроклімат сприяє вирощуванню 

багатьох культур. Але вони потребують застосування простих агротехнічних 

прийомів для збереження продуктивності, родючості та структури ґрунту 

(правильне використання мінеральних добрив та адаптивні сівозміни). 

II клас. Ці землі мають деякі обмеження, що підвищує вимоги до вибору 

рослин або потребує проведення помірних охоронних заходів. Ці землі необхідно 
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використовувати обережно, включаючи й охоронні заходи з тим, щоб уникнути 

їхнього погіршення чи поліпшити регулювання повітряного та водного режимів у 

процесі оброблення ґрунту. Цих обмежень небагато і вони усуваються простими 

заходами.  Землі цього класу характеризуються наявністю пологих схилів, помірним 

впливом вітрової або водної ерозії, незначною еродованістю, доброю придатністю 

ґрунту для обробітку; слабкою засоленістю; періодичними надлишками постійної 

існуючої вологи; слабкими кліматичними обмеженнями, що впливають на 

використання земель і землевпорядкування. Землі другого класу мають менше 

можливостей для вибору як сільськогосподарських культур, так і агротехнічних 

заходів, ніж землі першого класу. До цих земель можна також застосовувати 

спеціальні ґрунтовоохоронні системи землеробства та заходи щодо збереження 

ґрунтів, вживати заходи для регулювання водного режиму та проводити спеціальні 

роботи. Землі з потужними ґрунтами на пологих схилах, які зазнають незначної 

ерозії при обробітку, можна терасувати, впроваджувати контурну оранку та 

сівозміни, що включають багаторічні трави й бобові, задерновані ділянки для 

відведення води, мульчування, внесення мінеральних, органічних добрив та вапна. 

Таке поєднання заходів змінюється від місяця до місяця залежно від ґрунтових 

характеристик, місцевого клімату та землеробства [19]. 

До III класу відносять землі, які мають значні обмеження, що зменшують 

вибір рослиних культур або потребують проведення особливих охоронних заходів 

та обмежень, ніж на землях першого та другого класу. Якщо ці землі 

використовують у землеробстві, то здійснювати ці заходи складніше, але все ж таки 

вони використовуються під поля, пасовища, ліси та для інших потреб. Природні 

умови цього класу земель істотно обмежують застосування глибокої оранки, 

впливають на вибір культур, строки вирощування та збирання врожаю. Зумовлюють 

ці обмеження такі чинники як середньокруті схили, висока ймовірність водної чи 

вітрової ерозії, слабка проникність підорного шару і періодичне перезволоження 

земель, яке супроводжується шкодою для посівів, мала потужність ґрунту та його 

невисока родючість. Слабопроникні та сирі, але майже рівні землі цього класу 

потребують  осушення  та  впровадження  системи  землеробства,  яке   зберігає   та 
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поліпшує структуру та фізичний стан ґрунту.  

IV клас. Якщо землі цього класу розорюють, то необхідно обережніше 

здійснювати значно важчі охоронні заходи. Землі зазначеного класу можуть бути 

придатними тільки для 2–3 найпоширеніших сільськогосподарських культур (або 

отриманий урожай може бути низьким). Цей тип земель характеризується крутими 

схилами, високою ймовірністю водної та вітрової ерозій, значною еродованістю, 

бідними ґрунтами, низькою водозатримною здатністю, частими паводками із 

сильним пошкодженням посівів, надмірним зволоженням з постійною небезпекою 

заболочення та в деякою мірою несприятливим кліматом. 

Значна площа земель знаходиться на схилах, тому вони непридатні для 

частого і регулярного обробітку. Деякі слабодреновані землі з майже 

горизонтальною поверхнею не зазнають ерозії, але для просапних культур 

непридатні, тому що навесні довго просихають. Ці землі сприятливі для 

вирощування однієї чи двох специфічних культур. 

До V класу відносяться землі з незначною ерозійною небезпекою. Цим землям 

властиві лімітуючі фактори, що зменшують набір сільськогосподарстьких культур, 

які можна тут вирощувати. Землі з майже рівною поверхнею перезволожені, часто 

затопляються водою та мають кліматичні обмеження (заплавні землі, які часто 

зазнають затоплення, землі з вегетаційним періодом, який стримує розвиток 

землеробства, підтоплені землі). Саме через ці обмеження вирощування 

найпоширеніших культур неможливе, але пасовища можуть бути поліпшені й при 

правильному використанні бути доволі продуктивними. 

VI клас. Ці землі непридатні для обробітку та використовуються під пасовища, 

ліси, заповідники, тому що мають значно більший набір обмежень, ніж попередні 

класи. Фізичний стан цих земель потребує таких заходів щодо поліпшення: 

висівання трав, вапнування, внесення добрив та регулювання водного режиму за 

допомогою контурних борозен, дренажних каналів, водовідводів і водорозподілів. 

Ці землі мають багато заборон  щодо використання, які неможливо усунути, 

тому що вони зумовлені крутістю схилів, великою ерозійною небезпекою, 

кам’янистістю, малопотужним кореневмісним шаром, надмірним зволоженням чи 
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затопленням, низькою вологоємністю, несприятливим мікрокліматом. Один чи 

більше факторів можуть зробити ці землі непридатними під сільськогосподарські 

культури. Частина з них пристосована також до специфічних садових культур. Ці 

землі можуть бути придатними також для лісів.  

VII клас. Фізичний стан  цих земель  робить недоцільним  застосування   таких 

заходів    щодо    поліпшення    пасовищ  як  висівання  трав,  вапнування,    внесення 

добрив і регулювання водного режиму, обмеження істотніші, ніж на землі шостого 

класу внаслідок одного або більше лімітуючого факторів, дія яких не може бути 

нейтралізована: крутий схил, ерозія, малопотужний шар ґрунту, перезволожений 

ґрунт, несприятливий клімат та інші, що роблять землі непридатними для 

вирощування сільськогосподарських культур [19]. 

Отже, ці землі майже непридатні для обробітку та із зниженою придатністю 

для використання під випаси та ліси. 

VIII клас. Ґрунти і рельєф земель цього класу мають обмеження, які 

перешкоджають їх використанню.  До восьмого класу належать бедленди – 

неродючі землі, піщані пляжі, річкові наноси, гірськорудні відвали та інші поверхні, 

які не мають рослинності. Для відновлення рослинності може виникнути потреба у 

проведенні природоохоронних, землевпорядних заходів. 

Із цих восьми класів землі перших чотирьох вважають придатними для 

обробітку і вирощування культур. Землі інших чотирьох класів частково або 

повністю непридатні для обробітку і обмежені у використанні.  

Наступним таксономічним ступенем в класифікації придатності земель є 

підкласи землепридатності, які характеризують природу основного лімітуючого 

фону. Перший підклас об’єднує землі, де існує ерозійна небезпека або 

спостерігається еродованість ґрунту, що може істотно обмежувати використання 

земель для тих чи інших цілей. Чітких критеріїв для визначення ступеня прояву 

ерозіії не розроблено, і спеціалісти виділяють цей підклас, виходячи зі свого досвіду 

[5]. 

До другого підкласу відносяться землі з надмірним зволоженням. Причиною 

цього може бути недостатнє дренування ґрунтів, високе стояння дзеркала ґрунтових 



47 
 

  

вод, паводки, повільне проникнення вологи, підтоплення внаслідок поверхневого 

стоку з ділянок, розміщених вище по схилу. 

Третій підклас об’єднує ґрунти, потужність кореневмісного шару яких 

обмежена щільними підстилаючими породами. Прийняті межі потужності 

кореневмісного шару ґрунтів, як лімітуючого фактора  для орних земель I–ІV класів: 

І – понад 91,4 см; ІІ – 50,8–91,4; ІІІ – 25,4–50,8; ІV – менше 25,4 см [5]. 

Четвертий підклас. Цей підклас об’єднує землі, які перебувають під впливом 

несприятливих кліматичних факторів (низькі температури та різниця у тривалості 

вегетаційного періоду між північчю та півднем Середнього Побужжя). 

Кривов В. М. із співавторами пропонує розрізняти такі основні класи 

агроландшафтів [19]: 

1 – плакорно-рівнинний польовий (плато, привододільні схили крутістю до 

1°); тут на ріллю максимально припадає 75–80 %; 

2 – схилово-улоговинний ґрунтозахисний (пологі схили крутістю 1–3° з 

улоговинами без ярів); припустима площа ріллі не більше 70 %;  

3 – схилово-яружний буферно-смуговий (водозбори великих схилових ярів, 

схили крутістю 3–5°); площа ріллі становить 55–60 %; 

4 – балково-яружний контурно-меліоративний (балки з ярами, схили крутістю 

5–7°); ріллі – не більше 50 %; 

5 – крутосхиловий (круті схили понад  7°, густа мережа ярів і промоїн); ріллі – 

не більше 30 %; 

6 – заплавно-водоохоронний (долини річок, лимани і суходоли); 

припускається часткове поліпшення угідь із розорюванням не більше 20 %; 

7 – меліоративно-іригаційний (землі регулярного зрошення, лимани); на 

зрошуваних землях ріллі – до 80 %, на лиманах – не більше 20 %; 

8 – протидефляційний  (піщані   й   супіщані землі);  розорювання – не  більше 

50 %. 

Крім того, автори виділяють: 

9 – піскозакріплювальний тип (рухомі піски); ріллі – не більше 20 %; 

10 – гідрографічну мережу (днища ярів, суходоли, русла балок і малих річок); 
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розорювання при частковому поліпшенні угідь – не більше 20 %. 

 Класифікацію сільськогосподарських земель В. М. Кривова використано 

автором для створення карти агроландшафтів еталонної території – 

басейну  р.  Десни. 

 

2.2. Фізико-географічна характеристика Середнього Побужжя 

 

Вінниччина – аграрно-індустріальний регіон України. Площа області – 

26,5  тис км², що складає 4,4 % території країни. За величиною території серед 

адміністративних областей України Вінниччина займає одинадцяте місце.  

За фізико-географічним районуванням Вінниччина розташована в Подільсько-

Придніпровському краї Лісостепової зони України, в її правобережній частині. 

Територія Середньобузької височинної області (Середнє Поділля) входить до 

її складу та включає такі фізико-географічні райони, як Барсько-Літинський, 

Браїлівсько-Тульчинський, Гнівансько-Гайсинський та Ладижинсько-Бершадський 

[80].  

Вся досліджувана територія знаходиться в межах  Вінницької області. Цю 

територію розглядають як єдину фізико-географічну область на таких підставах: 

– належність її до єдиної структурно-тектонічної області з високим 

заляганням докембрійського кристалічного фундаменту, який утворює тут так 

званий Побузький антиклінорій; 

– належність області до єдиного річкового басейну – р. Південний Буг з його 

притоками в межах регіону; 

– значна однорідність кліматичних умов, яка виявляється в тому, що середні 

температури січня досягають близько – 6º, середні температури липня більше 18º, а 

річні суми опадів коливаються в межах 520–560 мм [18].  

За схемою фізико-географічного районування  Поділля Л. І. Воропай [16] 

досліджувана територія – Середнє Побужжя – входить до Оратівського 

та Погребищенського районів Дністровсько-Дніпровської провінції.  

 Територія Середнього Побужжя як вважає Г. І. Денисик [36] охоплює  частину 
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басейну річки Південний Буг від с. Костянтинів (межа Хмельницької та Вінницької 

областей) до м. Гайворон (межа Вінницької та Кіровоградської областей) (рис 2.3). 

Для    більш     детального   дослідження    й     укладання    ландшафтних   карт    на   

 

 

Рис. 2.3. Оглядова карта Середнього Побужжя та ключової ділянки басейну 

р. Десни 
(розроблено автором за: [34; 39]) 

 

позаминуле та  минуле, століття обрано ліву притоку Південного Бугу басейн річки 

Десни. Саме ця територія була обрана для дослідження, тому що тут найповніше 

відображено характерні особливості природи і ландшафтів лівобережної частини 

Побужжя – з більш рівнинними ландшафтами і більш зміненими внаслідок 

сільськогосподарського землекористування. 

– межі ключової ділянки 

басейну р. Десни 
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З геологічної точки зору Середньобузька височинна область розміщена в 

межах Українського кристалічного масиву. Спостерігаються найвищі відмітки 

поверхні фундаменту 260–280 м над рівнем моря в басейнах лівобережних приток 

Південного Бугу та найнижчі (до 100 м) – у верхів’ях правобережних приток [36]. 

Як  покривні породи на території Середньобузької  височинної  області  поширені 

відклади палеогенової, неогенової та антропогенової систем. 

У верхів’ї  р. Десни, на східному схилі вододілу річки Південний Буг 

поширені пліоценові відклади неогену.  Вони залягають на корі вивітрювання 

кристалічних порід та на полтавських відкладах. Пліоценова товща порід 

перекривається горизонтом бурих глин. 

Майже всюди на території поширені відклади антропогенового періоду. 

Відсутні вони лише на незначних ділянках схилів річкових долин і балок, де 

відслонюються більш давні породи та породи кристалічного фундаменту. 

Антропогенові відклади представлені різними генетичними типами: 

алювіальним, делювіальним, еоловим, алювіально-делювіальним, елювіальним та 

іншими, які належать до нижньої, середньої і верхньої ланок плейстоцену та 

голоцену.  

Серед антропогенових відкладів найбільше поширення мають змішані 

алювіально-делювіальні та елювіально-делювіальні утворення, які зустрічаються 

майже на всій території Середньобузької височинної області. 

На території Середнього Побужжя виділяють такі морфоструктури: 

– денудована рівнинна – частина Придніпровської височини; 

–  підвищена рівнинна Подільська височина, розташована на південно-

західному схилі Українського кристалічного масиву. 

Провести геоморфологічну межу між цими морфоструктурами неможливо, 

тому що Придніпровська височина поступово переходить у Подільську. Але у 

деяких вчених були свої припущення щодо проведення межі: М. І. Дмітрієв (1936) 

[43] проводив межу долиною Південного Бугу,  В. Г. Бондарчук (1949) [9] – вздовж 

лінії  Хмільник-Жмеринка  і  далі   вододілом  між   Південним  Бугом  і  Дністром. 

П. М. Цись  (1962)  [18]  вважав,  що  вододіл  Дністра  і  Південного  Бугу,  а  саме  
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його північно-східні схили  є  умовною  геоморфологічною  межею  між  

Подільською  і  Придніпровською височинами. 

У напрямі  головного  вододілу  між  басейнами Південного Бугу та Дніпра із 

північного заходу на південний  схід рівнина знижується та поступово зменшуються 

поблизу Гайсина – 235–240 м. В  цей  же  бік  височина  має найбільшу  протяжність 

поверхні більше – 200 км, при середній ширині  60–80 км. [36]. 

На цій території головну геоморфологічну роль відіграють процеси, які 

пов’язані з діяльністю постійних та тимчасових водних потоків, результатом 

діяльності яких є річкові долини, та яружно-балкова система. Найважливіші з них – 

долини річок  Південного Бугу та його приток, які відіграють головну роль у будові 

рельєфу  території. Щільність яружно-балкової мережі тут складає від 0,5 до 

1  км/км². Крупні яружно-балкові системи успадковують зниження докембрійського 

фундаменту і проникають на глибину 25–30 м, часто до кристалічних порід [81]. 

Загальний напрям течії Південного Бугу іноді змінюють виходи на поверхню 

кристалічних порід. Долина характеризується чергуванням розширених і звужених 

ділянок, подекуди перекрита порогами.  

Стічні долини утворились внаслідок ерозійної діяльності водно-льодовикових   

потоків.  Типовою прохідною долиною називають Літинську низовину, де є  мережа 

наскрізних долин між Згаром та Південним Бугом. 

На різних ділянках будова долини Південного Бугу неоднакова, поширені 

річкові та частково акумулятивні тераси (їх кількість може бути від 3 до 9). 

Терасовані схили долини мають східчастий профіль. Тераси складені переважно 

лесовидними та лесоподібними суглинками, і в більшості випадків розорані. Від 

межі Хмельницької області з Вінницькою і до м. Хмільника, крім неширокої 

заплави, обабіч двох берегів можна побачити другу терасу (її висота 20–30 м) [36].  

На Південному Бузі зустрічаються піщані (борові) тераси, їх можна побачити 

в районі сіл Коло-Михайлівка та Степашки, а також м. Ладижин. Ці тераси 

складаються з пісків переважно давньоалювіального походження. Між Стрижавкою, 

Вінницею та Селищем  терас дві, а далі за течією вони чергуються. Борова тераса 

зустрічається порівняно зрідка і малими ділянками, хоча поблизу с. Павлівки вона 
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має більшу ширину [120]. Лесова тераса розвинена невеликими ділянками і виразно 

відокремлюється від плато. Її добре видно біля міст Вінниця, Сутиски, Тиврів. 

Між Сокілцем і Степашками поширена піщана тераса з висотою до 200 м. Далі 

на  південь  вона  переходить  на правий  берег  і  виклинюється  між с. Заозерним та 

м. Ладижин, досягаючи 207–229 м. Правий берег Бугу біля м. Ладижин вкритий 

вузькою смугою пісків. Він знижений, вздовж берега простягається перша тераса, 

яка поступово змінюється другою. Великі піщані тераси виявлені поблизу сіл 

Джулинки та Ставки [36]. 

Верхів’я  річкових долин та прирічкові схили розчленовані ярами та балками. 

Найбільшого поширення вони набули у південній та південно-східній частині 

регіону. Яри займають великі площі та сильно розгалужені. 

Значного  поширення у Середньобузькій височинній області набувають форми 

рельєфу техногенного характеру (кар’єри, дорожні насипи та виїмки, меліоративні 

осушувальні канали).  Протягом  останніх десятиріч створено багато штучних терас. 

На цих терасах побудовані житлові і промислові будівлі та рекреаційні комплекси. 

За геоморфологічним районуваннм територія Середньобузької височинної 

області знаходиться в межах Волино-Подільської геоморфологічної області і 

розташована в її чотирьох районах.  

Вінницька денудаційно-акумулятивна хвиляста рівнина займає центральну 

частину області від долини Південного Бугу на заході до долини р. Соб на сході; на 

півночі вона межує з Козятинською вододільною височиною, а на півдні – з 

північними схилами Подільської височини. Цей геоморфологічний район 

складається з двох підрайонів: лівобережного та правобережного. 

Правобережний район дещо вищий (290–323 м) ніж лівобережний (280–300 м) 

[36].  На лівому березі від м. Вінниці в бік м. Немирова можна побачити досить 

припідняте пасмо, але в цілому рельєф території досить одноманітний. 

Південнобузька лесова розчленована рівнина, як геоморфологічний район, у 

літературі був більш відомий під назвою Південне Побужжя [13]. Район 

простягається вздовж долини Південного Бугу. Він також ділиться на  два 

підрайони: лівобережний та правобережний. 
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В геоморфологічному відношенні ця місцевість представлена межиріччями 

річок Соб, Кіблич, Удич лівого берегу Бугу та правого – Дохни. Розчленування 

території незначне. Територія в межиріччі Кіблича та Удича досить складна, тому 

що добре виражена яружно-балкова система, переважають схилові землі та вузькі 

вододіли. Загалом місцевість порівняно слаботерасована, заплави трапляються 

вздовж Сільниці, Собу, Дохни, частково Південного Бугу. Тут зустрічаються піщані 

та лесові надзаплавні тераси. 

Правобережна частина Середньобузької височинної області, на відміну від 

лівобережної, більш терасована, а заплави заболочені. 

Летичівсько-Літинська алювіальна рівнина з точки зору геоморфологічної 

будови є продовженням долиноподібного з терасами пониження між Летичевом і 

Літином. Окремі дослідники [3; 45] вважають її прадолиною Південного Бугу, яка 

утворилась у льодовикову епоху. 

В межах досліджуваної території саме пониження чітко виражене до межі 

Літин – Селище, яке на схід переходить у хвилясте пониження, яке поділяється на 

дві смуги: одна з них тягнеться долиною річки Згар аж до її злиття з Південним 

Бугом і далі прямує в напрямі сіл Лаврівки – Стрижавки; друга, значно більша за 

площею і краще виражена у рельєфі, простягається в напрямі річок Рів і Рівець, 

утворюючи між долиною останньої і долиною Південного Бугу своєрідну проміжну 

долину [109]. 

Жмеринська розчленована лесова височина, як геоморфологічний район, 

займає найбільш підвищену частину регіону. Цей район на півночі та південному 

сході межує з Летичівсько-Літинською рівниною та Вінницькою денудаційно-

акумулятивною рівниною, на півдні – Могилів-Подільським Придністров’ям. 

Загальна її довжина  становить більше 110 км., ширина в західній і центральній 

частині – 40–50 км, в районі сіл Черемошне–Строїнці–Джурин вона звужується до 

15–20 км. [36] . 

Височина густо і глибоко розчленована розгалуженою яружно-балковою 

мережею. Долини балок облямовані схилами незначної протяжності (300–400 м), 

але значної складності та крутизни, площа їх перевищує площу вододільних плато. 
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Долини балок вузькі та звивисті, у переважній більшості сухі або з незначними 

водотоками, особливо на території, що має ухил в бік Дністра. Глибина місцевого 

базису ерозії іноді досягає 100 м. [110]. 

Височина в околицях м. Бар є найбільш піднятою, проте найрівнішою 

частиною цього геоморфологічного району. 

Клімат. За термічним режимом та режимом зволоження клімат досліджуваної 

території помірно-континентальний (Бабіченко В. М., 1984, Півошенко І. М., 1995) 

[115; 117]. Місцезнаходження Середньобузької височинної області в західному 

секторі лісостепової зони, припіднятість її території зумовлюють підвищену 

вологість і більш низький ступінь континентальності, ніж в інших частинах зони. 

Радіаційний баланс на території за розрахунками В. М. Піщолки (1995) і 

Г.  С.  Ратушняка (1981) [121] опівдні при ясному небі у січні в середньому складає 

0,500 кВт/м
2
, в червні – 0,570 кВт/м

2
. Для грудня-січня характерний від’ємний 

радіаційний баланс ( - 13,  - 17 МДж/м
2
), максимальні значення (428 МДж/м

2
) 

радіаційного  балансу  відмічаються  у  червні.  За  рік  радіаційний  баланс  складає 

1760 МДж/м
2
. 

Середня річна температура повітря коливається від 6,5
°
 до 8

°
. В окремі роки 

вона може змінюватися в широких межах. Середньосічневі температури від – 5,7
°
 до 

6
°
, середньолипневі 18,0

°
–19

°
, на 1–2

°
 нижче ніж в більш східних частинах зони. 

Сума активних температур на більшій частині території 2600
°
, що характерно для 

більш північної зони широколистяних ландшафтів. І тільки на південному-сході ця 

сума збільшується до 2800
°
. На досліджуваній території особливе потепління 

розпочалося з 1980 р. і в майбутньому (до 2020 р.) середня річна температура 

повітря може перейти позначку 9
°
 С. Середньобузька височинна область отримує 

атмосферних опадів вище середньої зональної норми. Максимальна кількість опадів 

на заході області – 570–600мм. На південному сході опадів – 460–480мм,  65 % 

річної суми опадів припадає на період активної вегетації (400мм на заході, 350мм –  

в центрі, 300 мм на південному сході). Опади в холодний період року держаться в 

нормі 125–150мм [16]. 

Але   в   останні   десятиліття  клімат   Середнього  Побужжя   області   зазнає 
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багаторічних коливань, що призводить до потепління (теплою стала зима, 

розпочалось потепління літа особливо його другої половини). 

Гідрографічні особливості. Область має досить густу річкову мережу, яка 

складає 0,35–0,40 км/км
2
  [36]. Найкраще вона розвинена в басейні річки Соб. 

Конфігурація та розвиток річкових долин визначається історією виникнення 

природних умов Подільської та Придніпровської височин і залежать від 

особливостей геологічної і тектонічної будови, літологічного складу порід та 

рельєфу, а також змін, які відбулися на цій території протягом антропогенного 

періоду. У більшості річкових долин залягають давні кристалічні породи (граніти, 

гнейси), які перекриті відкладами кайнозою (піски, мергелі, глини, вапняки, леси 

тощо) різної товщини. Річкові долини відносно молоді. Більша їх кількість 

формувалася у відкладах первинної морської рівнини. 

Для цієї території характерні неглибокі річкові долини з незначною крутизною 

схилів. В тих місцях, де на поверхню виходять кристалічні породи, долини річок 

вузькі, з крутими схилами, в руслах є пороги. Річкові меандри та стариці поступово 

заростають і перетворюються на болота і луки. 

За своїм режимом річки області належать до типу рівнинних, переважно 

снігового живлення. Характерним у режимі річок є виразна весняна повінь, низька 

літня межень, яка інколи переривається паводками і дещо підвищеним стоянням 

рівня води восени і взимку. Максимум весняного водопілля припадає на другу 

половину березня. Рівень води в Південному Бузі піднімається на 2–4,6 м, на 

притоках – 2–3,5 м. [36]. Проте, весняна повінь в останні десятиріччя не так чітко 

виражена, як в середині ХХ століття в зв’язку з тим, що  стійкий  сніговий покрив 

довго не  затримуєтьться  в  результаті частих  відлиг  і  його, переважно, небагато. 

Літні дощові паводки є характерними  для середини липня, після тривалих дощів. 

Рівень води в середньому піднімається на 0,5 м, максимально – на 1,2–2,2 м. 

[16]. 

Протягом року середньорічна амплітуда коливання рівня води  змінюється на 

малих річках області від 60 до 300 см., на середніх – від 200 до 450, а на великих –  

від 250 до 600 см. [37, с. 45]. 
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Влітку дощові паводки бувають у червні-серпні. Середня висота їх над 

умовним рівнем змінюється від 0,5–0,7 м до 1–3,1 м, максимум на переважній 

більшості річок становить 2–2,5 м. Паводки восени менш значні, ніж влітку, і висота 

їх не перевищує 0,5 м. Зимові паводки спостерігаються під час відлиг, висота яких 

над середньомеженним рівнем змінюється від 0,3–0,6 м до 1,7–1,9 м. Амплітуда 

коливань рівня води на більшій частині річок області становить 2–4 м, на окремих 

річках вона досягає 6–8,3 м. [136]. 

Південний Буг – найбільша річка Вінницької області. Першу назву річка 

отримала ще у V ст. до н. е. У книзі «Історія греко-перських війн» Геродот назвав 

Гіпанісом. На території Середньобузької височинної області річка має довжину 

352  км та площу басейну 16400 км
2
. Похил річки 0,43 м/км [37]. 

Лісів в басейні річки  мало: вони займають 4% всієї площі з широколистяними 

породами з переважанням дуба і граба. Ліси поширені у верхній і частково середній 

частині досліджуваної території. Заболоченість басейну незначна: болота займають 

близько 1 % площі [146]. 

Басейн річки на цій території асиметричний, розширений на південний схід з 

досить густою яружно-балковою системою. Долина річки переважно V-подібної 

форми. Від межі з Хмельницькою областю до міста Вінниці річка має низькі 

заболочені береги з шириною долини до 1–1,5 км, яка має трапецієподібну форму. 

Максимальна ширина долини – 4,5 км нижче впадіння р. Згар. Схили долин пологі, 

висотою 15–30 м, подекуди до 50 м. На цій території ширина річки змінюється від 

20 до 120 м, можна  зустріти невеликі пороги; також змінюється і швидкість течії – 

від 0,3 до 1,5 м/с. У долині річки часто на поверхню виходять кристалічні породи 

(граніти, гнейси). В цих місцях долина стає вузькою, з крутими скелястими схилами. 

Заплава Південного Бугу двобічна,  шириною 800–1000 м, подекуди до 1500 м. На 

окремих ділянках заплава нечітко виражена, особливо в місцях залягання 

кристалічних порід. Пересічні глибини – 2,5 м, подекуди 14 м. Дно річки мулисто-

піщане та мулисте, іноді кам’янисте [37]. В районі Вінниці, від Гущенець до 

Сабарова і від Сабарова до Селища на річці здійснюється судноплавство. У цій 

частині в Південний Буг впадають Згар, Постолова, Снивода та Десна. 
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Нижче міста Вінниці у місцях виходів кристалічних порід Українського 

кристалічного масиву, ширина  долини  річки – 1–2 км,  часто  звужується до 200–

300 м. 

В цьому місці зростає і швидкість течії – від 0,7–1,5 м/с. На цій ділянці в 

Південний Буг впадають річки: Рів, Сільниця, Дохна, Савранка, Соб, Удич [36]. 

Для водного режиму річки характерна весняна повінь, яка часто 

спостерігається в березні – на початку квітня і дощові паводки на протязі року. 

Живлення річки мішане, переважно дощове і снігове. Замерзає вона в грудні і 

звільняється від льоду наприкінці березня. Льодостав нестійкий, в деякі роки 

відсутній. 

Річка Південний Буг має важливе господарське значення: воду 

використовують для промислового, технічного і побутового постачання, 

судноплавства, а також для зрошення. На річці створено ланцюг водосховищ: 

Ладижинське (довжиною 45 км), Чернятинське, Тростянецьке, Гайворонське, 

Олександрівське. В басейні Південного Бугу розвинуте рибництво, споруджено 

13  ГЕС. 

Згар – права притока Південного Бугу довжиною 95 км і площею басейну 

1770  км
2
. Річка бере свій початок у Хмельницькій області в околицях с. Кориченці. 

На території Вінницької області її довжина складає 82 км, площа басейну близько 

1000 км
2
. Похил річки 0,91 м/км. Басейн асиметричний, з хвилястим рельєфом, 

вододіл слабовиражений, зустрічаються яри та балки. Долина трапецієподібна, 

шириною до 4 км і глибиною до 30 м. Заплава двобічна, завширшки від 50–150 м до 

1,5–2,0 км на окремих ділянках. Значне заболочення в долині спричинило 

накопичення торфу, який використовують як добриво. Річище слабозвивисте, 

шириною від 5 до 40 м. Глибина річки від 0,5 до 4,5 м, швидкість течії 0,1–0,3 м/с 

[37]. Дно рівне, до смт. Літин мулисто-глинисте, нижче – мулисто-піщане, інколи 

зустрічаються валуни. Головною притокою є річка Згарок, живлення якої, мішане, 

переважно дощове.  

 Інтенсивне видобування торфу у 60–70-х рр. ХХ ст. повністю змінили 

природну структуру ландшафтів заплави річки, перетворили її на бедленд. Нижня 
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частина річки  Згар – типова для Середньобузької височинної області. Відсутність 

суцільних водоохоронних насаджень сприяє її замуленню та заболоченню. 

Вода річки Згар використовується для технічного постачання та рибництва. З 

метою заповідання на водосховищі біля села Петрик у 1976 році створено 

Микулинецький орнітологічний заказник площею 1000 га. 

Десна є лівою притокою Південного Бугу довжиною 81км і площею басейну 

1402 км
2
. Виток знаходиться поблизу с. Флоріанівка Козятинського району. Річка 

протікає через шість адміністративних районів. Впадає в Південний Буг в с. Коло- 

Михайлівка Вінницького району. Долина річки має трапецієподібну форму з 

шириною 2,5 км і глибиною 30 м., зустрічаються круті схили з джерелами. У долині 

річки розташовані родовища каоліну (біля смт. Турбів). Десна значно звивиста, 

особливо в нижній частині. 

Заплава Десни двобічна, шириною від 50 до 300 м (подекуди до 1 км). 

Поверхня її рівна, вкрита різнотравно-злаковими луками, на окремих ділянках 

заболочена з лучними та болотно-торфовими ґрунтами. 

Ширина річки 5–15 м, глибина  0,4–1,0 м (під час повені і паводків до 3,5 м), 

швидкість течії 0,1–0,2 м/с. Дно переважно рівне, біля берегів болотисте, в нижній 

частині течії піщане і піщано-болотне. Береги невисокі від 0,3 до 1,0 м, подекуди 

круті. Вода в річці гідрокарбонатно-кальцієва. Головні притоки – Вільшанка та 

Кобильня [38]. 

Розораність басейну Десни складає 69,4 %. На річці споруджено понад 500 

гідротехнічних споруд. Загальна площа ставків та водосховищ – 21,1 км
2
 [36]. Вода 

використовується для технічного водопостачання та рибного господарства. На Десні 

створено Буго-Деснянський зоологічний заказник площею – 11 га. 

 Рів – права  притока  Південного Бугу,  завдовжки  104 км,  має площу басейну 

1160 км
2
. Вона бере початок поблизу села Охрімівці Хмельницької області. Похил 

річки – 0,8–2 м/км. Басейн грушоподібної форми, асиметричний, довжиною 80 км та 

шириною 14 км. Долина має V-подібну форму шириною 0,7–1,3 км (в районі міста 

Бар 3 км), а глибина досягає 40 м. В долині річки відслонюються вапнякові породи. 

Заплава двобічна, завширшки до 800 м, біля міста Бар заболочена. Річище 
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слабозвивисте, в якому зустрічаються острови та валуни, шириною 10–20 м. 

Швидкість течії до 0,6 м/с. Дно рівне, мулисте, подекуди кам’янисте. Головними 

притоками є Ровок та Думка. Льодостав триває з середини грудня до 15–20 березня. 

Через кожні 3–5 км річка перегороджена дамбами із заболоченими та зарослими 

очеретом і комишем ставками [37]. 

За хутором Мельники  долина річки Рів може бути справжнім еталоном для її 

відновлення в майбутньому. Береги тут невисокі, круті, з лучним різнотрав’ям, в 

заплаві – зарості чорної вільхи. На березі річки розташоване місто Бар, створено 

мальовничі парки. 

Від Браїлова до впадіння в Південний Буг долина річки типова для 

Середньобузької височинної області, течія нешвидка, береги невисокі, схили 

розорані та знелісені. Широка заболочена заплава в районі гирла біля містечка 

Гнівань зливається з заплавою Південного Бугу. 

Річка Соб бере початок з джерела поблизу села Вербівка Липовецького району 

Вінницької області. Довжина 115 км, площа водозбірного басейну 2840 км
2
. В неї 

впадають 26 приток довжиною понад 10 км. Ця річка характеризується звичними 

для рівнинних річок падінням, середньоврівноважений ухил складає 0,81 м/км. 

Ширина долини 1,5–3 км, схили переважно покаті, на окремих ділянках круті 

(зустрічаються яри та балки), з виходами кристалічних порід. Заплава Собу 

двобічна, з лучною рослинністю та шириною від 100 до 500 м. Швидкість течії до 

0,3 м/с [36].   Власний  стік  річки  зарегульований майже  повністю ставками  та   

водосховищами. Основні притоки – Собок, Сорока, Кіблич. 

На  терасі  річки  розташоване  місто  Гайсин,   в  середній    течії   знаходяться 

скіфські  кургани,  зокрема Сорока – один  з  найбільших  в Україні (відносна висота 

якого 20 м).  Русло річки є межею між Подільською і Придніпровською височинами. 

Сучасний  ґрунтовий покрив на території Середньобузької височинної області 

сформований у післяльодовиковий період. Помірноконтинентальний клімат з 

достатнім зволоженням, лісостепова рослинність, лесовидна материнська порода 

зумовили формування і географічне поширення певного комплексу ґрунтів 

Середнього Побужжя.  
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Відповідно до ґрунтового районування України досліджувана територія 

лежить у межах Правобережної центральної височинної провінції Центральної 

лісостепової і степової області Суббореального ґрунтово-біокліматичного поясу. 

 Найпоширенішим типом материнських ґрунтоутворюючих порід у 

Середньобузькій височинній області є лесовидні суглинки середнього і легкого 

механічного складу. Не дуже потужним шаром на карбонатних глинисто-піщаних 

відкладах неогенового віку ці суглинки залягають на правобережжі. На лівобережжі 

товщина цих суглинків зростає і вони залягають на кристалічних докембрійських 

породах. На досліджуваній території лесові суглинки охоплюють до 90 % площі. 

Значно меншу площу займають піски і супіски антропогенового періоду, які 

зустрічаються в заглибинах кристалічного масиву та утворюють значні масиви 

поблизу Летичева, Літина, Турбова, Гнівані, Дашева. 

На малих площах зустрічаються алювіальні відклади у вигляді шаруватих 

суглинків і супісків. Також мало поширені родовища (лише в долинах рік Вовка, 

Бужка, Згара, Десни). 

Найбільш поширеними у Середньобузькій височинній області типами ґрунтів 

є сірі опідзолені – 50,5 %, та чорноземи – 42,1 %, малі площі займають лучні –  2 %, 

мочаристі і мочарні – 1,7 %, лучно-болотні і болотні – 1,4 %, лучно-чорноземні –  

0,8 %, дерново-підзолисті – 0,7 %, торфовища – 0,4 % та інші, які мало поширені [1; 

145]. В земельному фонді вони представлені ґрунтовими відмінностями.  

 Сірі опідзолені ґрунти займають проміжне положення між дерново-

підзолистими ґрунтами Полісся та чорноземами Лісостепу. Згідно інтенсивності 

забарвлення, вмісту гумусу, глибини гумусного горизонту та розвитку підзолистого 

горизонту, грунти поділяються на три підтипи: світлосірі, сірі і темносірі. (рис. 2.4) 

[47]. Світлосірі та сірі опідзолені ґрунти утворилися на найвищих поверхнях 

розчленованих ярами, балками та річковими долинами, можливо, під грабово-

дубовими дібровами. Світлосірі опідзолені ґрунти в області широкого поширення не 

мають і  займають  лише  4,1 % площі. Відповідно  з агроґрунтовим  районуванням 

Вінницької області значні їх площі знаходяться у Центральному агрорайоні та 

найбільш високих ділянках Бузько-Дністровського вододілу. Сірі опідзолені  ґрунти  
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Рис. 2.4. Ґрунти Вінницької області 

(розроблено автором за: [47]) 
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займають близько 30 % території Вінниччини. Значне поширення вони мають у 

центральній  частині  області. Ці  дві  ґрунтові  відміни  мають  малий  вміст  гумусу  

(1,85 %). 

В північному Вінницько-Немирівському агроґрунтовому підрайоні вміст 

гумусу знижується до 1,75 %. Ці ґрунти бідні на азот і фосфор. Саме вони 

вирізняються слабкою структурою, пилуватим легкосуглинковим механічним 

складом, підвищеною кислотністю та бідністю на гумус (1,5–2 % ). Сірі та світлосірі 

опідзолені ґрунти, які є безструктурними, погано пропускають воду, легко 

ущільнюються і піддаються ерозії [13]. 

 Основними районами поширення світло-сірих опідзолених ґрунтів є найвищі і 

круті схили вододілів правобережного Побужжя. На відміну від них сірі опідзолені 

займають більш положисті схили: вони, як і світлосірі, часто змиті.  

Темносірі опідзолені ґрунти утворились на периферії центральної  підвищеної 

частини області на вододільних плато, схилах давніх річкових терас під лісовою та 

лучно-степовою рослинністю. Вони поширені переважно на лівобережжі 

Середньобузької височинної області. Ці ґрунти також переважно пилувато-

легкосуглинкові за механічним складом, але мають кращі фізико-хімічні 

властивості, ніж світлосірі й сірі. Це обумовлено більшим вмістом в них гумусу – в 

орному шарі 2,77 %. Реакція ґрунтового покриву слабокисла – рН 5,6–5,8. Ці ґрунти 

достатньою мірою забезпечені поживними речовинами. На цій території темносірі 

ґрунти займають більш плоскі місцевості з незначними нахилами поверхні. 

Другим  типом  ґрунтів  є  чорноземні, які  займають  42,1 % площі  після 

сірих  ґрунтів  і  є  також  зональними. Значного  поширення  вони набули на 

лівобережжі Середньобузької височинної області. Як відомо, це найбагатші ґрунти 

Середнього   Побужжя,   з   потужністю  гумусового  горизонту  до  одного  метра   і 

вмістом перегною понад 4 %. Серед чорноземів тут виділяють опідзолені та 

реградовані. Найпоширенішими  є  опідзолені  чорноземи  (близько 20 % загальної 

площі). Основним районом їх поширення є лівобережжя Середнього Побужжя. Ці 

ґрунти переважно легкосуглинисті, з досить потужним, до 40 см, гумусним 

горизонтом і вмістом гумусу до 3 %,  але  з  високою  опідзоленістю  і   кислотністю 
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 (pH 5–6). Вони мають добрі водно-фізичні та агрономічні властивості і відносяться 

до високородючих ґрунтів області. Поширені здебільшого на пологих місцевостях 

(низькі надзаплавні тераси Бугу) [18].   

 Чорноземи реградовані займають значні площі в Хмільницькому, 

Теплицькому, Бершадському районах. Вміст  гумусу в цих ґрунтах вищий ніж в 

опідзолених чорноземах і становить 3,6–3,8 %, гідролітична кислотність не 

перевищує 2 мг-екв/100 г ґрунту, в орному шарі вони містять значну кількість азоту 

та незначну – фосфору.  

Чорноземи типові в межах цієї території займають також незначну площу, 

зокрема вони поширені в Хмільницько-Липовецькому і Теплицько-Бершадському 

агрорайонах. Загальна площа їх становить 495 тис. га. [140]. 

За глибиною гумусного горизонту чорноземи виділяються на такі види: 

неглибокі (гумусний горизонт до 40 см), середньоглибокі (40–80 см), глибокі (80–

120 см), та інші. Глибокі чорноземи поширені на півночі і невеликими площами на 

території Теплицького, Бершадського, Чечельницького районів. Типові вилугувані 

чорноземи переважають на півночі, карбонатні – на півдні Середньобузької 

височинної області [116]. 

На плоских слабодренованих ділянках плато і річкових терасах, улоговинах 

стоку, пониженнях і западинах зустрічаються лучно-чорноземні ґрунти. Найбільші 

їх площі в долині Південного Бугу від Хмільницького району до м. Вінниці, та на 

півдні, при  впадінні  річки  Дохна в  Південний Буг. Ці  ґрунти мають значний вміст 

гумусу – 4,3–4,5 % та елементи живлення рослин і мають низьку кислотність.  

 Лучні та чорноземно-лучні ґрунти характерні для понижених елементів 

рельєфу. Значні  площі  їх  поширені  в  долинах Південного Бугу та його  притоків. 

Чорноземно-лучні   ґрунти    займають   невеликі    площі   і   зустрічаються   в   

зоні чорноземних ґрунтів на межі понижень і западин. На відміну від лучних ґрунтів 

вони мають вдвічі вищий вміст гумусу, але бідні на калій. 

Лучно-болотні та болотні ґрунти поширені в заплавах річок, пониженнях 

терас. Лучно-болотні ґрунти за площею поширення переважають болотні більше ніж 

удвічі. Вони утворились в умовах значного зволоження при високому заляганні  
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ґрунтових  вод,  які часто виходять на поверхню. Лучно-болотні ґрунти мають 

високий вміст гумусу, але не задовільні фізичні властивості, перезволоження та інші 

чинники сприяють розвитку на них лише низькопродуктивного болотного 

різнотрав’я. 

Мочаристі і мочарні ґрунти зустрічаються на території всієї області, де 

зустрічаються ділянками серед чорноземів та сірих лісових ґрунтів. Ці ділянки 

невеликі, мають округлі форми з поглибленням в центрі і покатими схилами. Вони 

утворюються у тих місцях, де близько до поверхні залягають важкі болотні глини, 

на яких вода застоюється і утворює верховодку. Якщо значне перезволоження буває 

сезонним, то такі ґрунти називають мочаристими, якщо воно постійне – мочарними. 

Серед них виділяють сірі і темносірі опідзолені мочаристі, чорноземи опідзолені 

мочаристі і мочарні. Всі ці ґрунти містять 3,5–5,5 % гумусу, добре забезпечені 

поживними речовинами, але через значне перезволоження не обробляються [37]. 

Дерново-підзолисті ґрунти на давньоалювіальних відкладах об’єднують 

дерново-прихованопідзолисті, дерново-слабопідзолисті і мають в області незначне 

поширення. Утворились ці ґрунти під лісовою рослинністю, від материнської 

породи вони успадкували піщаний, глинисто-піщаний механічний склад.  

Загалом     дерново-підзолисті     ґрунти   бідні    на     органічні    речовини,    з 

незадовільними водно-повітряним режимом і вмістом поживних речовин. 

 На досліджуваній території також зустрічаються  торфовища, які  поширені   у 

заплавах  Південного  Бугу,  Згару,  Рову  та  в  межах  Летичівської   рівнини  біля 

м. Літин (загальна площа 0,4 %). Вони утворились під трав`янистою і  чагарниковою 

рослинністю на найбільш понижених та перезволожених ділянках заплав, та 

перекриті шаром дрібнозему, змитого із прилеглих схилів [95]. 

 За останні десятиліття ґрунтовий покрив Середньобузької височинної області 

зазнав не значних змін. Ці зміни пов’язані із надзвичайно високою розораністю 

території, розвитком ерозії, надмірним застосуванням мінеральних добрив і 

пестицидів та ін. Не обдумане використання ґрунтів спричинило в них зменшення 

вмісту гумусу. З кожним роком він знижується на 0,03 %.  

 Найвищий  вміст гумусу, за  даними  Вінницького інституту  «Укрземпроект», 
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мають   ґрунти   Липовецького  (3,99 %),   Хмільницького  (3,87 %),    Калинівського  

(3,65 %), Козятинського (3,87 %) районів (рис. 2.5). На значних площах орних 

земель Середнього Побужжя спостерігається зниження гумусу на 0,3–0,6 %. Слід 

зазначити, що вміст гумусу в орному шарі більшості ґрунтів нижче критичного 

рівня. Середньорічні втрати запасів гумусу в деяких районах області досягають 3,5–

7 тис. га, а на окремих полях 24–40 тис. га [131]. Однією з причин зниження вмісту 

гумусу в ґрунтах є різке зменшення внесення мінеральних і органічних добрив.  

Поверхневий та ґрунтовий покрив області значною мірою еродовані. На 

досліджуваній території 20–30 % площі ґрунтів відносяться до категорії середньо- і 

сильнозмитих. Центральна і західна частини правобережжя між Дохною і Ровом 

піддаються меншій змитості (10–20 % площі ґрунтів середньо- і сильнозмитих). 

Ґрунти лівобережжя Південного Бугу і Летичівської рівнини еродовані менше: 36 % 

орних земель охоплені ерозією в Барському районі, 27 % – Бершадському, 33 % – в 

Тростянецькому [140].  

За флористичним районуванням України територія Вінницької області лежить 

у Подільсько-Бесарабській  підпровінції Європейської широколистолісової області 

та в Подільсько-Середньопридніпровській підпровінції Європейсько-Сибірської 

лісостепової області [37]. 

Сучасний рослинний покрив області формують представники бореальної 

(тайгової), неморальної (широколистяних лісів), понтичної (степової) та 

середньоземноморської флори.  

Природна  рослинність  мало  збереглась  на  досліджуваній  території. Ліси, 

значно змінені людиною, займають менше 10 % загальної площі області, а в 

багатьох регіонах  менше 5 %. Переважають дібровні  ліси  придніпровського  типу з 

участю граба, липи, ясена, клена, черешні, явора, ліщини, бруслини тощо [134]. 

Серед лісових масивів  тут  виділяють: груди в яких  переважають дуб та  граб, 

діброви з переважанням дуба, субори – насадження сосни  та  дуба, (сосна та  ялина 

на  цій території  зустрічаються переважно у  складі штучних насадженнях) та 

вільшняки [135].    
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Рис. 2.5. Вміст гумусу в грунтах Вінницької області 

(розроблено автором за: [140]) 

 

Поширені на території Середнього Побужжя й рідкісні для Поділля, ліси з 

домінуванням дубів скельного і пухнастого. Збереженню також підлягають групи 

асоціацій дубових лісів. Статус рідкісних також мають асоціації грабово-дубового 

лісу волосистоосокового і грабово-дубового лісу яглицевого. Це ділянки 

Середньоєвропейських лісів, які зростають на Середньому Побужжі. Східна межа їх 
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доходить до Лівобережжя України, а південна збігається з межею із степовою зоною 

[142]. 

Корінними рослинними угрупуваннями середньої частини басейну Південного 

Бугу також є вільшняки. Вони утворені здебільшого вільхою чорною і лише зрідка 

вільхою сірою. На території Середньобузької височинної області вони трапляються 

на заплаві при впадінні в р. Південний Буг, р. Згар, р. Десенки, у заплаві р. Сільниці 

тощо. 

На території середньої течії Південного Бугу лучна рослинність поширена не 

значними масивами і займає 11,7 % її загальної площі.  

Рослинність досліджуваної території значною мірою змінена людиною. У 

Середньому Побужжі природна рослинність поширена на малих розрізнених 

ділянках і займає відносно малі площі, що пов’язано із значним 

сільськогосподарським освоєнням земель. В Середньобузькій височинній області 

площа лісів складає 14,2 %, пасовищ – 9,2 %, сіножатей – 2,5 %, землі із незначним 

рослинним покривом – 1,1 % [36]. 

На території Середнього Побужжя створено заповідні об'єкти загальнодержав- 

ного значення – заказники: ландшафтні – 3 (площею 561 га), лісові –1 (295 га), 

ботанічні – 7 (2791 га),    зоологічні – 1(1073 га),     разом – 12  (площею 4720 га);  

2 зоологічні пам'ятки природи площею 354 га. [131] 

Серед природно-заповідних об'єктів досліджуваної території виділяється 

загальнозоологічний заказник загальнодержавного значення «Буго-Деснянський». 

Територія  якого знаходиться в нижній течії р. Десни, у широкій заплаві, вкритій 

лісом, на площі 1078 га. [147]. На його території охороняються дубові ліси, водно- 

болотна  рослинність,  що  вирізняється  різноманітністю  як  видового  складу,  так і 

значною біопродуктивністю. 

 

2.3. Історія сільськогосподарського землекористування в Середньому 

Побужжі 

 

Середнє Побужжя – регіон  давнього  заселення,  активного  та   різнобічного 
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освоєння природних ресурсів.  

У VI–V тисячоліттях до н.е. племена, які проживали на території 

Середньобузької височинної області, вступили в останню фазу кам’яного віку – 

новий кам’яний вік (неоліт). З цією епохою пов’язана поява нових форм 

господарства – скотарства і землеробства. В цей час було приручено основні види 

тварин: бика, свиню, вівцю і козу, а на початку епохи міді-бронзи – коня. 

Примітивне землеробство стало основою формування в межах Правобережної 

України першої в Східній Європі неолітичної Буго-Дністровської землеробської 

культури [31]. Мотичне землеробство того часу базувалось на використанні 

заплавних земель. В околицях поселень розорювалися невеликі ділянки луків з 

родючими ґрунтами, які не спричинювали корінних змін у натуральних 

ландшафтних комплексах. У зв’язку з постійним переносом поселень, а також 

збагаченням розораних ділянок щорічними відкладами паводків, ділянки легко 

відновлювалися в заплавні луки. В цю епоху сільськогосподарські ландшафти 

починають тільки зароджуватись, але ще не формуються як антропогенні 

ландшафтні комплекси.  

В процесі подальшого розвитку трипільської культури зміцнюються 

виробничі форми господарства за рахунок зменшення полювання і зростання 

значення землеробства і скотарства. Поступово землеробство стає основним 

заняттям племен трипільської культури. 

Розглядаючи     рівень     та    характер   господарства   трипільських   племен,  

С. Н. Бибіков [6, 7] висловив думку, що поряд з мотичним, в межах досліджуваної 

території мало розвиватися і орне землеробство. Землю трипільці могли неглибоко 

зорювати    за    допомогою    дерев’яного    рала.   На    думку    окремих      вчених 

(В. В. Докучаєв, Е. А. Лихачова)  [44, 76], трипільцям була відома перелогова 

система, а при обробці полів використовувалася тяглова сила парної упряжі великої 

рогатої худоби – биків.  

Трипільці освоювали надзаплавні тераси, а також схили долин річок і плато 

південної, західної і південно-західної експозицій, які мали найкращі 

мікрокліматичні умови для розвитку землеробства. Площі розораних просторів [34] 
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досягли 2–3 тис. га. В тих місцях, де не вистачало землі або ґрунти виснажувались, 

освоювали лісові масиви шляхом підсіки або випалювання. Т. С. Пасек [111] 

підрахувала, що на територіях, де проживало не менше 500 чоловік, в умовах 

екстенсивного землеробства в околицях трипільських поселень розорювались площі 

в декілька сотень гектарів. З розвитком скотарства біля поселень з'являлися перші 

пасовищні ландшафти. Це були урочища з сильно пошкодженим лучно-степовим 

травостоєм і деревно-чагарникові пустища. Крім лучних, інтенсивно освоюються 

чорноземні і сірі опідзолені ґрунти. Починає розвиватися антропогенна ерозія, 

з'являються яри. Цьому сприяв розвиток техніки землеробства: в неоліті мотику 

поступово замінює рало, а пізніше – і соха, як тяглова сила використовуються бики 

[64]. 

Багато тисяч років тому [32] в Середньобузькій височинній області 

вирощували яблуні, груші, сливи і вишні. Це були поодинокі дерева біля  жител  або 

невеличкі  садки. Справжні  сади з'являлись значно пізніше (ІІ–V століття), помітно 

збільшилась і кількість сортів, особливо яблунь і груш. 

Застосування заліза для виготовлення знарядь праці позначилося на нових 

методах обробітку ґрунту. Із застосуванням залізного рала набула поширення 

техніка орного землеробства, що дало можливість розчищати лісові простори, 

значно інтенсивніше розорювати сірі опідзолені ґрунти, збільшити площі ріллі. 

Виходячи з описів Геродота [44], південні райони Середнього Побужжя були 

заселені «скіфами-орачами» і характеризувалися як типово землеробські. Замість 

цілинних тут постійно розширювались площі степів на різних стадіях демутаційних 

сукцесій. Навіть у складних умовах гунських і аварських руйнацій (V–VII ст.н.е.) 

землеробство на цій території розвивалося. Серед сільськогосподарських культур 

значне місце належало пшениці та просу [64]. 

Залежно від природних умов, особливо ґрунтового покриву, розвиваються 

різні системи землеробства: у північних лісових районах Середнього Побужжя – 

підсічно-вогнева, в центральних, типово лісостепових – перелогова, в південних 

передстепових – переважали перелоги. 

Продовжується   інтенсивне   розорювання   земель,   переважно  за    рахунок 
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вирубування лісів. У Придністров'ї «кожний землянин, що отримав від князя пустир, 

повинен був очистити його від лісу і пнів, зробити придатним для землеробства і 

заселення» [88]. Для землеробства було характерним широке поширення різних 

систем: вогневої і підсічної, перелогової і залежної, парової з дво- і трипільними 

сівозмінами, а також різноманітне їх поєднання в усіх природних регіонах. Уже в 

11–12 ст. двопільна система стала основною в південній частині Вінниччини, в 

центральних районах набула широкого поширення трипільна система, застосування 

якої в степах було недоцільним через суху весну і жарке літо, що несприятливо для 

росту озимих. 

  При розорюванні в XI–XII ст. широко застосовували важке удосконалене рало, 

яке поступово переобладнали на давньоруський плуг. Коли оранку було закінчено, 

вздовж схилів між смугами появлялась глибока борозна, в яку стікала вода і 

розвивалась лінійна ерозія. Через це формувались антропогенні яри і еродовані 

схили зі змитими ґрунтами. В подальшому їх переводили в категорію пасовищ, або 

вони поступово заростали лісом. 

В період розквіту Київської Русі в Середньому Побужжі було розвинене 

садівництво. Люди поселялися в лісах, де вирощувати плодові дерева, і можливо, це 

одна із причин сьогоднішнього багатства подільських лісів на груші, яблуні і 

черешні. У IX–XII ст. на Поділлі вирощували більшість відомих нині культур і 

майже всі види домашніх тварин. Значні розорані території   були   покинуті,  

поступово  перетворювались  на   пустища, біля  сіл – на пустирі. 

В XVI–XVIII ст. можливість вільного заселення Середнього Побужжя сприяла 

розвитку землеробства. Постійний приріст населення вимагав збільшення кількості 

продуктів харчування, а це, в свою чергу, змушувало розорювати все більше й 

більше цілинних і закинутих старих орних земель, освоювати лісові масиви під 

сільськогосподарські угіддя, скорочувати строки «відпочинку» перелогів, які 

поступово зводяться до одного року під назвою пар. У північних лісових районах 

освоєні ділянки залишали під пар лише на рік, тому не відбувалось їх залісення. 

Двопільна, а потім і трипільна система з чергуванням пар-озимі-ярі панували у 

XVIII–XIX ст. повсюдно. Ці системи землеробства вимагали і відповідних знарядь 
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праці. У північних лісових районах, де ще частково зберігалася підсічно-вогнева 

система, поряд з плугом широко застосовували безвідвальне рало; в лісостепових – 

всюди залізний плуг, і дерев'яне рало із залізним наральником і череслом; у 

степових районах «малоросійський» плуг, або «сабан» (орав глибоко і добре 

перевертав скибу ґрунту). [64].  

Вже наприкінці XVIII – на початку XIX ст. на Поділлі було багато 

різноманітних садів, в яких акліматизовано різні сорти груш і яблук. Тут здавали в 

оренду сади кримським татарам, грекам, вірменам, туркам. Продукцію садів і 

саджанців (до десяти тисяч штук щороку) вивозили у Полтавську, Воронезьку, 

Тверську, Петербурзьку та інші губернії, Ставропольський, Батумський округи, 

Привіслянський край, Туреччину. Сади створювали на цілинних землях (на схилах 

долин річок, в балках), інколи на зораних угіддях. У Придністров'ї частина з них 

зрошувалась. Крім поширених яблунь, груш, слив і вишні, в культуру вводять 

волоський горіх, шовковицю, айву, персики, поширюються різні сорти винограду 

[33], практично відходить перелогова система землеробства. 

Низька агротехніка і суцільне розорювання призвели до деградації ґрунтів та 

розвитку несприятливих процесів. Значна площа розораних земель стала 

непридатною для вирощування сільськогосподарських культур. У багатьох селах 

нараховувалось від 10 до 73 десятин непридатної ріллі, а загальна її площа складала 

100 тис. десятин (109 тис. га). Наприкінці XIX ст. спостерігалась посуха, яка також 

охопила Середнє Побужжя, що ще більше ускладнило ситуацію [34]. 

У 1899 р. вийшла в світ книга управителя маєтками Подільської і 

Бессарабської губерній  І. Овсинського «Нова система землеробства». В цій книзі 

він стверджував, що глибока оранка знищує в ґрунтах канали, якими проходить вода 

і повітря, перетворює їх на однорідну порошкоподібну масу. 

«…Обробляти землю необхідно лише на 2 дюйми» (5 см.) – аргументи 

І.  Овсинського були переконливими, це була дійсно нова безвідвальна система 

землеробства. Після столипінської реформи було завершено розорювання цілинних 

земель в південних районах Вінниччини. 

 Значно   зростають    площі   нових   технічних   культур:   картоплі,   льону   і  
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хмелю на півночі області, цукрових буряків і картоплі в центральні частині, 

соняшників і тютюну в південних районах. Наприкінці XIX – в XX ст. 

розпочинаються меліоративні роботи (осушення) в північній частині Середнього 

Побужжя та окремих центральних районах. У структурі агроландшафтів 

формуються перші ландшафтно-інженерні системи.  

Суцільні розорювання і низька агротехніка призвели до значної деградації 

ґрунтів, розвитку ерозійних процесів, а в південних районах – пилових бур. У 

багатьох селах Середньобузької височинної області занедбані сільськогосподарські 

землі займали площі від 10 до 73 десятин [21]. Якщо враховувати при цьому посуху, 

яка охопила південні лісостепові райони України наприкінці ХІХ ст., то відомі 

експедиції В. В. Докучаєва, класичні праці його та членів експедиції були 

закономірним підсумком та відображенням дії в сільському господарстві двох 

чинників: природного (в першу чергу кліматичного) та антропогенного (переважно 

розорювання). 

Практично по всій території колишнього СРСР з двадцятих років ХХ ст. 

всюди почали вводити травопільну систему землеробства. Її основа – травопільна 

сівозміна з обов’язковим посівом багаторічних трав, осінньою оранкою (до 20–

30  см.). В умовах достатнього зволоження ця система землеробства давала хоч і 

неочікувані, але позитивні результати. Щоб забезпечити населення країни 

необхідною кількістю сільськогосподарської продукції в сприятливих для 

сільськогосподарського виробництва регіонах України, зокрема Вінниччини, пішли 

двома невдалими шляхами: надмірне застосування мінеральних добрив і 

отрутохімікатів і подальше розширення площ орних земель. У структурі 

сільськогосподарських ландшафтів помітно збільшились (до 14 %) площі 

сільськогосподарських ландшафтно-інженерних систем. Водночас з розорюваннями 

була майже повністю знищена природна кормова база тваринництва – пасовища і 

сіножаті. Але позитивним моментом того часу був розвиток садівництва та 

виноградарства на непридатних для розорювання або сильно еродованих та 

терасованих схилах. Після знищення садів у роки війни та у 60-х роках ХХ століття 

почалось  відродження  садівництва. Нині  сади – невід’ємна ознака агроландшафтів 
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Вінниччини. Окремі з яких займають площі від 60–80 до 2000 і  більше гектарів [33]. 

У певній історичній послідовності в Середньому Побужжі застосовувались 

різні системи землеробства: примітивні, екстенсивні, перехідні та інтенсивні. На 

досліджуваній території примітивні системи землеробства (підсічно-вогнева, 

лісопильна, заліжна та перелогова) використовувались в XVII та XVIII ст. Пізніше 

ці системи злилися з екстенсивними системами землеробства, до яких віднесені, 

зокрема, парова і багатопільна, трав'яна або вигінна. 

При перехідних системах землеробства – поліпшеній зерновій, сидеральній, 

плодозмінній і травопільній – використовують усі орнопридатні землі, коли, у 

сівозмінах переважають зернові з багаторічними травами або просапними 

культурами і чистим паром. 

До інтенсивних  сучасних систем землеробства відносять просапну, 

зернопросапну, зернопарову, зернопаропросапну, зернотрав'яну, плодозмінну, 

грунтозахисну та ін. До сучасних систем землеробства можна віднести органічну 

(біологічну) та систему No-till. Всі перераховані вище системи землеробства в тій чи 

іншій мірі мали значний вплив на агроландшафти Середнього Побужжя – на зміну  

рельєфу, природного рослинного покриву, зволоження та природних процесів. 

Протягом останніх років на території дослідження дуже активно розвивається 

органічне землеробство. Воно ґрунтується на повній відмові від засобів хімізації 

ґрунту.   

 

Висновки до розділу 2 

 

Предметом дослідження визначено віковий хід, характер і динаміка 

просторово-часових змін агроландшафтних комплексів ключової ділянки – басейну 

р. Десни для екстраполяції результатів на аналогічні агроландшафти Середнього 

Побужжя. Просторовим об’єктом визначено і вивчено агроландшафти на рівні 

місцевостей та окремих урочищ – як природно-сільськогосподарські геосистеми, що 

сформувалися в межах природного ландшафту внаслідок його землеробського 
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освоєння та в яких природна і виробнича підсистеми створюють агроландшафт і 

забезпечують оптимальні умови вирощування сільськогосподарських культур.  

Територія Середнього Побужжя охоплює частину басейну річки Південний 

Буг від с. Костянтинів (межа Хмельницької та Вінницької областей) до м. Гайворон 

(межа Вінницької та Кіровоградської областей). Для більш детального дослідження і 

складання ландшафтних карт – на позаминуле та минуле століття обрано ліву 

притоку Південного Бугу – басейн річки Десни. Саме ця територія була обрана для 

дослідження тому, що тут найповніше відображено характерні особливості природи 

і ландшафтів лівобережної частини Побужжя – з більш рівнинними ландшафтами і 

більш зміненими внаслідок сільськогосподарського землекористування. 

В     процесі      вирішення      поставлених      завдань      використано      низку 

взаємопов’язаних підходів, принципів і методів дослідження. Серед підходів: 

конструктивно-географічний, історико-ландшафтний. Принципи: історизму, 

комплексності. Методи: порівняльний, просторово-часового та аналітико-

картографічного аналізів, теоретичного узагальнення та систематизації фактів –  

використані в процесі пізнання агроландшафтів досліджуваної території Це 

дозволило сформулювати основні наукові поняття і укласти карти ландшафтної 

структури та агроландшафтів еталонної території –  басейну р. Десни.  Польові 

методи використані в процесі дослідження та картографування сучасної структури 

агроландшафтів, особливостей їх формування і сучасного функціонування. 

Аналіз історії сільськогосподарського землекористування Середнього 

Побужжя свідчить, що сільськогосподарські ландшафти пройшли складний і 

тривалий час формування, коли  домінуюча роль у їх виникненні, становленні 

структурної організації належала антропогенним чинникам, які істотно змінювались 

протягом останніх століть. 

 

 Результати досліджень опубліковані автором у працях [64; 66; 73]. 
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РОЗДІЛ 3 

ЛАНДШАФТНА СТРУКТУРА СЕРЕДНЬОГО ПОБУЖЖЯ 

 

3.1. Ландшафтні комплекси Середнього Побужжя в ХIХ столітті 

 

Вивчення природи Середнього Побужжя тісно пов’язане з дослідженням 

Поділля та України. Іноді їх навіть важко відокремити як у просторовому, так і в 

часовому аспектах.  

Вивченням історії антропогенних змін природних ландшафтів займалися: 

В.  С. Жекулін, Л. І. Воропай, С. П. Романчук, М. М. Куниця, Г. І. Денисик. Аналіз 

ландшафтів Середнього Побужжя – території дослідження, зроблений у краєзнавчих 

нарисах, де розглянуто історію заселення та господарського освоєння природних 

ресурсів регіону.  

Середнє Побужжя, і особливо річка Південний Буг, цікавили людей з 

найдавніших часів. Насичений археологічний матеріал свідчить про те, що люди, які 

раніше заселяли цю територію, знали особливості природних умов і вдало їх 

використовували: розорювали найбільш родючі ґрунти, будували будинки на 

сонячних, південно-західних схилах, створювали переходи на порогах та міжводдях, 

та ін. Аналіз розрізу в долині річки Соб, що у Гайсинському районі біля села Кунка, 

дає можливість простежити особливості змін рослинності і ландшафтних 

комплексів  досліджуваної  території  в  голоцені. У відслонені [36] спостерігається  

7 гумусованих горизонтів (похованих ґрунтів), розділених прошарками глини 

загальною потужністю в 7,4 метри. В цілому по розрізу виявлені спорово-пилкові 

спектри лісостепового і перехідного до лісового типів; залісеність була близькою до 

50 %. Переважали сосново-широколистяні ліси та злаково-різнотравні лучні степи, а 

в долинах і балках була лісова рослинність з волоського горіха та в’яза. 

Палінологічні дані свідчать про те,  що протягом  другої  половини голоцену в 

Середньому Побужжі переважали лісостепові ландшафтні комплекси з коливанням 

залісеності від 40 до 80 % і домінуванням то лісових (під час похолодань), то 

степових (під час потеплінь та аридизації клімату) ландшафтів. У цей період 
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спостерігається загальна тенденція посилення континентальності клімату та 

зниження лісистості. Різке скорочення залісненості наприкінці суббореалу та в 

субантлантичний час значною мірою було пов’язане з діяльністю людини, 

розвитком землеробства, про що свідчить наявність пилку культурних злаків 

(ячменю, жита тощо) в спорово-пилкових спектрах. Але загальна залісненість 

Середнього Побужжя була значно вищою, ніж тепер [117]. 

Слід врахувати, що сільськогосподарські ландшафти функціонують з одного 

боку як природні геосистеми, з іншого є результатом впливу діяльності людини, а 

отже, вивчати їх необхідно комплексно, з урахуванням впливу як природних 

факторів та їх змін, так і різних видів діяльності людини на ці ландшафти (орання, 

внесення добрив, меліорації, тощо). 

Встановлені просторово-часові зрізи господарського освоєння ландшафтів 

дослідження Середнього Побужжя, включають в себе стани зародження, 

становлення та функціонування антропогенних ландшафтів. Часові зрізи розвитку 

антропогенних ландшафтів Подільського Побужжя представлені в таблиці 3.1  [143]. 

Для вивчення ландшафтної структури території дослідження найважливішими є такі 

історичні етапи: 

1. Етап зародження антропогенних ландшафтів, який включає в себе 

4  періоди: пізнього палеоліту та неоліту – періоду трипільської культури, (IV–III 

тис  до н.е); черняхівської культури (II–IV ст.) та раньослов'янський період (VI–VIII 

ст.) Територія була заселена скіфськими  племенами, частина  яких  осіла і 

займалася  землеробством. Система землеробства була перелогова (через декілька 

років оброблювання однієї ділянки і виснаження ґрунту переходили на іншу, а через  

20 –30 років поверталися на старе місце). Основною культурою була пшениця, сіяли 

також ячмінь, жито, просо, городні культури. 

З I тисячоліття н.е. відбуваються докорінні зміни ландшафтної структури 

русла Південного Бугу, пов’язані з побудовою ставків, каналів та водосховищ. 

Господарські освоєння водних ресурсів призвело до формування водних 

антропогенних  ландшафтів. Основним   заняттям   населення  було  землеробство та 

скотарство. Первинною  формою  рільництва було  вирубне (підсічне)  та перелогове 
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Таблиця 3.1 

Часові зрізи розвитку антропогенних ландшафтів Подільського Побужжя * 

 

*(розроблено автором за: [40]) 

 

землеробство.  Селяни  освоювали   нові   площі,  обробляючи   їх  доти,  доки  ґрунт 

зберігав родючість, а  потім   знову переходили на  нові ділянки. З  удосконаленням 

№ 

п/п 

Класи 

антропогенних 

ландшафтів 

Підкласи Зародження Становлення 
Функціонування в 

якості антропогенних 

1. Селитебні 
Сільські 35–40 тис. р. тому 

IV–III тис. р. до 

н.е. 

кінець І тис. до н.е.   

– поч. І тис. н е. 

Міські VI–IX ст. ХІ – поч. XIII ст. XIV–XV ст. 

2. 
Сільсько- 

господарські 

Польові VII–V тис. до н.е. IV–III тис. до н.е. 
кінець І тис. до н.е 

– поч. І тис. н.е. 

Лучно-пасовищні IV–III тис. до н.е. 

кінець І тис. до 

н.е. – поч. І тис. 

н.е. 

початок І тис. н.е. 

Садові ІХ–ХIIІ ст. XVI–XVIII cт. XIX ст. 

3. 
Лісові 

антропогенні 

Умовно - 

натуральні 
IV–III тис. до не. І тис. н.е. XV–XVI ст. 

Вторинні або 

похідні 
І тис н.е XIV–XVI ст. XVIII–XX ст. 

Лісокультурні XIV–XVIII ст. 
перша полов. XIX 

ст. 

друга половина ХІХ 

–ХХ ст. 

4. 
Водні 

антропогенні 

Водосховища XV–XVI ст. кінець XIX ст. 
друга половина XX 

ст. 

Ставки початок І тис. н.е. XIV–XV ст. XV ст. 

Канали І ст. н.е. IX–XVI ст. 
друга половина XX 

ст. 

5. Промислові 

Власне 

Промислові 
V ст. н.е. IX–XVIII ст. ХІХ–ХХ ст. 

Гірничо- 

промислові 
35–40 тис. р. до н.е. ІХ–ХІІ ст. 

друга половина XIX 

ст. 

6. Дорожні  VI–V ст. до н.е. IX–XVII ст. XVIII–XX ст. 

7. Рекреаційні  XVII–XVIII ст ХІХ – поч. XX ст. 
друга половина XX 

ст. 

8. Белігеративні 
Кургани IX–VIII ст до н.е. VIII–V ст. до н.е. XTV–XV ст 

Вали ІІ – поч. І тис. р VII–V ст. до н.е. XVII–XVIII ст. 

9. Тафальні  IV–III тис. р. до н.е. IVII тис. р. до н.е. 
кінець І тис. до н.е. – 

поч. І тис. н.е. 
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знарядь праці переліг трансформувався у двопілля – парову систему рільництва.  

Найпоширенішою була форма, за якою перший рік поле засівали, а потім 

давали відпочити. Воно служило пасовищем або сіножаттю. Поступово,  від початку  

II тисячоліття, на території  Середнього Побужжя формується трипільна система, за 

якої поле розділяли на три ділянки, одну з яких залишали під паром, інші 

послідовно займали озимими та ярими культурами. 

Із запровадженням трипільної системи землеробства збільшувалася площа 

ріллі, підвищувалася врожайність, певною мірою зберігалася необхідна структура 

ґрунту. Таким чином розпочалася історія господарського освоєння земельних 

ресурсів – формування сільськогосподарських польових та лучно-пасовищних 

ландшафтів Середнього Побужжя.  

Інтенсивне та різнобічне господарське використання природних ресурсів 

призвело до формування нових своєрідних антропогенних ландшафтів. 

Взаємозв’язок людини і природи поглиблюється, стає більш розгалуженими. У 

процесі заселення відбувається дослідження території Середнього Побужжя, 

утворення господарського укладу, а також формування системи розселення.  

Початок формування польових мікроосередків у межах Подільського 

Побужжя припадає  на 7–6 тис. до н.е. водночас із розвитком землеробства. В ті часи 

кожна розорана ділянка заплави, пізніше терасового комплексу і схилів, у трипільців 

являла собою своєрідний антропогенний мікроосередок серед лісових або степових 

ландшафтів. У таких нових для Подільського Побужжя польових мікроосередках 

набували активного розвитку антропогенні процеси – площинна і лінійна ерозія, 

збіднення ґрунтів на поживні речовини, формувалися перші антропогенні яри, 

конуси виносу порід тощо. Площі таких первинних мікроосрередків поступово 

збільшувались,  і об’єднуючись у межах одного або декількох типів місцевостей, 

формували польові мезоосередки. 

2. Етап   створення   антропогенних   ландшафтів:  давньоруський  період  (IX– 

середина  XIII ст.); період  розвинутого  феодалізму  (середина  XIV ст. – 30-ті   роки 

XVII ст.); період занепаду феодалізму і зародження капіталізму (друга половина 

XVIII ст. – середина XIX ст.). Інтенсивне та різнобічне господарське використання 
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природних ресурсів призвело до формування нових своєрідних антропогенних 

ландшафтів. Ріст населення і зростання потреб у продуктах вимагали розорювання 

значних площ цілинних земель, скорочення часу «відпочинку» перелогів. Поступово 

час «відпочинку» перелогів зменшується до одного року, такий переліг називається 

пар. У північних районах Вінницької області освоєні ділянки також не засаджували 

лісом, а залишали їх тільки на рік під пар. Таким чином, спочатку формується 

двопільна, а потім трипільна парові системи з чергуванням: пар, озимі, ярі. Перехід 

від перелогової і підсічної систем до парової значно інтенсифікував землеробство, 

проте призвів до значного погіршення стану ґрунтового покриву [34]. Основою 

економіки було сільське господарство і в часи Київської Русі (IX–XIII ст.).  

До XV–XVI ст. найтиповішими були надзаплавно-терасові й заплавно-схилові 

польові мезоосередки. З активним сільськогосподарським освоєнням вододільних 

просторів Подільського Побужжя сформувався єдиний для регіону, з притаманними 

лише йому процесами, польовий макроосередок, що функціонує й нині. 

3. Етап активного розвитку антропогенних ландшафтів. Поділяється на період 

розвитку промислового капіталізму (друга половина XIX ст. – початок XX ст.); 

початок XX ст. до 70-х років XX ст.; сучасний період розвитку антропогенних 

ландшафтів (XX–XXI ст.) [143]. У XV–XVIII ст. помітно зростає площа 

розорюваних земель з метою збільшення товарної продукції, головним чином під 

посіви жита, пшениці і ячменю. В XV–XVII ст. розорюються переважно заплави та 

надзаплавні тераси. Розораність Середнього Побужжя досягла 25 %. Зростає площа 

пасовищ і сіножатей, оскільки Середнє Побужжя стає районом розвиненого 

скотарства. В XVIII ст. розширення площ орних земель на півдні області пов'язане з 

вирощуванням технічних культур – тютюну, коноплі, винограду. 

З XVIII ст. значного розвитку в Середньому Побужжі набуло садівництво. 

«Про те, що садівництво в Подільській губернії ведеться здавна свідчить тривалої 

надзвичайна   різноманітність    суто    місцевих    сортів,   виникнення  яких вимагає 

культури протягом багатьох років» [56]. 

Через    територію   Середнього  Побужжя  у 1882–1916 рр. пройшов  маршрут 

однієї       з     експедицій      В. В.   Докучаєва      (Київ–Фастів–Козятин–Жмеринка– 
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Хмельницький). Особливої уваги заслуговують праці учня В. В. Докучаєва – 

О.  Г.  Набоких, який вперше визначив у межах Середнього Побужжя ґрунти 

(«сіроземи») уклав першу детальну карту ґрунтів Подільської губернії, розробив 

заходи щодо охорони ґрунтового покриву [44].  

Значно розширились площі розорюваних земель у період розвитку 

капіталістичних відносин. Уже на початку XIX ст. майже 62 % території Середнього 

Побужжя було зайняте сільськогосподарськими угіддями. В деяких районах 

розораність сягала 71 %. Розширення площ відбувалося за рахунок подальшого 

вирубування лісів, особливо навколо міст, залізниць, гірничих розробок. Навіть у 

таких розораних регіонах, як Середнє Побужжя, на вирубках біля міст ліс не 

відновлюють, а «землю цю перетворюють на орні поля». Повсюдно розширюються 

площі під нові технічні культури – цукрові буряки, картоплю, льон, тютюн, 

соняшник. У XIX – на початку XX ст. все більше розорюють вододіли та схили. 

Про   рослинність  Поділля  цікаві   праці   опублікували    Р. Е.    Траутфеттер,  

О. Л. Анджіевський, Н. В. Кузнєцов, І. Р. Шмальгаузен, В. В. Монтрезор та ін. [130]. 

Зростаючі потреби людства, ведення нових систем землеробства та знарядь 

праці призвели до інтенсивного розорювання земель у XIX – на початку XX ст. 

(табл. 3.2) [51]. 

В цей час виходить із вжитку перелогова система. Землеробство 

характеризується помітно вираженим  екстенсивним напрямом. Уже в  середині XIX  

ст. 62 % території  Поділля  було розорано, а  наприкінці століття розораність 

деяких районів складала 71 % [21]. 

Наприкінці XIX – на початку XX століття розпочинаються меліоративні 

роботи (осушення в окремих районах Середнього Побужжя). В структурі 

агроландшафту формуються перші ландшафтно-інженерні системи. Суцільне 

розорювання та низька агротехніка призводить до помітної деградації  ґрунтів, 

розвитку  ерозійних процесів, а в південних районах – і пилових бурь. У багатьох 

селах  Побужжя  занедбані сільськогосподарські угіддя («зіпсовані ґрунти») займали 

площі від 10–70 десятин [21]. 

 Упродовж  другої  половини  XX ст. – початку XXI ст. у  структурі   польового 
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Таблиця 3.2 

Структура земельних угідь України на початку XX ст. *  

 

Економічний район 

На 100 десятин, розподіл за угіддями припадає: 

Садиба 
Орна 

земля 
Сінокоси 

Інша придатна 

земля 

Ліс та 

чагарник 

Полісся 4,6 53,2 14,0 1,1 27,1 

Лівобережжя 6,9 77,4 6,5 1,7 7,5 

Степ 5,2 87,9 6,5 1,7 7,5 

Хліборобський степ 4,7 89,3 1,5 2,4 2,1 

Дніпрянський 

промисловий 
6,8 84,2 2,7 1,0 5,3 

Гірничий 4,8 87,2 2,7 1,9 5,0 

Правобережжя 6,9 77,4 6,5 1,7 7,5 
*(розроблено автором за: [51]) 

макроосередку Подільського Побужжя відбулися істотні зміни: 1,2–1,5 % його площ 

відведено під садові мікроосередки, а починаючи з 90-х років значну частину (в 

окремих районах  27–35 %) польових ландшафтів переведено в лучно-пасовищні 

угіддя та перелоги. 

Сучасна світова практика, та історичний досвід ведення сільського 

господарства в Україні показують, що необхідно міняти його організацію. Площі 

розораних земель не повинні переходити межу в 50 %, а в середньому – не більше 

40 %, при цьому враховуючи особливості місцевих умов.  

 

3.2. Ландшафтна структура Середнього Побужжя. 

 

 Структура ландшафтів Середнього Побужжя сформувалася в результаті  

взаємодії всіх природних факторів і компонентів ландшафтогенезу, зокрема – текто- 

і геоморфогенних, клімато- і біогенних, але після розорювання земель та переходу їх 

у сільськогосподарські ландшафти основними стали антропогенні чинники. 

Група просторових чинників  включає площу  регіону, його  широтне, зональне, 

секторне,   провінційне   та   гіпсометричне   положення,   особливості   ландшафтної 

структури сусідніх регіонів (Середнього Придністров’я і Середнього Придніпров'я). 

Група історико-еволюційних чинників зумовлює формування та еволюцію 
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геосистем. У ландшафтній структурі регіону функціонують ландшафтні комплекси 

різного віку, різних етапів розвитку, різної тривалості сільськогосподарського 

використання. Ландшафтна структура польових ландшафтів, їх організація і 

диференціація знаходяться в прямому зв’язку з тією ландшафтною структурою, що 

була до початку сільськогосподарського використання і яка була значною мірою 

зумовлена літологічними, тектонічними, геоморфологічними та кліматичними 

особливостями регіону. Саме ці чинники сформували ландшафтні комплекси 

топологічного і локального рівнів, зумовили  їх межі та ландшафтний візерунок 

територіальної структури, їх динаміку, функціонування і тенденції розвитку. Так, 

саме ці чинники обумовили особливості польових ландшафтів долини Середнього 

Бугу, зокрема терас різного віку, схилів та плакорів, структури видів місцевостей і 

урочищ. Кліматогенні, гідрогенні та біогенні чинники мали важливе значення для 

формування зональних особливостей ландшафтних комплексів, становлення та 

розвитку міжкомпонентних і міжкомплексних зв’язків (речовинно-енергетичних 

потоків), які значною мірою є типовими для лісостепової зони.  

Домінуючу роль у формуванні агроландшафтів, їх структурної організації має 

група антропогенних чинників. Їх активний вплив почався з розвитком виробничих 

форм діяльності, особливо землеробства, тваринництва, вирубування та 

випалювання лісів. Саме тоді почалися процеси антропогенізації – швидка зміна в 

часі компонентів і ландшафтних комплексів. Ця зміна наростала з року в рік, хоча 

темпи були різними в залежності від положення ландшафтного комплексу на 

місцевості, особливостей антропогенізації тощо.  

 Ландшафтну структуру території Середнього Побужжя репрезентує 

ландшафтна карта типового річкового басейну р. Десни (Додаток Б) в масштабі 

1:100 000 з детальною легендою (Додаток Г). 

В ланшафтній структурі Середнього Побужжя переважають лісостепові 

природно-територіальні комплекси, що сформувались на місці 

широколистянолісових і лучностепових. На цій території широкого поширення 

набули вододільні та привододільні хвилясті й пасмові місцевості з сірими і 

світлосірими опідзоленими ґрунтами, які в минулому майже повністю були вкриті 
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грабовими та грабово-дубовими лісами. Підвищення Побузького антиклінорію 

спричинило їх високе положення на Жмеринській і Волковинецькій височинах. У 

долинах відслонюються лесові породи та малопотужні піщано-глинисті відклади 

сармату, які залягають на кристалічному фундаменті. Значні площі займають 

структурно-ерозійні хвилясті плато з темносірими і чорноземами опідзоленими, в 

минулому під  лучностеповими рослинними  угрупованнями на типових чорноземах. 

Серед них найбільші площі займають схилові широколистянолісові природно-

територіальні комплекси. 

На півночі Середньобузької височинної області серед лісостепових 

фрагментарно зустрічаютьтся поліські природно-територіальні комплекси, 

утворення яких пов’язане з давньою акумуляцією алювіально-зандрових відкладів. 

При достатньому зволожені на зандрових масивах сформувалися дерново-підзолисті 

ґрунти  під суборами. Природно-територіальні комплекси мішанолісового типу 

поширені біля селищ Літин та Микулинці. Також вони сформувалися на борових 

терасах , які фрагментарно поширені вздовж р. Південний Буг, у долині р. Соб, де на 

дерново-підзолистих ґрунтах зростають дубово-соснові ліси з трав’янистим 

покривом  бореального типу. Просторово поєднані з лучними, болотними,  найбільш  

широколистянолісовими     грабово-дубовими    лісами   і    подільські     ландшафти,   

які заліснені.  

На   досліджуваній   території   значно   поширені   різнотипні   яружно-балкові 

місцевості, розвитку яких сприяла роздрібленість фундаменту на окремі блоки. 

Зниження між блоками були ускладнені долинами, до яких тяжіє основна частина 

ярів і балок, густота і глибина яких тут найбільша для цієї області. Глибина балок 

сягає 50 метрів, а густота розчленування – 0,75–1,0 км/км
2 

[82]. У місцях врізу в 

кристалічні породи межі долин і балок набувають каньоноподібної форми: схили їх 

круті й скелясті, русла порожисті, заяружені схили часто ускладнені зсувами. Не 

значні площі в ландшафтній структурі території займають заплавні місцевості з 

лучною різнотравно-злаковою рослинністю, які використовуються як сіножаті, 

вигони і пасовища. Русла річок порожисті, є скельні виходи (пороги). Повнішу 

характеристику ландшафтних комплексів території наведено далі.  
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ЗАПЛАВА ПІВДЕННОГО БУГУ.  Заплава – частина дна річкової долини, що 

лежить вище меженного рівня води у річці та періодично затоплюється під час 

повені. У вертикальному розрізі заплави переважають різні алювіальні відклади, 

потужність яких залежить від глибини річки і висоти рівня води під час повені. Під 

час високої повені істотно змінюється склад відкладів та рельєф, коли води, що 

затоплюють заплаву, утворюють з річищем єдину течію. Морфологічно в заплаві 

Південного Бугу виділяється прируслова заплава, відділена від русла річки крутими і 

високими (1–2 метри) береговими схилами; середня центральна  заплава, виражена 

фрагментарно   та   притерасна   заплава – вузька   болотиста   смуга    завширшки 

12–20 метрів. Притерасна заплава трохи нижча від центральної заплави, а в складі 

рослинного покриву тут трапляються види, типові для узлісь і лісових масивів, які 

вкривають схили долин й вододільних територій. В окремих випадках у підніжжі 

надзаплавних терас утворюються вузькі (3–4 м.) видовжені зниження, більш 

зволожені завдяки накопиченню вод атмосферних опадів, які стікають зі схилів, або 

виходу ґрунтових вод [38]. 

На півночі досліджуваної території між селами Слобідка та Медвідка 

збереглися ділянки заплави, яким властиві всі риси натуральних рівнинних заплав. 

Високе залягання рівня ґрунтових вод характерне для низької заплави, 

внаслідок чого в межах заплави спостерігається зміна різних видів лук. В 

центральній частині заплави зустрічаються зволожені луки зі значно 

перезволоженими ґрунтами, на яких поширені різнотравно-ситниково-злакові 

угрупування, в яких беруть участь щучник дернистий, мітлиця звичайна, лисохвіст 

лучний, ситняги великоплодний та голчастний, осоки  берегова, бура, дводомна та 

дерниста. У складі різнотрав’я характерні незабудка, перстач гусячий, калюжниця 

болотна, подорожник середній, конюшина повзуча, жовтеці. 

Перезволожені луки, де ґрунтові води близькі до поверхні, розташовані на 

підвищених ділянках низької заплави, ґрунтові води на поверхню не виходять. Тут 

поширені різнотравно-злаково-осокові угрупування. Переважають осоки  берегова, 

бура, чорноколоса. Значне місце в угрупуванні належить злакам.  Тут зустрічаються 

мітлиці  звичайна   та  біла,  лисохвіст   лучний.  Серед  різнотрав’я   провідне   місце  
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належить валеріані лікарській та м’яті польовій.  

В притерасній частині заболочені луки низької заплави, де ґрунтові води 

виходять на денну поверхню, представлені злаково-хвощово-осоковими 

угрупованнями, серед яких домінують осока берегова, осока чорно-бура, хвощ 

зимуючий, калюжниця болотна. Мікроугруповання утворюють щучник дернистий та 

мітлиця пагоноутворююча, повсюдно зустрічаються жовтеці й перстач гусячий, 

м’ята польова, півники болотні, незабудка прибережна, підмареник чіпкий. Ці 

угрупування створюють густий і  високий  травостій  з  проективним  покриттям  

95–98 %. 

В притерасній частині заболоченої заплави зустрічаються вільшняки,  утворені 

вільхою чорною, в підліску яких є верби ламка та тритичинкова, бузина 

деревоподібна, черемха. 

В заплаві Південного Бугу зустрічаються стариці,  прикладом якої може бути 

стариця біля містечка Стрижавка. Вона розташована в заплаві на лівому березі, її 

розміри сягають 400 м в довжину і 60–70 м в ширину і затоплюються зрідко з 

інтервалом 10–15 років [36]. Береги стариці невисокі, покаті заболочені. В 

прибережній  частині   поширені   повітряно-водні   рослини – рогіз   вузьколистний, 

комиш озерний, осока берегова, ситняг болотний, очерет звичайний. 

Для заплави найбільшої річки  Вінницької області  характерні  заплавні ліси з 

осокорем,  осикою,  вербами,  вільхою сірою,  грабом, які  мають острівний характер 

поширення. Вони притаманні тим ділянкам, де низькі заплави розширюються. В тій 

частині, де заплава  вузька, до її притерасної частини  підходять грабово-дубові ліси 

з участю ліщини, білої акації, клена польового, в’яза, глоду, які зростають на схилах 

берегових терас. 

НАДЗАПЛАВНІ ТЕРАСИ. Термін надзаплавні тераси використовують для 

позначення ландшафтних комплексів натурального походження, які формуються на 

схилах річкових долин. Як правило, тераси мають добре виражені площу, уступ з 

бровкою та тиловий шов. Кількість терас може бути різною, для Південного Бугу їх 

кількість становить – 3. В околицях містечках  Гнівань перша надзаплавна тераса 

має ширину до 3 км, друга – 2–8 км. 
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Тераси тягнуться майже суцільною смугою вздовж обох берегів у верхній та 

нижній частинах долини Південного Бугу; у середній частині вони поширені 

фрагментарно. В Середньобузькій височинній області тераси приурочені переважно  

до лівобережжя.  За походженням вони ерозійно-акумулятивні. Першу і другу тераси 

можна побачити біля населених пунктів Хмільник, Коло-Михайлівка, Гнівань, 

Забужжя, Ладижин, Джулинка. Тераси складені пісками, супісками і лесоподібними 

суглинками, як правило розорані під сільськогосподарські культури та частково 

зайняті дубово-грабовими дібровами; саме на них побудовано багато населених 

пунктів, а у Вінниці, Ладижині та багатьох інших містах розміщені промислові 

об’єкти. 

На території області поширені також піщані (борові) тераси. Вони 

зустрічаються в межах таких населених пунктів: Коло-Михайлівка, Степанки, 

Ладижин, Турбів, Сосонка та інші. Ці тераси найнижчі і наймолодші за геологічним 

віком, і складаються з пісків, переважно водно-льодовикового походження. 

Рослинність на цій території – це переважно бори, які складені сосною звичайною, 

березою повислою, осикою. Поширені штучні насадження ялини звичайної. 

Поверхня борових терас погорбована, між піщаними горбами тут зустрічаються 

заболочені пониження та малі озера, які можуть пересихати. Борові тераси від 

кордону    з    Хмельницькою    областю    і    до   Вінниці,  утворюють   так   зване 

«Побузьке Полісся» – територію з  типовими  поліськими   ландшафтами  в  межах  

центрального лісостепу Правобережної України [36]. 

Найбільші    масиви    пісків    приурочені    до   борових   терас   Побужжя,  які 

інтенсивно розробляють як будівельний матеріал в околицях Ладижина, Гайсина, 

Турбова, Коло-Михайлівки. Деякі з них вже частково рекультивовані.  

В останні десятиліття в межах Середньобузької височинної області створено 

багато штучних (нарізних, вироблених, насипних, намивних) терас. Вони є зручними 

формами рельєфу для будівництва населених пунктів, агропромислових об’єктів, 

сільськогосподарської та лісогосподарської діяльності, рекреації. Відпрацьовані 

днища піщаних та глиняних кар’єрів рекультивовані під городи, зайняті під дачі, 

лісонасадження, іноді перетворені на водойми. 
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СХИЛОВІ МІСЦЕВОСТІ. На території Середнього Побужжя значне 

поширення мають схилові місцевості, які обумовлені рівнинно-хвилястим 

характером рельєфу, густо розчленовані поверхневими водотоками. Найповніше 

самовираження вони дістали в межах долинно-річкового ландшафту, які здебільшого 

ускладнені яружно-балковими формами внаслідок активних ерозійних процесів, що 

визначаються транселлювіальним характером їх поверхні. 

Прирічкові схилові місцевості досліджуваної території включають неширокі 

смуги  корінних  схилів  річкових  долин  різної крутизни  і   ступеня   розчленування 

ерозійно-балковою мережею.  

На території Середнього Побужжя спостерігаються деякі кліматичні 

відмінності схилових місцевостей. Північно-західні регіони характеризуються 

більшою порівняно з іншими кількістю опадів, інтенсивною хмарністю та північно-

західними вітрами. Далі на південний схід кількість опадів зменшується до 520 мм і 

менше, а вітри південно-західного напряму приносять у ці райони низьке 

похолодання взимку і посуху літом. Схилова частина долини характеризується у 

весняно-літній період відносно більшою вологістю повітря, частими туманами та 

протягом усього року меншими температурними коливаннями.  

Велике значення для мікроклімату прирічкових схилових поверхонь має їхня 

експозиція: схили південної експозиції при однакових умовах отримують більше 

тепла, ніж північні. Згідно даних багатьох дослідників (Дьяконов К. Н., 1988 [46], 

Зубов С. М., 1985 [53] ) при 4
°
 крутизні поверхні на південні схили потрапляє у 1,3 

рази більше тепла, ніж на північні, а при крутизні поверхні 12
° 
– більш як у двічі. 

Результати досліджень (Година С. М., 2000) [20] вказують і на різницю 

притоку прямої сонячної радіації за сезонами на схилах різної орієнтації. Особливо 

відчутною вона є рано навесні і пізно восени, коли на південних схилах радіація 

зростає у 1,2 рази (квітень) і у 1,4 рази (жовтень), а на північних зменшується у 1,5 і 

2,5 рази за відповідні періоди. 

В центральній частині Середньобузької височинної області розташовані 

схилові хвилясті місцевості з досить глибоким яружно-балковим рельєфом, для яких 

характерне  поширення   слабопохилих,  похилих,   відносно  стрімких   та   стрімких 
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схилів з ясно-сірими та сірими ґрунтами [36]. 

Майже на всіх схилах розташовані орні землі, тому природна рослинність 

збереглася лише на крутих та відносно крутих схилах. Іноді це лісові насадження 

або ж водоохоронні лісосмуги з перевагою хвойних порід. На безлісих степових 

ділянках крутих схилів серед трав’яних рослин багато лікарських (цикорій, ромашка, 

деревій, буркун лікарський, валеріана, золототисячник). На схилах багато кущів, 

шипшини, обліпихи, глоду, дикої груші і яблунь. 

Схилові    ландшафтні    комплекси    мають    ділянки    з    цінними   лісовими 

угрупуваннями та геологічними відслоненнями, джерелами підземних вод, віковими 

деревостанами та насадженнями екзотичних деревних порід. Саме на цих територіях 

створені старовинні та сучасні парки, які мають надзвичайну науково-пізнавальну, 

естетичну та оздоровчу цінність, переважна кількість яких взяті під охорону 

державою та віднесені до природно-заповідних об’єктів державного та місцевого 

значення. 

ЛАНДШАФТИ ВОДОДІЛЬНИХ МЕЖИРІЧНИХ РІВНИН. Вододільні 

місцевості Середньобузької височинної області представлені плакорними та 

подекуди міжрічковим недренованим типами місцевостей. Ці ландшафти є 

фоновими та займають більше половини площі досліджуваної території. Плакорні й 

міжрічкові недреновані місцевості приурочені до найбільш припіднятих ділянок 

межиріч Подільської та Придніпровської височин (у межах Подільської плакори 

займають східні схили височини, а Придніпровської – західні). Їх абсолютні висоти 

поступово знижуються  до  Південного Бугу  від  340–320  до  220–180 метрів.  

Похил поверхні незначний – 3–5° на Подільській височині і до 3° на 

Придніпровській. 

Як правило, плакори слабопокаті, без чітко виражених ознак ерозії, з 

світлосірими і сірими лісовими ґрунтами, подекуди опідзоленими чорноземами. В 

минулому ці території були зайняті широколистяними лісами з переважанням дуба 

черешчатого, ясена, липи, частково граба, серед яких зустрічалися ділянки 

різнотравно-злакових лучних степів. Але людська діяльність повністю змінила 

ландшафтну структуру вододілів Середньобузької височинної області. Сьогодні на 
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цій території переважають орні землі, подекуди похідні і штучні лісові насадження, 

населені пункти та дороги. Плакорні місцевості мають цілий ряд характерних 

урочищ. До найпоширеніших відносяться урочища агроландшафтів, вододільних 

дібров, полезахисних лісосмуг,  улоговин стоку, іноді на недренованих межиріччях –  

невеликі западини й мочари. 

На підвищених межиріччях урочища орних земель утворюють групу 

домінуючих ландшафтних комплексів – плакорів і недренованих межиріч. Тут можна 

виділити декілька типів урочищ залежно від особливостей рельєфу та різноманіття 

ґрунтів: урочища розораних ділянок хвилястих і горбкуватих ерозійно-денудаційних 

підвищених межиріч з типовими чорноземами, урочища полів хвилястих межиріч з 

темносірими лісовими ґрунтами та опідзоленими чорноземами, урочища орних 

ділянок плоских межиріч з сірими лісовими ґрунтами. 

У межах плакорів зустрічаються діброви. Їх площі невеликі – від 2 до 8 тис. га. 

До них відносяться лісові масиви в околицях м. Хмільника й сіл Пеньківка, 

Гущинецька й Вороновицька дачі, Сабарівський і П’ятничанський ліси в околицях м. 

Вінниці, частина лісових ділянок в Немирівському, Тиврівському й Липовецькому 

районах [36]. Ці ліси багаті і різноманітні за видовим складом. В минулому тут були 

поширені дубово-грабові діброви з домінуванням дуба, але нині дуб у деревостанах 

переважає рідко. На цих територіях поширені похідні деревостани з домінуванням 

граба, зустрічаються різні види кленів, ясен, береза, липа, осика, в штучних 

насадженнях сосна та ялина. Подекуди поширені дикі яблуня та груша, черешня, 

інколи волоський горіх. У підліску переважає ліщина, бересклети бородавчастий та 

європейський, бузина, черемха. Ці ліси мають виражений весняний аспект 

трав’янистих рослин з домінуванням ефемероїдів, влітку в умовах значного 

затінення трав’яний покрив під шатами дерев розвинений слабо. 

З метою захисту орних земель від суховіїв, для покращення водного режиму 

ґрунтів та мікрокліматичних умов, запобігання водної й вітрової ерозії створені 

урочища полезахисних лісових смуг, які зустрічаються повсюдно. За конструкцією – 

це здебільшого продувні лісові смуги з насадженнями дуба черешчатого, в’яза 

гладенького, берези, ясена звичайним, клена гостролистого, акації білої, карагани 
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кущової, іноді ялини звичайної, різних видів тополь, черешні, липи та горіха 

волоського. 

Урочища різнотравно-злакових степів збереглися зрідка. Ділянки степової 

рослинності ще можна побачити у верхів’ях балок, на узліссях дібров, інколи біля 

шляхів.   Крім типового степового різнотрав’я і злаків (типчака, лисохвоста, мітлиці) 

у травостої помітна участь бур’янів з оточуючих полів [36]. 

Природні умови Середньобузької височинної області різноманітні, особливо це 

помітно при розгляді кліматичних умов, які  проаналізовані в першому розділі. З 

північного заходу на південний схід змінюється характер літогенної основи, клімат 

стає більш континентальним, широколистянолісові ландшафти переходять у 

лісостепові і лучностепові. Саме за цими ознаками можна виділити природні 

регіони, які значно відрізняються між собою. 

Є декілька схем фізико-географічного районування території. Серед них 

виділяють такі: схему районування, подану у колективній монографії, присвяченій 

фізико-географічному районуванню України (1968) [16], де детально описане 

подільське Побужжя, у схемі районування Поділля (1998) [34], та в удосконаленій 

схемі фізико – географічного районування України (2003) [80]. Автором двох 

перших схем  є   Л. І. Воропай,  яка  відносить  Середнє  Побужжя  до  Дністровсько- 

Дніпровського лісостепу, який складається з трьох областей і десяти районів. 

Північно  західна   частина  Середнього  Побужжя  лежить   у  межах  північної 

лісостепової  області  Придніпровської  височини. Тут виділяють [36] два природних 

райони. 

1. Уланівський – займає   лівобережжя   Південного  Бугу  в  межах  Вінницької 

області. Абсолютні висоти вододілів досягають 260–290 метрів. Територія 

характеризується дуже плоским, мало розчленованим рельєфом. Високо піднятий 

докембрійський кристалічний фундамент перекривається лише четвертинними 

середньосуглинистими лесами, на яких у минулому були високотравні лучні степи з 

глибокими малогумусними чорноземами. В цьому районі знаходяться верхів’я лівих 

приток Південного Бугу, мережа неглибоких балок і улоговин стоку, але поверхня 

району  загалом    слабодренована.   Звичні   форми   рельєфу   та   незначний   похил 
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зумовлюють середній рівень розвитку ерозійних процесів. 

Слабодреновані межиріччя з типовими малогумусними чорноземами, які 

сформувались під степовими луками, переважають у ландшафтній структурі. Сірі й 

темносірі та опідзолені ґрунти зустрічаються в цьому районі на припіднятих 

ділянках вододілів і на схилах річок. У долинах річок та у широких днищах балок 

поширені місцевості з лучно-болотними ґрунтами та неглибокими торфовищами. 

Саме завдяки такій ландшафтній структурі цій території притаманна найвища 

розораність (85 %), мало лісів, лучних угідь і пасовищ. 

В  цілому агрокліматичні умови Уланівського району можна  охарактеризувати 

як типові для Північного Лісостепу[36]. 

2. Самгородок-Оратівський район. Розташований на вододільній горбистій 

лесовій рівнині. Тут знаходяться найбільш підвищені ділянки Придніпровської 

височини. За ландшафтною структурою цей район дуже подібний до попереднього, 

але дещо відрізняється від нього меншою однорідністю і більш складним 

чергуванням генетично різних місцевостей. Тут поширена горбиста й розчленована 

лесова рівнина, яка поєднується з долинно-балковими місцевостями. Це зумовлює 

складну конфігурацію сільськогосподарських угідь, часто віддаленених одне від 

одного і невеликих за площею. Розорено 68–70 % площі району, ліси займають 10–

12 %, луки і пасовища 4–6 %. 

Область Подільського Побужжя займає центральну частину району. В її межах 

виділено шість природних районів: 

1. Хмільницько-Літинський район займає велику площу басейну 

Південного Бугу. Його природні умови досить своєрідні. Корінні породи 

Українського кристалічного масиву виходять тут на поверхню. У межах цього 

району є давні долини стоку, якими у льодовиковий період стікали води 

Дніпровського материка. Тут накопичились потужні шари алювію і зандрові ділянки 

(поблизу Літина та Микулинець) [41]. На цій території поширені сірі та світлосірі 

опідзолені ґрунти, у межах зандрових ділянок дернові опідзолені, в заплавах – 

торфовища. Через це на цій території  найнижча розораність. Але добре збереглися 
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грабово-дубові ліси, серед яких великі площі займають штучні насадження сосни.  

Малими площами поширені долинні луки й болота. 

2. Вінницько-Дашівський район розташований у північно-східній частині 

Подільського Побужжя і лежить в зоні зіткнення різних тектонічних структур – 

Побузького й Бердичівського антикліноріїв, Тетіївського і Гайсинського 

синкліноріїв.  

На заході і в центрі кристалічні породи перекриті лесоподібними суглинками, 

а на схід від річки Соб під лесами залягають піски полтавської світи. Цей район 

характеризується плоскохвилястим рельєфом плато, розчленованим мережою 

слабоврізаних водотоків. 

Фон ґрунтового покриву району утворюють темносірі ґрунти і чорноземи 

опідзолені. В минулому тут панували лісостепові ландшафти (степи чергувались з 

грабово-дубовими лісами). 

Специфіка природних умов району чітко підкреслюється структурою 

земельних угідь: розорано 70–72 % території – найбільший відсоток розораних 

земель  у  Подільському  Побужжі.  Ліси  займають   лише  5–7 %,  луки  4–5 %,  

болота близько 1 % території [36]. 

Несприятливими природними й антропогенними процесами є площинний 

змив, заболочування знижень на боровій терасі. 

3. Гніваньсько-Гайсинський район. Цей район знаходиться в центрі 

Подільського Побужжя. 

Абсолютні  висоти  району  в  середньому  не  перевищують  250 м,  зростаючи 

лише на вододілі Бугу і Собу до 300–320 м. Врізи головних річок району знаходяться 

на висоті 120–220 м над рівнем моря. Отже, поверхня району досить глибоко і часто 

розчленована балками, долинами приток, ярами, що обумовлює поширення в 

лівобережній смузі Побужжя схилів різної крутизни, від положистих до спадистих і 

крутих. 

Кристалічні породи залягають близько до поверхні та перекриті незначним 

шаром пісків і лесів. Для району характерний ерозійно-балковий рельєф. Глибина та 

щільність розчленування поверхні максимальна для Подільського Побужжя. Яри 
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займають тут 3 % території. Густота мережі балок близько 0,75 км/км², їх глибина до 

50 м. Форма долин річок подібна до каньйонів, в руслах річок пороги, ґрунтові води 

сприяють розвитку зсувів [36]. 

На території переважають сірі й світлосірі опідзолені ґрунти, які в минулому 

сформувались під широколистяними лісами. На борових терасах є невеличкі масиви 

дерново-підзолистих ґрунтів. 

Орні землі в районі займають понад 70 % площі, природні луки – менше 5 % і 

ліси – понад 10 % [18]. 

5. Крижопільський район займає плоский слабохвилястий Дністровсько-

Бузький вододіл. 

Кристалічні  породи  Побузького антиклінорію перекриті глинами і пісками 

балтської світи й значним шаром суглинку лесовидного. У рельєфі переважають 

виражені верхів’я річкових долин і балок. 

У минулому тут були поширені широколистянолісові й лучностепові 

ландшафти з відповідними темносірими опідзоленими ґрунтами та опідзоленими 

чорноземами. Усе разом сприяє значній розораності району – 64 %, ліси займають  –

12–13 %, луки й пасовища до 3 % , боліт немає [36]. 

6. Бершадський район розташований на крайній південно-східній частині 

Подільського Побужжя у межах акумулятивно-денудаційної рівнини, яка утворилась 

на структурі Гайсинського синклінорію. Цей район характеризується наявністю 

неогенових і четвертинних глинисто-піщаних відкладів, що перекривають досить 

потужною товщею докембрійські кристалічні породи, поверхня яких піднімається до 

120–160 м над рівнем моря [18]. В рельєфі  Бершадського району є багато спільного 

з рельєфом Жмеринського природного району – наявність долин і балок, які глибоко 

і густо розчленовують поверхню і створюють переважно схилові, спадисті 

місцевості з сірими і ясносірими опідзоленими ґрунтами, в тій чи іншій мірі 

еродовані. 

В південній частині Бершадського району є досить значні площі плоских або 

слабохвилястих місцевостей з опідзоленими чорноземами і навіть типовими 

середньогумусними чорноземами. 
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Через значну різницю висот між вододілом і долиною Бугу в цьому районі 

спостерігаються помітні кліматичні відмінності в окремих місцевостях.  

Лісистість району значна, 12–14 %, що пояснюється помітною 

розчленованістю території. Поширені діброви з домінуванням дуба черешчатого та 

дуба скельного. Заплавні й суходільні луки займають до 4 % території, боліт мало. 

Південно-східна частина Середнього Побужжя лежить у межах лісостепової 

області Подільської височини та охоплює  два її північні природні райони: 

1. Кодимо-Савранський район займає басейни правих приток Південного 

Бугу – Савранки і Кодими. На цій території близько до поверхні залягають 

кристалічні породи, які в долинах річок утворюють скелясті кручі. Кристалічні 

породи перекриті глинами та пісками. Поверхня Кодимо-Савранського району 

розчленована на окремі горбисті ділянки з плоскими вершинами й асиметричними 

схилами. Яри і балки частіше зустрічаються у долині Південного Бугу. Долини річок 

Кодими, Савранки та їх приток широкі та асиметричні, тут зустрічаються піщані 

тераси, а на схилах – зсуви. 

На вододілах  переважають опідзолені чорноземи   та  темносірі ґрунти, які   на 

крутих схилах еродовані. Ліси зустрічаються на підвищених межиріччях та на 

схилах долин річок. Все це свідчить про те, що в минулому на цій території 

переважали широколистянолісові ландшафти, сьогодні переважають діброви, де в 

деревостанах крім дуба зростають ясен, липа, клени та інші деревні породи. 

Розорані землі займають 64 % території району, луки й пасовища – 5–6 %, сади 

й виноградники – до 4 %, ліси – 15–16 % [36]. 

2. Джулинсько-Гайворонський    район    розташований     на   лівому   березі 

Південного Бугу. Кристалічні породи виходять на поверхню. При цьому піднятим 

ділянкам кристалічного фундаменту відповідають підвищення, а його впадинам –

пониження у рельєфі. До тектонічної депресії приурочена долина Південного Бугу, 

яка на окремих ділянках каньйоноподібна. Багато виходів кристалічних порід у руслі 

річки, що часто утворюють пороги й острови. В цілому поверхня Джулинсько-

Гайворонського району розчленована долинами річок, балками та ярами, які 

відносяться до системи Південного Бугу. Але більшу частину району займають 
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вододільні рівнинно-хвилясті місцевості з середньогумусними чорноземами, які 

сформувались на лесоподібних породах. Ці ґрунти сильноеродовані на крутих 

схилах долин і балок, днища малих річок зайняті дерново-глейовими намитими 

ґрунтами. Структура розораних земель, лісових та інших земельних угідь схожа з 

такою Кодимо Савранського району. 

За минуле століття геологічний фундамент, клімат, ґрунтовий покрив майже не 

зазнали істотних змін. Тому вважаємо, що легенда ландшафтної карти в цілому 

відображає  ландшафтну структуру території  в  порівняно недалекому минулому.  

Ніколаєв В. О. [100] стверджує, що природна ландшафтна диференціація 

завжди проявляється в структурі і динаміці сільськогосподарських угідь: «Навіть 

при дуже високій окультуреності використовуваних земель вона практично завжди 

може бути виявлена досвідченим дослідником, при чому не лише на рівні 

ландшафтів, але також його морфологічних одиниць. На цій основі ми вважаємо, що 

для структурно-морфологічного аналізу агроландшафтних систем цілком 

виправдано використовувати таксономічні одиниці, аналогічні прийнятим в 

ландшафтній географії». 

Порівняльний аналіз ландшафтних комплексів минулого та позаминулого 

століття нами здійснено від визначення морфологічних змін в однотипних та 

одномасштабних ландшафтних комплексах до визначення активізації сучасних 

природних процесів та появи в них ксеноелементів. 

 

3.3. Характеристика типових агроландшафтів Середнього Побужжя 

 

  3.3.1. Польові агроландшафти 

 

Польовий підклас агроландшафтів формується на орних землях під впливом 

переорювання ґрунтового покриву, внесення добрив та вирощування 

сільськогосподарських рослин. В польових лісостепових типах ландшафтів з 

великою інтенсивністю проявляється водна та вітрова ерозія ґрунту.  

Ґрунти  являються  природним  фундаментом польових  агроландшафтів [2],  а 
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посіви складають їх культурний біоценоз. Визначений багаторічний агротехнічний 

режим призводить до пристосування в даному зонально-поясному типі польового 

ландшафту певних бур`янів та тварин. Під впливом різних польових культур з 

різною інтенсивністю в ґрунтах відбувається мінералізація органічної речовини та 

гумусу. Таким чином, значний вплив на фізико-хімічний, гідрологічний та 

кліматичний режими польових ландшафтів, визначає система ведення сільського 

господарства. Найкращі фізико-географічні умови для розвитку польових 

ландшафтів має лісостепова зона, до якої відноситься Середньобузька височинна 

область. 

Кожний вид польового ландшафтного комплексу має свій «склад» урочищ, які 

утворюють його структуру. Характер цих урочищ визначається  антропогенною 

модифікацією (сільськогосподарською спеціалізацією). Зміна одного типу 

культурної рослинності на іншу супроводжується не менш глибокою перебудовою 

ландшафтного комплексу. В основі виділення урочищ покладено три ознаки: форми 

мезорельєфу, різноманітність ґрунтів, особливості рослинного покриву, які залежать  

від типу сівозміни.  

З активним сільськогосподарським освоєнням вододільних просторів 

Подільського Побужжя сформувався єдиний для регіону,  з притаманними лише для 

нього процесами, польовий вид ландшафту; що функціонує й нині. Головними 

чинниками, що зумовлюють розвиток процесів у польовому ландшафті 

Подільського Побужжя, є: такі: 

 розташування у пониженні між Подільською і Придніпровською височинами 

та незначні відносні висоти поверхні, що зумовило рівновагу в розвитку ерозійно-

акумулятивних процесів; 

 своєрідні мікрокліматичні умови, що сприяють вирощуванню відповідних 

видів сільськогосподарських культур; 

 однаковий генезис польових ландшафтів – підсічно-вогневий; 

 однотипний набір сільськогосподарських культур – озима пшениця, 

цукровий буряк, гречка, частково кормові культури [73]. 
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У структурі агроландшафтів польові займають найбільші площі. Так, з 

15,3  млн га сільськогосподарських земель Лісостепу України (Г. І. Денисик) [33] під 

орними знаходиться 13,2 млн га (86,6 %). Зокрема, у Вінницькій, Тернопільській і 

Кіровоградських областях розораність сільськогосподарських угідь сягає 

понад  90  %. Це найбільша величина, а тому можливостей для подальшого 

розширення площ польових ландшафтів тут немає.  

У травопільній системі землеробства розорювання земель майже всюди 

здійснюється однаково на глибину 15–20, 30–35 см з подальшим боронуванням та 

ущільненням. Якщо врахувати, що загальний об’єм розорюваного шару в межах 

Лісостепу України складає майже 16 млн км
3
, то його переорювання і 

перемішування з добривами та отрутохімікатами – геологічний процес, який не має 

на даний час собі тут рівних. Це відбувається постійно, що в свою чергу призводить 

до припинення природного процесу формування ґрунтового покриву (поступова 

заміна антропогенними ґрунтами та ґрунтосумішами). Давно орані землі на великих 

площах набули нових ознак, які значно відрізняють їх від природних аналогів. 

Значне розорювання силових земель сприяло розвитку ерозійно-

акумулятивних процесів, хоча і не таких катастрофічних, які були в минулому. 

Посіви польових сільськогосподарських культур мають спільні і відмінні риси 

з природними рослинними угрупуваннями. Схоже, що специфіка польових 

ландшафтів полягає в тому, що агробіоценоз, агрофітоценоз, збігаючись з ними за 

просторовими межами, відрізняються за часом існування. Головним в 

агробіогеоценозі є едафотоп, з яким пов’язані його консервативні ознаки – склад 

мікроорганізмів, педофауна, бур’янові компоненти [27]. Вони існують багато років, 

можуть переживати сукцесії пов’язані з загальними змінами ландшафту. Багаторічне 

вирощування тієї чи іншої культури призводить до того, що до «екології» її посівів і 

агротехнічного режиму пристосувались відповідні види тваринного світу та рослин 

(бур’янів). 

Польовий   тип   займає   87 %   території  Середнього  Побужжя  [31].  Його 

особливості  визначаються  розорюванням поверхневого горизонту, агротехнікою, 

меліорацією,   а   також    агрофітоценозами.   Вони    мають   зовсім   інший    водно- 
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повітряний режим, специфічні фізико-хімічні властивості (нижчий вміст гумусу та 

ін. поживних елементів) порівняно з нерозораними землями. Формуються своєрідні 

біогеоценози у межах цього типу сільськогосподарського ландшафту, для яких 

характерна лише їм властива сукупність живих і неживих організмів, взаємозв’язок і 

взаємодія яких обумовлюється майже постійним впливом людини. На 32 % площі 

Середнього Побужжя вирощується пшениця, на 18 % – ячмінь озимий і ярий, 

на 12,3  % – цукровий буряк і на 11,4 % – картопля.  

Майже 75 % польових ландшафтів Середньобузької височинної області 

займають саме ці культури. Ґрунти цих ландшафтів переважно чорноземи опідзолені 

і реградовані, а також темносірі і сірі опідзолені і реградовані ґрунти. Вміст гумусу в  

орному шарі на півночі і в центрі лише 1,4–3,0 %, а на півдні області досягає 4 %. 

Вміст N, P, K низький [107]. 

 

3.3.2. Лучно-пасовищні агроландшафти 

 

Сучасний стан лучно-пасовищних ландшафтів цілком залежить від характеру 

та інтенсивності господарського використання. Сінокосіння чинить сприятливий 

вплив на розвиток лучних ландшафтів, а надмірний випас худоби – несприятливий. 

Сінокосіння сприяє кращому прогріву ґрунту, перешкоджає зростанню бур’янів. Під 

впливом надмірного випасу худоби виникає ущільнення ґрунту, випадання із 

травостою цінних кормових рослин, заміна їх на малопродуктивні види і бур’яни. 

Дуже шкідливий занадто ранній випас худоби, тому що за наявності великої 

кількості вологи в ґрунті худоба руйнує дернину, а проростаюча трава відразу ж 

з’їдається і витоптується. В кінцевому підсумку знижується продуктивність 

пасовищ, зокрема густота і якість травостою. На схилах відбувається площинний 

змив ґрунту. Можна сказати, що «сінокосіння і випас – регулююча основа лук, хоча 

ступінь саморегуляції у них вища, ніж у польового і садового типів ландшафтів і 

близька, мабуть, до природного...» (Ф. Н. Мильков) [86, с.19]. Відповідно до 

прийнятої в Україні фітотопологічної класифікації луків М. В. Куксіна [62] їх 

поділяють за розташуванням на елементах рельєфу, подібності умов зростання 
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рослин, складу травостоїв та культуртехнічного стану угідь. Низинні луки мають 

незначне поширення і приурочені до понижень терас Південного Бугу, найбільшої 

річки області та її приток. Зволожуються вони атмосферними опадами та натічними 

водами, тимчасово перезволожені, часто заболочені. 

Заплавні луки Південного Бугу та його приток розміщені на підвищених 

елементах рельєфу заплави, в основному сухі, мало зволожені, на середніх 

елементах рельєфу більше вирівнені, достатньо зволожені, в понижених часто 

перезволожені. Серед заплавних лук малих річок і балок виділяють луки, що 

розміщені  на  високих  і  середніх  елементах  рельєфу.  Великі площі на території 

дослідження займають заплавні луки малих, середніх і великих річок, степові 

схилові пасовища й сіножаті.  

Площі лучно-пасовищних ландшафтів на території Середнього Побужжя 

постійно скорочувались до середини 90-х років ХХ ст., що було зумовлено їх 

розорюванням, забудовою, переведенням в категорію «непридатних» земель через 

нераціональне використання. 

Лучно-пасовищний тип у Середньому Побужжі займає площу 60,7 тис. га, у 

тому числі 16,5 тис. га є окультуреними і підтримуюються людиною у відповідному 

стані за допомогою насамперед підсіву високопродуктивних видів кормових трав, 

зокрема люцерни, конюшини [73]. Вони розміщенні переважно на заплавах, на 

схилах балок та долин річок. Ці ландшафти мають малу продуктивність сіножатей, 

яких найбільше на луках (до 35 ц/га), це пояснюється бідним видовим складом 

травостою, зміною гідрологічного режиму в результаті зарегульованості річок 

греблями, водосховищами, ставками, що спричинило відсутність повеней та 

паводків (саме вони приносили на заплаву велику кількість родючого мулу). 

У Середньому Побужжі пологі та круті схили зайняті лучними і лучно-

степовими пасовищами і сіножатими. Тут поширені сірі ґрунти з переважанням 

світлосірих, рідше чорноземи опідзолені. Всі різного ступеня змитості. Рослинний 

покрив бобово-злаково-різнотравний та злаково-різнотравний. Повнота 

проективного покриття ґрунтів [29] травостоями становить 60–75 %. Переважають 

костриці лучна, червона та овеча, куничник наземний, пирій повзучий, мітлиця 
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звичайна, тонконоги  лучний і вузьколистий, кипець стрункий, конюшини  лучна, 

гірська та повзуча, люцерни жовта і хмелевидна, лядвенець рогатий та ін. Зараз на 

них отримують 8–10 ц/га сіна середньої та низької якості. 

Заплавні луки малих річок приурочені до високих і середніх заплав із лучними 

і чорноземоподібними супіщаного та суглинкового складу ґрунтами, під 

заболоченими луками зустрічаються також лучні або дернові середньооглеєні 

ґрунти. 

При   науково  обґрунтованій системі поліпшення заплавних лук, їх догляду та 

використання з них можна отримувати по 60–80 ц/га сіна. Проте на сьогоднішній 

день урожайність сіножатей на заплавних луках Середньобузької височинної 

області є вдвічі меншою. Мала продуктивність цього виду сільськогосподарського 

ландшафту зумовлена насамперед неконтрольованим режимом скошування трав та 

перевипасом, відсутністю належного догляду за травостоями, підживлення яких 

проводять за залишковим принципом, або зовсім не проводять, а зарегульований 

річковий стік не збагачує заплаву багатим на елементи живлення мулом, 

нехтуванням культуртехнічними заходами на луках, непродуманою меліорацією 

тощо. 

 

 3.3.3. Садові агроландшафти 

 

 У 30-х  роках  ХХ ст.  І. В.  Мічурін [56]  у  листі  до  українських   садівників  

писав: «На  родючих  землях і в порівняно м’якому кліматі України здавна склалися 

досить важливі природно-географічні райони плодівництва, як, наприклад, 

Наддністрянщина – з високотоварними сортами груші і слив; Поділля – з чудовими 

сортами яблунь». А ще раніше, у 1901 році великий знавець і дослідник подільських 

садів  М. І. Кічунов [56] писав: «Про те, що плодівництво в Подільській губернії 

ведеться здавна, свідчить велика різноманітність чисто місцевих сортів, виникнення 

яких так чи інакше потребує надзвичайно довгочасної культури і довгого періоду 

років». Крім поширених на цій території яблунь, груш, слив і вишні, в культуру 

вводять волоський горіх, шовковицю, айву, персики, різні сорти винограду. 



101 
 

  

За умовами рельєфу садові ландшафти відрізняються більшим різноманіттям, 

ніж польові. Як  в давнину, так і тепер сади створюють на крутих схилах. Також у їх 

структурі збільшується роль терасованих схилів, засипаних і вирівняних ярів тощо. 

Близько половини садів створено на місці колишніх польових ландшафтів. 

Садові ландшафти завжди виокремлюються на фоні польових ландшафтів 

Подільського Побужжя, хоча й займають лише 0,7–0,95 % території. Вони 

приурочені до надзаплавно-терасових комплексів та схилів долин річок, 

зустрічаються в балках, а також на вододілах,  їх формування тривало сторіччями, 

але найбільш інтенсивно в другій половині XX ст. [73]. Польовими дослідженнями 

встановлено, що кожний сад являє собою своєрідний ландшафт з лише йому 

притаманними процесами. Садові ландшафти мають певну схожість з 

лісокультурними, проте відрізняються від них менше вираженою саморегуляцією і 

глибиною антропогенної перебудови ґрунтів. Постійний догляд за плодовими 

деревами (обрізання гілля, обприскування отрутохімікатами, щорічний збір 

урожаю), розорювання міжрядь та внесення мінеральних і органічних добрив, 

переважання (до 80 %) в посадках різноманітних сортів яблунь формують 

своєрідний режим та динаміку розвитку мікроосередкових процесів. Так, 

мікрокліматичні умови садових ландшафтів істотно відрізняються від таких на 

прилеглих територіях. Тут у 1–3 рази послаблена сила вітру, повітря на 10–18 % 

вологіше, температури як звимку, так і влітку на 1–2 градуси  нижчі,  ніж на  поряд 

розташованих  польових чи лучно-пасовищних ландшафтах [144]. У садових 

ландшафтах сформувався багатий і різноманітний вузькоспеціалізований світ 

шкідників. 

Сади закладаються на багато років, тому вибір місця для них має дуже 

важливе значення. Плодові дерева в Середньому Побужжі можна вирощувати 

майже на всіх ґрунтах, але деяких треба все ж уникати, насамперед ґрунтів з 

високим рівнем (1,5м) стояння підґрунтових вод, які часто зустрічаються в 

Хмільницькому та Калинівському районах [148]. Дерева на таких ґрунтах 

недовговічні та маловрожайні. Непридатними є ґрунти з  кам’янистим підґрунтям, 

вапнякові та галечні, які зустрічаються на півдні області, але на таких ґрунтах  добре 
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росте виноград. 

Дуже важливого значення набуває вибір місця під сад при розміщенні його на 

схилах. Вмілий підхід до цієї справи дає можливість перетворити на 

високопродуктивні сади невикористовувані схили. Найпридатнішими для  їх садіння 

схили крутизною до 17–18° північної, північно-західної та західної експозицій. 

Ґрунти повинні бути з незмитим верхнім родючим шаром з підґрунтям середньої 

щільності. На схилах 12–18° проводять терасування. Якщо ж вони меншої крутизни, 

їх можна використовувати і без терасування, обробляючи міжряддя впоперек схилу. 

Садовий тип  агроландшафтів Вінниччини займає 17,7 тис. га, і розміщений на 

плакорах та схилових землях. Саме ці ландшафтні комплекси зазнають постійного 

антропогенного впливу – догляду за деревами, розорювання міжрядь, внесення 

добрив, своєрідного хімічного впливу під час боротьби із шкідниками тощо. 

Серед перерахованих вище особливе місце належить яблуні, оскільки саме 

вона має найкращі умови для плодоношення на Поділлі. Яблуня – найбільш стійка 

плодова культура в умовах Середнього Побужжя, вона дає щороку високі врожаї. 

Провідне місце в молодих посадках з також займає яблуня – 90 і більше відсотків. 

Порівняно мало зустрічається в посадках груші, через відсутність в області стійких, 

якісних сортів пізньоосіннього та зимового строків достигання. Особливо різко 

зменшились   посадки    сливи,    вишні,    черешні    через    більш    складні   умови 

вирощування. 

Але,  незважаючи  на  це,  Вінницька область займає друге місце в Україні   за 

загальним обсягом продукції садівництва і славиться своїми оригінальними сортами 

яблук і груш. 

 

3.4. Аналіз просторово-часових змін агроландшафтів території 

 

Об’єктами для ландшафтного картографування є всі природно-територіальні 

комплекси незалежно від їхнього рангу, які можна відобразити в масштабі карти. 

 Геологічна будова та рельєф в основному обумовлюють просторову 

диференціацію ґрунтового та рослинного покриву території картографування. В 
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межах одного і того ж ландшафту в умовах одного клімату геолого-геоморфологічна 

будова зумовлює різні конфігурації та розташування місцеіснувань, а також ареали 

поширення ґрунтотворних процесів. Крім цього геолого-геоморфологічна будова, в 

свою чергу впливаючи на межі таксонів, зумовлює розподіл тих чи інших рослинних 

угруповань та ґрунтових відмін, впливає на розвиток рослинності.  

          Виділення морфологічних одиниць ландшафтного картографування 

середнього масштабу басейну річки Десни (Додаток Б) розпочиналося з аналізу 

морфометричних характеристик рельєфу (висоти, крутизна схилів тощо) та 

виділення форм рельєфу – терас, долин, заплав, ярів, балок, межиріч, схилових 

ділянок тощо. Виділені морфологічні одиниці уточнювалися та коригувалися за 

космічними знімками. Наступним кроком у картуванні ландшафтів досліджуваної 

території було проведення уточнення щодо інтенсивності поверхневої ерозії та 

ступеня змитості ґрунтів (карта ґрунтів 1:200 000), в нашому випадку інтенсивність 

процесів поверхневої ерозії та ступінь змитості ґрунтів збігаються. 

На ландшафтній карті поконтурно проставлені індекси урочищ (Додаток Б, В)  

згідно з легендою (Додаток Г). В тексті легенди кожне урочище має такі обов’язкові 

показники: рельєф та літологія; генетичні різновиди ґрунтів та механічний склад 

ґрунтів; рослинність. Кліматичні та гідрологічні умови характеризуються 

опосередковано через біогенні компоненти комплексів рангів урочищ. Обов’язкові 

показники в деяких випадках доповнюються вказівками орографічного порядку – 

низька або висока заплава, межиріччя знижені або високі, плоскі та широкі, 

вирівняні або хвилясті; або особливостями динаміки – межиріччя западинні; або 

з’ясуванням особливостей господарської діяльності – осушені болота, разорані, 

рекультивовані землі тощо. 

Тексти легенди, що характеризують урочища мають надавати уявлення про 

основні природні властивості складових його підурочищ (схилів або днищ балок, 

знижених - підвищених поверхонь заплави одного рівня). Назви ґрунтових відмін та 

рослинних угруповувань  для урочищ надається по типовим фаціям, що займають 

найбільшу площу в комплексі.  

 Аналізом   просторово-часових   змін  агроландшафтів  (Додаток В) території   
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басейну  р. Десни, і відповідно до укладеної ландшафтної карти (Додаток Б)  

визначено, зокрема, що на землях, розташованих на вирівняній боровій терасі, 

складеної піщаними породами (Т – 1, один контур в басейні), простежені довгі 

неглибокі балки (Е – 2), за століття стали коротшими (див. рис. 3.1, 3.2). Поверхня 

горбисто-хвилястих терас з сірими та ясно-сірими опідзоленими ґрунтами (Т – 2) 

також виразно не змінилася,  а  поверхні  терас (Т – З) з дерново- слабо- та середньо- 

підзолистими піщаними та супіщаними ґрунтами також  практично не зазнали  змін, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

Рис. 3.1. Фрагменти карт ландшафтів верхньої частини басейну р. Десни – 

с. Йосипівка станом на 1869 р. та 1969 р.(легенда до карти Додаток Г) 

(складено та побудовано автором) 

.Йосипівка 

.Йосипівка 

1869 р. 

1969 р. 
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за винятком балок ( Е – 2), які в деяких місцях змінили  конфігурацію і  стали  більш 

виположеними. З поверхні горбисто-хвилястих піщаних терас (Т – 4) з дерново-

слабопідзолистими  та  підзолисто-дерновими  піщаними та супіщаними  ґрунтами 

також не зазнали  виразних змін (рис. 3.1, 3.2). Не зазнали помітних часових  змін 

повністю вкриті лісом тераси (Т – 1,3). 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.2. Фрагменти карт ландшафтів нижньої частини басейну р. Десни – 

с. Лозовата станом на 1869 р. та 1969 р. (легенда до карти Додаток Г) 

(складено та побудовано автором) 
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 Виявлено,  що  морфологічну  структуру  значної  частини  агроландшафтів 

складаюють переважно схилові природні комплекси, які займають до 75% їх площі. 

У Середньому Побужжі до 100 км² займають схили С – 6, 8, 9, 11 (довгі і пологі), 

незначні площі, менше 1 км² припадають на короткі та похилі схили (С – 7, 23, 27, 

28). Якщо порівняти різночасові ландшафтні карти (Додаток Б, В) для визначення 

просторово-часових змін агроландшафтів, то дуже помітно, що схили були раніше 

розчленовані довгими балками, які на сьогодні значно змінилися – стали 

коротшими, виположеними  та менш розгалудженими через розорювання. Це 

особливо добре прослідковується у північній частині басейну р. Десни. Значно 

скоротилась площа залісених ділянок, особливо навколо міст і залізниць. 

Розширення орних ділянок відбувалось за рахунок розорювання «непродуктивних» 

земель старих садів, пасовищ, схилів, заплав і навіть придорожних смуг. 

Позитивними процесами землекористування в Середньому Побужжі на початку XX 

ст. був розвиток садівництва на непридатних для розорювання сильно еродованих і 

терасованих крутих схилах.  

Спостерігається активізація несприятливих мікроосередкових процесів у 

занедбаних садах, насаджених на терасованих схилах долин річок та балок 

Подільської та Придніпровської височин. Навіть після того, як сади заростають 

бур’янами та різнотрав’ям, тут продовжують розвиватися зсуви на крутих уступах 

терас, незначної (до 0,7–1,2 м) [144] глибини ярки, промоїни тощо, які 

спостерігались тут до створення (нарізання) терас. Поки сад розвивався як 

культурний мікроосередок і його функціонування підтримувалося людиною, ці 

негативні процеси в ньому були сповільнені. Тепер спостерігається активізація 

зсувних та ерозійних процесів, викликаних проявом як природних (що існували до 

створення саду), так і антропогенних чинників (хибна технологія нарізання терас). 

На силових пасовищах через надмірне витоптування худобою також утворюються 

зсуви і дрібні тераси. 

Межиріччя (372 км²) – другі за площею ландшафтні елементи після схилів 

(716км²), більша частина яких плоскі, слабохвилясті та розорані. Їх площа у 

порівнянні з минулим сторіччям (Додаток Б, В),  практично не змінилась окрім 
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скорочення площ лісів, розташованих на терасах, за рахунок вирубування для 

подальшого розорювання. Також знівелювались суфозійні западини – блюдця, а 

верхів'я балок, які раніше виходили на межиріччя, тепер майже всі заорані.  

У ході історичного освоєння річкових долин зростаючого антропогенного 

тиску зазнали заплави річок. Поступово заплавний тип місцевостей перетворився на 

ставково-заплавний, що зумовило зміну гідрологічного режиму річок і повне 

припинення весняних повеней. В той же час ще збереглися ділянки заплав, на яких 

майже не позначилось антропогенне навантаження. В басейні річки Десни 

зустрічаються заболочені заплави шириною 50–400 м, а на окремих ділянках вони 

сягають 1,1 км. Площі заплав (1868 р. – 211,94 км², 1969 р. – 209,57 км²) (див. 

Додаток Б, В), практично є незмінними, крім слабо-хвилястих заплав (З – 3, 4), 

ширина яких зменшилась на 2 км² порівняно з позаминулим ХIХ ст. 

Сільські селитебні ландшафти в межах Середнього Побужжя займають більші 

площі, ніж міські. На цій території історично сформувалась щільна мережа 

населених пунктів. Якщо порівнювати карти двох часових періодів, то за останні 

десятиліття зникло (або приєдналося до більших поселень) 6 сіл і 25 хуторів. 

Територія яких, ймовірно, використовується для сільськогосподарських цілей. Села, 

які містились неподалік м. Вінниці (Вишня, Садки, Тяжилів), на сьогоднішній день є 

територією міста та забудовані багатоповерхівками. 

В результаті проведення дослідженя просторово-часових змін агроландшафтів 

виникла потреба в побудові карти агроландшафтів на територію дослідження (рис. 

3.3). Згідно класифікації В. М. Кривова розрізняють десять основних типів 

агроландшафтів, проаналізувавши цю карту виділили шість типів агроландшафтів. 

Таким чином, до терасового типу агроландшафту відносяться тераси Т – 1,2,3,4 

(57,98 км²). У ході проведення польових досліджень виявлено, що ці ділянки вкриті 

лісом. Плакорно-рівнинний  тип агроландшафту (357,91 км²), на якому розміщені 

межиріччя М – 1,2,3,7 використовуються у сільському господарстві без обмежень і 

сприятливі для вирощування культур, також ці ландшафти можуть бути використані 

під  пасовища.  На  досліджуваній  території  ці  агроландшафти  слабопологі, мають 

плакорно-рівнинний тип  агроландшафту  продуктивний   та дуже сприятливий  для 
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Рис. 3.3. Агроландшафти басейну р. Десни (лівої притоки р. Південного Бугу) 

(складено та побудовано автором) 
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Таблиця 3.3 

Агроландшафти басейну р. Десни (лівої притоки р. Південного Бугу)*  

№ 

п/п 

 

Агроландшафти 

(№ на карті) 

Номери виділів за 

легендою 

ландшафтної 

карти. Типи 

ландшафтів 

Основні види 

агроландшафтів 

1. Плакорно-рівнинний М – 19 Орні землі 

2. Балковий Е – 1–11 Пасовища, сінокоси 

3 Терасовий Т – 1–4 Ліси, пасовища 

 4. Схилово-улоговинний 
С – 1–28 

Орні землі, сади, 

пасовища, сінокоси 5 Схиловий 

 6. Заплавний З – 1–9 Пасовища, сінокоси 
  *(розроблено автором) 

вирощування багатьох культур. 

 Схилово-улоговинний тип агроландшафту на території дослідження має 

найменшу площу – 71,3 км², розміщений в середній частині басейну р. Десни 

(рис.  3.3). Цей тип  агроландшафту складають схили С – 1,3,4,5 ( широкі та пологі). 

Ці агроланшафти мають пологі схили, незначну еродованість, придатні для 

обробітку ґрунти, періодичні надлишки постійно існуючої вологи, слабкі кліматичні 

обмеження, що впливають на нормальне використання ландшафтів. У порівнянні із 

землями, які були розглянуті вище, на цих землях менше можливостей для вибору 

як сільськогосподарських культур, так і агротехнічних заходів. 

 Наступним типом агроландшафту і найбільш поширеним в басейні р. Десни є 

схиловий (618,96 км²). Тут розміщені всі схили, які  відображені  в ландшафтній 

карті (Додаток Б). На цій карті видно, що верхня частина басейну має більшу 

різноманітність  схилів, ніж нижня частина басейну р. Десни. У південній частині 

басейну схили переважно широкі та пологі, і навпаки, північна частина має короткі 

та вузькі схили. На досліджуваній території ці землі використовуються в сільському 

господарстві, але мають деякі обмеження,  які зменшують вибір рослин або 

потребують проведення особливих охоронних заходів, але все ж вони 

використовуються під поля, пасовища, ліси. Ці обмеження зумовлені такими 

факторами  як середньо-  круті  схили, висока  ймовірність  водної  чи вітрової 
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ерозії, слабка проникність  підорного шару і періодичне перезволоження земель, яке 

супроводжується шкодою для посівів. 

Балковий тип агроландшафту (75,1 км²) поширений по усій території басейну 

р. Десни  (Додаток Б).  Ці  землі   сприятливі   для   вирощування  однієї   чи   двох 

специфічних культур.  Існує   висока  ймовірність  водної  та вітрової ерозій, значна  

еродованість, бідні ґрунти, низька водозатримна здатність, часті паводки із сильним 

пошкодженням посівів, надмірне зволоження з постійною небезпекою заболочення. 

Але деякі слабодреновані землі з майже горизонтальною поверхнею не зазнають 

ерозії, але для просапних культур непридатні, тому що весною  довго   просихають   

і   непридатні   для   вирощування   цих   культур.    Ці агроландшафти  мають   

значну   обмеженість,  але   все   ж   використовуються   для сільськогосподарських 

потреб. 

Наступним елементом ланшафту є заплавний, площа якого на території 

дослідження досить значна (216,25 км²). Це безпосередньо водні об'єкти та дев'ять 

видів заплав. При частковому поліпшенні угідь їх розорювання не більше 20 %. Це 

землі з майже рівною поверхнею, перезволожені, часто затоплюяються водою та 

мають періодичні обмеження – заплавні землі, які часто зазнають затоплення, землі 

з вегетаційним періодом, який стримує розвиток землеробства, підтоплені землі. 

Саме через ці обмеження вирощування найпоширеніших культур неможливе, але 

пасовища можуть бути поліпшені і при правильному використанні давати непоганий 

урожай. 

За різночасовими картами (Додаток Б, В) встановлено, що на території 

Середнього Побужжя в цілому достатньо площ придатних для  ведення сільського  

господарства.  Лише  невелика площа – близько 300 км², є малопридатною для 

вирощування сільськогосподарських культур, але такі ділянки теж 

використовуються під пасовища чи сіножаті.  

За  рахунок  виведення  з  обробітку  середньо- і сильноеродованих  ґрунтів є 

можливість   без   зниження   продуктивності   агроекосистем    істотно    поліпшити 

структуру угідь, покращити процеси саморегуляції та активізувати внутрішні 

резерви агроландшафту, що сприятиме поліпшенню екологічної рівноваги. Зміна 
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структури угідь у бік зменшення їхньої розораності, насамперед за рахунок 

сильноеродованих і деградованих земель, сприятиме не лише зниженню 

інтенсивності ерозійних процесів і непродуктивних втрат поживних речовин, але й 

істотному поліпшенню водного балансу території, здешевленню 

ґрунтоводоохоронних заходів. 

 

Висновки до розділу 3 

 

Інтенсивне та різнобічне господарське використання природних ресурсів 

призвело до формування нових своєрідних антропогенних ландшафтів. Процеси 

взаємозв’язку людини і природи пришвидшуються, поглиблюються, стають більш 

розгалуженими. 

 Структура ландшафтів Середнього Побужжя сформувалася в результаті 

взаємодії всіх природних факторів і компонентів ландшафтогенезу, зокрема – текто- 

і геоморфогенних, клімато- і біогенних, але після розорювання земель  та переходу у 

сільськогосподарські ландшафти основними стали антропогенні чинники. 

Домінуючу роль у формуванні агроландшафтів, їх структурної організації має 

група антропогенних чинників. Їх активний вплив почався з розвитком виробничих 

форм діяльності, особливо землеробства, тваринництва, вирубування та 

випалювання лісів. 

Охарактеризовано  типові    агроландшафти   Середнього  Побужжя:   польові, 

садові (садово-польові),  та  лучно-пасовищні.  Порівняння  ландшафтної та обласної 

кадастрової карти дає змогу зробити висновок, що зберігається тенденція до 

традиційного використання земель на досліджуваній території. 

Встановлено, що на території Середнього Побужжя в цілому достатньо площ 

придатних для ведення сільського господарства. Лише невелика площа – близько 

300 км², є малопридатною для вирощування сільськогосподарських культур, але такі 

ділянки теж використовуються під пасовища чи сіножаті.  

  

 Результати досліджень опубліковані автором у працях [67; 70; 73]. 
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РОЗДІЛ 4 

ВИЗНАЧЕННЯ МОЖЛИВИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ АГРОЛАНДШАФТІВ 

СЕРЕДНЬОГО ПОБУЖЖЯ 

 

4.1. Стан агроландшафтів Середнього Побужжя 

 

Сільськогосподарське виробництво Середнього Побужжя має певну 

специфіку, свої особливості, зумовлені ґрунтово-кліматичними умовами, рельєфом 

(переважно хвилястим, місцями сильно розчленованим з густою мережею річок, ярів 

та балок), структурою земельних угідь та земельними відносинами. Відсутність 

інфраструктури  і матеріального обслуговування численних сільських господарств, 

низька культура землеробства (малопродуктивна ручна праця, обмежений набір 

культур, монокультура, незбалансоване мінеральне живлення, непродумана 

організація території) зменшили продуктивність сільськогосподарських угідь, 

підвищили ерозію і погіршили загальний стан довкілля.  

Значне зменшення площ, зайнятих природними рослинними угрупованнями 

(луками, лісами), при одночасному збільшенні питомої ваги освоєних 

агроландшафтів, насамперед ріллі, зумовило своєрідне землекористування у 

Середньому Побужжі.  

Стан агроландшафтів – характеристика агроландшафту за сукупністю 

показників, які відображають природні процеси та антропогенний вплив в його 

межах. Можуть бути наступні стани агроландшафтів: практично незмінені, слабо- 

змінені, середньо-змінені, дуже змінені. 

У ході польових досліджень агроландшафтів Середнього Побужжя з’ясовано, 

що порівняно з ландшафтною картою 1869 р. склад і співвідношення 

агроландшафтів змінилися. Збільшилась розораність схилів і, як наслідок, 

зменшилась площа кормових угідь, лісових масивів, боліт ін. Загалом антропогенне 

навантаження на агроландшафти збільшилось при одночасному зростанні 

урбанізованих та індустріальних територій.  

Екосистеми   агроландшафтів   значно   спростились,    їх   видовий    склад   та  



113 
 

  

екологічна різноманітність угідь, зв’язки між компонентами ландшафту порушені, 

спостерігається деградація ґрунтового покриву, а на деяких територіях 

активізувались ерозійні та зсувні процеси. У структурі сільськогосподарських угідь 

Середнього Побужжя  переважає рілля, що призводить до видозміни ландшафту. 

Сільськогосподарська освоєність території складає 76,2 % загальної площі області, а 

розораність – 65,3 % (85,7 % – площі сільськогосподарських угідь). Найвищий 

відсоток розораності у Бершадському, Літинському,  Іллінецькому, Чернівецькому й 

Теплицькому районах – 73–80 %, а найнижчий у Піщанському та Чечельницькому 

районах– 54 %–60 % [47] (рис. 4.1). Під впливом розораності ґрунти значно змінили 

свої фізико-хімічні властивості. 

Річки замулюються продуктами, які концентруються в заплавах, та терасах, 

днищах балок і безстічних пониженнях, що призводить до збільшення площі 

глеєвих і глеюватих ґрунтів. Так, 105,9 тис. га сільськогосподарських земель 

зазнають перезволоження, з них ріллі – 96,2 тис. га, 75,9 тис. га – заболочення, з них 

ріллі – 38,9 тис. га, 2,2 тис. га – кам'янисті, з них ріллі 0,4 га [91]. 

Нині під впливом розорювання та інших антропогенних чинників помітно 

змінилася морфологія сірих опідзолених ґрунтів і чорноземів області. Гумусовий і 

елювіальний горизонти розораних опідзолених лісових ґрунтів змішані в єдину 

пилувату масу, розораний шар ґрунту світліший, ніж гумусовий натуральний. 

Зниження елювіального прошарку інколи не дає можливості відрізнити світлосірі 

ґрунти від сірих. Значних змін при розорюванні зазнають і чорноземи, втрачаючи 

свої найцінніші властивості. В них помітно зменшується кількість гумусу. Вже зараз 

вони мають на 6–8 % менше органічних речовин, ніж їх природні аналоги. 

Зменшення кількості гумусу (1880 р. – 3,68 %, 1960 р. – 2,94 %, 1996 р. – 2,67 %, 

2001 р. – 2,56 % як клеючої речовини і механічний вплив техніки ущільнюють ґрунт, 

порушуючи їх зернисту структуру, погіршують водопроникність і аерацію ґрунтів, 

пригнічуючи діяльність ґрунтових мікроорганізмів [93]. 

Найпоширенішими  ґрунтами  в  області  є  опідзолені ґрунти – 1214,3  тис. га,  

з яких  приблизно  90 %  становить  рілля.  Чорноземи  займають  площу  487,3   тис.  

га,  з  яких   розорюється 93 %. До  особливо цінних  ґрунтів   віднесені    чорноземи 
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Рис. 4.1. Розораність території Вінницької області 
(складено та побудовано автором за [47]) 

 

нееродовані суглинкові на лесах, лучно-чорноземні суглинкові, темносірі і 

чорноземи опідзолені суглинкові на лесах та їх глеюваті відміни, торфовища глибокі 

  

 Житомирська область 

Одеська область 

Масштаб 1:500 000 

Умовні позначення: 

 – 73,5 %–79,7 %  

 – 69,1 %–73,5 %  

  – 64,8 %–69,1 %  

  – 60,3 %–64,8 %  

 – 53,0 %–60,3 %  
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та середньоглибокі осушені.  

Ґрунтовий покрив Середнього Побужжя значно еродований (41,1 %), в тому 

числі 39 % орних угідь. Водною ерозією пошкоджено 851,1 тис. га, що становить 

37,2 % загальної площі сільськогосподарських земель [63;131].  

Найбільшого впливу водної ерозії зазнали ґрунти (рис. 4.2) Барського, 

Томашпільського, Мурованокуриловецького, Погребищенського, Чечельницького і 

Піщанського районів (60–67 %), найнижчого – Калинівського і Вінницького районів 

(9–14 %) [47; 93]. 

Нині охоплені лінійною ерозією височинні й горбисті території, в результаті 

якої руйнується не лише ґрунтовий покрив, а й весь природний комплекс. 

Утворення ярів, які часто формують яружно-балкові системи, вилучає з 

користування значні площі сільськогосподарських земель. Площа вилученої з 

користування ріллі перевищує площу самих ярів у 2–3 рази, в яких знижується 

рівень ґрунтових вод, землі стають непридатними для житлового й промислового 

будівництва. Встановлено, що за 30-річний період площі еродованих земель краю 

збільшилася в 2,5 рази, в тому числі ріллі в 3 рази. В результаті ерозії щороку з 

одного гектара орних угідь у середньому виноситься близько 24,5 т дрібнозему, 0,5–

0,9 т гумусу, 1,8 т фосфору, 2 т  калію. За  даними наукових установ, недобір 

урожаю на слабозмитих ґрунтах складає 10–20 %, на середньозмитих – 30–50 %, на 

сильнозмитих – 60–80 % [135]. Клас ерозійної небезпеки в області оцінюється як 

сильний і катастрофічний.  

 Як резерв для розширення площ сільськогосподарських угідь традиційно 

розглядалися болота (штучне перетворення заболочених ділянок на поле або ставок) 

та невичерпні сировинні джерела, що спричинило серйозні екологічні проблеми, 

пов’язані з меліоративним їх освоєнням, особливо після прийняття у 1961 р. 

Державної програми меліорації земель. З моменту затвердження цієї програми 

темпи робіт з осушення земель випереджали можливості їх якісного та ефективного 

сільгоспвикористання, на відсоток ріллі на торфових ґрунтах припадали не менше 

60 %, а в деяких випадках 80–90 %. Істотно зменшилися водозабірні площі багатьох 

озер, що призвело до їх деградації [90]. 
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Рис. 4.2. Поширення процесів водної ерозії ґрунтів 

(розроблено та побудовано автором за:[47]) 

 

Умовні позначення: 

 
– 66 %–69,3 %  

– 28,3 %–39 %  

 

– 53, % –66 %  

– 39 %–53,8 %  

– 11 %–28,3 %  

 

  

 Житомирська область 

Одеська область 

Масштаб 1:500 000 
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 Проведення водних меліорацій у Вінницькій області за даними Інституту 

гідротехніки та меліорації УААН здійснювалося за принципом мінімального 

встановлення витрат на 1 га осушуваного болота із досягненням максимально 

можливого коефіцієнта земельного використання, збільшення контурності полів для 

зручності і ефективності використання техніки [90]. Це в свою чергу призвело до 

погіршення структури ландшафтів, завищення параметрів відкритої осушуваної 

мережі; тотального спрямлення малих річок; опускання поверхні полів на 30–

100  см; утворення мезорельєфу з перепадами відміток поверхні 1,5–2 метрів із 

замкненими пониженнями; ущільнення в кілька разів орного та підорного шару 

торфового покриву, зменшення його водопроникності та водоутримуючих 

властивостей; погіршення водно-фізичних властивостей; переривання капілярного 

підживлення вологою для торфу; забруднення природних вод продуктами 

інтенсивного розкладу та впливу органічної речовини; мінералізації за рахунок 

втрат гумусу; забруднення повітря; збіднення природного біогенетичного фонду, та 

ландшафтного (деформація ландшафтних структур) різноманіття; зменшення 

біопродуктивності екосистем; зменшення ресурсно- і середовищеутворюючих 

функцій водно-болотних комплексів та регіональних змін водного режиму та 

клімату [94]. 

На меліорованих землях природні болотні рослинні угруповання були замінені 

на штучні посіви злакових кормових культур, і дуже часто болота після осушення 

перетворювалися на пустирі з переважанням бур’янових угруповань з домінуванням 

осотів та будяків.  Лише за останні 30 років площа зрошених та осушених земель 

області зросла до 40–45 тис. га. Сірі (ясносірі та темносірі) ґрунти й чорноземи 

опідзолені й типові «не витримують» поливу вже через 3–5 років зрошення. Цьому 

сприяло порушення норм і строків поливу [34]. Поступове замулення проміжків між 

структурними частинами ґрунту і перекривання капілярного живлення призвели до 

його ущільнення, погіршення повітряного, водного режимів та режиму живлення, 

утворення поверхневої кірки, вторинного засолення, часткового осолонцювання, 

зміни агрофізичних, агрохімічних і санітарно-гігієнічних показників, зниження 

біологічної активності та продуктивності водо-болотних екосистем.  
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Екологічний стан водно-болотних угідь в області за ознаками характеру і 

ступенем порушення характеризують як рівноважний (швидкість антропогенних 

порушень не перевищує темпи самовідновлення екосистем, де домінуючими 

факторами антропогенного впливу є забруднення акваторії сільськогосподарськими  

та  комунальними  стоками  прибережної зони,  рекреація)  та   кризовий  (швидкість 

антропогенних  порушень  перевищує  темпи  відновлення  екосистем,  але  істотних   

змін  у  природних  системах  не відбувається). Основними  факторами  впливу  є: 

 скорочення прісноводного стоку річок і забруднення його мінеральними, 

органічними і токсичними речовинами, а також неочищеними і недостатньо 

очищеними стоками, патогенними мікроорганізмами, синтетичними поверхнево-

активними речовинами, детергентами та нафтопродуктами прилеглих населених 

пунктів і рекреаційних комплексів; 

 техногенне ушкодження та руйнування прибережних смуг; 

 дамбування, обваловування берегів і спорудження гребель; 

 меліоративне гідробудівництво, рекреаційне навантаження, садово-

дачне будівництво, забруднення прибережної смуги відходами тривалого 

розкладання, видобування торфу [22; 90]. 

Землі, які інтенсивно не використовувались у сільськогосподарському обігу 

області (круті схили водних об’єктів, передусім річкових долин), відносилися до 

категорії непорушених, слабопорушених (малодоступних), де збереглися осередки 

природної рослинних угруповань, стали об’єктом активного освоєння під 

індивідуальні садово-дачні ділянки. Забудова заплав і схилів річкових долин в 

результаті садово-дачного будівництва набуло масового характеру і сьогодні завдає 

найбільшої шкоди малим річкам, в яких домінує дощове та снігове живлення, а 

якість води визначається станом їх заплав. Цей вид будівництва призвів до таких 

негативних наслідків, як порушення структури природного ландшафту та знищення 

співіснування рослинних і тваринних угруповань, яке склалося тут історично; 

перерозподіл ґрунтів і привнесення у водно-болотні об’єкти внаслідок водної та 

вітрової ерозії ґрунту, багатого на гумус, мінеральні та органічні добрива, солі 
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важких металів і пестициди; посилення та перерозподіл антропогенного 

навантаження на заплаву (індивідуальне будівництво, автотранспорт, рекреація, 

стихійні сміттєзвалища, гноєсховища, надмірне випасання худоби, витоптування 

травостою, заготівля сіна); підвищення санітарно-епідеміологічної загрози через 

нерегульовану кількість скидання стічних і дренажно-колекторних вод, вод із 

сільгоспугідь (стихійний розвиток колективного городництва), активну 

експлуатацію продуктивних водоносних горизонтів, екстенсивний розвиток водного 

господарства, порушення гідролого-гідрохімічних (гідрофізичних, гідробіологічних, 

гідроекологічних) режимів водно-болотних угідь та водно-сольового балансу 

території водозбору [93; 94]. 

Висока розораність агроландшафтів, шаблонна система обробітку ґрунту, 

переважання сівозмін із просапними культурами – основні причини, які призводять 

до збільшення заболочених площ. Мочари – це періодично перезволожені за 

рахунок підґрунтових вод ділянки місцевості, які знаходиться на вододілах та 

схилах балок. У Хмільницькому, Калинівському, Вінницькому, Козятинському і 

Погребищенському районах рельєф місцевості являє собою слабохвилясту рівнину з 

значно вираженими пониженнями округлої форми з пологим дном, декілька метрів 

у діаметрі з глибиною 0,5–2 м, які заповнюються талими та дощовими водами, що 

також спричинює тривале, а іноді постійне, перезволоження ґрунтів, ускладнює їх 

використання. 

Обробіток грунту за допомогою потужних і важких колісних тракторів є 

головною причиною агрофізичної деградації, яка спостерігається майже на всій 

площі орній земель досліджуваної території, що зумовлює ущільнення, 

розпорошення верхнього шару, зниження протиерозійної стійкості ґрунту. У цих 

ґрунтах майже вдвічі зменшується загальна пористість, різко знижується 

водопроникна і водостримуюча здатність, зменшується опірність ґрунту до 

деградаційних процесів. За даними Інституту ґрунтознавства і агрохімії, на 

переущільнених ґрунтах урожайність зменшується на 10 %, а ефективність 

використання добрив – на 30 %.  

Майже    повне  знищення   ґрунтового   покриву   спостерігається    в   процесі 



120 
 

  

селитебного, промислового, дорожного (через територію області прокладено 525 км 

газопроводів) та інших видів будівництва (щороку тільки під будівництво нових 

масивів відводиться 200–300 га), розробки корисних копалин, затоплення заплав 

водами  ставків і водосховищ (лише при спорудженні Ладижинського водосховища 

було затоплено 860 га родючих заплавних земель). Стихійні сміттєзвалища і 

діяльність гірничо-видобувних підприємств призводять до промислової деградації 

ґрунтів. Штучні ґрунтосуміші формуються на рекультивованих землях 

відпрацьованих родовищ корисних копалин, при терасуванні крутосхилів долин 

річок, балок, створенні насипних масивів у містах і селах, засипці ярів і 

сильноеродованих сільгоспугідь. Сюди можна віднести і розорані ділянки 

замулених ставків та водосховищ, рекультивованих відстійників цукрових заводів і 

міських смітників [93]. 

Негативних змін зазнали агроекосистеми Вінниччини під час радіоактивного 

забруднення внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. Площа земель, забруднених 

радіонуклідами, сягає близько 2 тис. км². ).  

Проблемним є знаходження в польових ландшафтах занедбаних сховищ 

отрутохімікатів та мінеральних добрив, що в результаті безгосподарності з часом 

перетворилися на найрізноманітніші суміші. За даними управлінь екобезпеки та 

природних ресурсів Хмельницької і Вінницької областей, а також результатів 

польових досліджень, у межах Подільського Побужжя знаходиться 84 сховища 

отрутохімікатів та сумішей мінеральних добрив, їх обстеження дає змогу зазначити 

таке: 

– при незначних площах (від 0,3–0,4 до 2–3 га), але в занедбаному стані 

(майже скрізь розвалені будівлі сховищ, відсутні двері, вікна, покрівля), такі 

мікроосередки активно забруднюють прилеглі території і виводять з 

сільськогосподарського використання території у 1,5–2 рази більші, ніж займають 

самі; 

          – характерними для агроландшафтів нині є два переважаючих процеси – 

розмиву дощовими водами та виносу отрутохімікатів на поля або луки у вигляді 

шлейфів, інколи на відстань до десятків метрів, максимально зафіксовано 72 м 
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(сховище на північно-східній околиці м. Турбів Вінницької області); роздування 

вітром речовини із сховищ на значні відстані. За даними опитувань місцевих 

жителів у повітрі наявність отрутохімікатів відчувається на відстані 2–3 км від таких 

сховищ.  

Своєрідними    мікроосередками    серед     польових     та    лучно-пасовищних 

ландшафтів є функціонуючі та занедбані тваринницькі ферми, вівчарні, літні 

стійбища тварин (загони, кошари) тощо. Окремі з них займають площі в 2–3 і 

більше гектарів, однак у більшості, особливо літніх стійбищах тварин, вони незначні 

– до 0,5 га. Навколо функціонуючих ферм, літніх стійбищ активно тривають 

процеси витоптування й повного знищення рослинного покриву та ущільнення 

ґрунтового покриву – формування нових ландшафтних комплексів – «скотозбоїв». 

Вони займають площі в 1–2, інколи 3–4 рази більші ніж ферми, або літні стійбища 

тварин, особливо якщо біля них є ще й ставки або річка  для водопою. 

Занедбані та покинуті тваринницькі ферми і літні стійбища тварин – це 

території рясного поширення бур’янів завдяки збагаченню ґрунту перегноєм, де 

переважають будяки, лобода, буркуни жовтий і білий, полин гіркий і чорнобильник, 

та багато інших; їх висота сягає інколи 1,5–2 м. До унікальних у межах польових 

ландшафтів відносяться кургани й стародавні городища, оборонні вали, полезахисні 

лісосмуги тощо. 

Формування несприятливих процесів у лучно-пасовищних ландшафтах 

Подільського Побужжя розглянуто на прикладі заплави Південного Бугу та його 

приток. Виникнення й функціонування сільськогосподарських мікроосередків тут 

зумовлено не лише розорюванням окремих ділянок та створенням городів, але й з 

надмірним випасанням худоби та сінокосінням. 

Проективне покриття рослинності не перевищує  40 %, є голі ділянки ґрунту і 

стежки («скотозбої»), де рослинний покрив повністю витоптаний. Вплив перевипасу 

тут відбився не лише на складі угрупування, але й на висоті травостою, яка досягає 

максимум 7–10 см. Простежуються явні ознаки пасовищної дигресії, рослинні 

угруповання змінюються, фітопродуктивність падає, проективне покриття 

зменшується на 40–60 %. 
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Ще яскравіше ці процеси проявляються на берегових схилах різної крутизни 

та експозиції, що зазнають перевипасу. Так, в околиці с. Ставки Вінницької області 

на берегових схилах річки Південний Буг (висота 2–3 м, ширина 5–6 м, крутизна 16– 

18°) злаково-різнотравне угруповання з участю бур’янів сформувалось в результаті 

перевипасу, а також близькості полів, котрі межують із заплавою. В рослинних 

угрупованнях тут домінують конюшина повзуча і перстач гусячий; субдомінант – 

пирій повзучий. Бур’яни – кульбаба лікарська, подорожник великий волошка синя 

та цикорій дикий. 

Загальне проективне покриття рослинності берегового схилу 85–95 %. Висота 

травостою 3–6 см. Подібні результати отримані і в інших лучно-пасовищних 

осередках заплави Південного Бугу та його приток в околицяхі сіл Пиків, Медвідка, 

Приборівка, Губник. 

Під час польових досліджень виявлено ще 12 садових мікроосередків, де 

спостерігається розвиток несприятливих процесів. Крім того, занедбані сади є 

мікроосередками розповсюдження на прилеглі території насіння бур’янів, місцями 

концентрації шкідників (мишей, щурів), а також змій, зайців – русаків та бездомних 

псів. Відновлення таких садових мікроосередків потребуватиме значних витрат. 

 

4.2. Просторова структура сучасних агроландшафтів басейну р. Десни 

 

Територія басейну р. Десни характеризується високим рівнем 

сільськогосподарської освоєності: на 1969 р. площа орних земель складала 74,6 % 

всього басейну. 

З другої половини ХХ століття – від часу відносної стабільності площ 

сільськогосподарських угіддь на Вінниччині розпочалось активне розширення площ 

орних земель. На даний час площа орних земель в басейні р. Десни досягла 1124 км² 

– 95,7 % площі басейну. 

Розподіл  орних земель  по території не однорідний, що зумовлено переважно  

природними особливостями агроландшафтів. Аналіз космознімку (рис. 4.3) дає такі 

результати. 
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Найвища частка орних угідь (рис. 4.3), особливо у північній частині басейну, 

характерна для ландшафтних комплексів схилових місцевостей (широкі та пологі 

схили) – 571 км², межирічних рівнин (плоскі, слабохвилясті межиріччя) – 342 км². 

Найменше орних  земель  розташовано на балково-улоговинних  ландшафтних 

комплексах – всього  82 км². під   луками   та  пасовищами  характерна  для   заплави 

басейну р. Десни. Лучні угіддя зосереджені у заплавах річок з близьким заляганням 

ґрунтових вод. Ці землі несприятливі для розорювання у природному стані, а їх 

меліорація нерентабельна. Пасовища розташовані переважно у заплавах річок та в 

балках. У структурі лучно-пасовищних угідь досліджуваної території більші площі 

належать  ділянкам,  що  розміщені  на  схилових (20 км²) та заплавних місцевостях 

(22 км²). Значно менші площі займають лучно-пасовищні угідя розташовані на 

межирічних рівнинах – 4 км² і балках – 3 км². Зниження частки лучно-пасовищних 

угідь – 2 км² (рис. 4.3) в межах надзаплавних терас можна пояснити переважанням 

заліснених ділянок. 

Причиною зниження родючості ґрунтів є недотримання традиційних сівозмін. 

Це присутнє в агропідприємствах  з малими земельними площами, де переходять до 

скорочення кількості  культур, і відповідно до непродуманих короткоротаційних 

сівозмін. Крім того, сучасна ситуація на ринку змушує аграріїв вирощувати, 

насамперед, енергонасичені культури, що часто призводить до недотримання 

сівозмін. Це стосується соняшнику, кукурудзи, сої і, в останній час, ріпаку, які 

належать до так званих «важких культур», що виснажують ґрунт. В останні 

десятиліття в Середньому Побужжі, в агроландшафтах території, збільшуються 

площі під соняшником (1990 р. – 34,3 тис. га, 2017 р. – 248,2 тис. га) [124] більш ніж 

у 7 разів та ріпаком (1990 р. – 6,9 тис. га, 2017 р. – 60,2 тис. га) – відповідно майже у 

10 разів. Збільшення площ під соєю (1990 р. – 1,6 тис. га, 2017 р. – 144,8 тис. га) 

зумовлено зростанням попиту на цю олійну культуру й продукти її переробки на 

міжнародному ринку. У наступні роки  в Середньому Побужжі імовірним виглядає 

скорочення посівних площ (2016 р. – 397,1 тис. га, 2017р. – 342,2 тис. га) [124] під 

пшеницею при одночасному нарощуванні площ під олійними. 
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Рис. 4.3. Структура сучасного землекористування басейну р. Десни 

(розроблено та побудовано автором) 
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В середньому площі під «важкими»  технічними культурами майже в три рази 

перевищують норми сівозміни що в результаті призводить до зниження родючості 

ґрунту. 

Фізико-географічні особливості та довготривале антропогенне освоєння 

Середнього Побужжя зумовили основні риси сучасного землекористування 

(рис.  4.3): домінування орних земель в структурі сільськогосподарських угідь; 

зосередження основних площ ріллі у межах схилових місцевостей, межирічних 

рівнин у верхній та центральній частинах басейну; домінування пасовищ на 

схилових та заплавних місцевостях пониззі басейну. На перспективу можна 

передбачити, що в сучасних умовах землекористування тенденція до збільшення 

площі орних земель залишиться й надалі.  

 

4.3. Оцінювання та напрями поліпшення структури агроландшафтів 

Середнього Побужжя 

 

Сільськогосподарські ландшафти в межах Вінниччини, зокрема й Середнього 

Побужжя, займають необґрунтовано значні площі. Це пояснюється тим, що їх 

освоєння відбувалося стихійно і без врахування специфіки природних умов. На 

початку XXI ст. сільськогосподарські ландшафти займають 62 % їх території, тоді 

як оптимально їх повинно бути 32 % [34].  

Польові дослідження й консультації з фахівцями сільського господарства, 

лісівниками та екологами показують, що поліпшення структури, доведення її до 

оптимальних параметрів рекомендується проводити кількома шляхами: 

– зменшення площ польових ландшафтів до науково обґрунтованих 

оптимальних розмірів. Воно повинно відбуватися переважно за рахунок польових –  

57–60 % і лише частково –  до 5 % лучно-пасовищним ландшафтам; 

– зміна структури агроландшафтів. Площі польових ландшафтів доцільно 

скоротити, залежно від індивідуальних особливостей природи, від 20–65 відсотків. З 

них 2/3 території польових ландшафтів необхідно відвести під лісові насадження, 

узлісся та відновлені чагарникові зарості й 1/3 під лучно-пасовищні ландшафти. Під 
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узлісся і чагарникові зарості необхідно відвести до 2 % лучно-пасовищних 

ландшафтів, особливо в заплавах річок, прилеглі до боліт території, перезволожені 

землі, частково межі контакту луків з лісом тощо; 

– поступове відновлення мікрокліматичних та гідрологічних умов (за 

допомогою встановлення оптимального співвідношення між лісом і полем) у межах 

досліджуваної території. Цей процес через занедбання меліоративних систем 

частково вже триває. Польові дослідження показують, що необхідно природним 

шляхом (самовідновленням) відроджувати унікальні в минулому болотні й 

западинні  комплекси.  У  структурі  польових  ландшафтів  с. Медвідка на площі в 

125 га, з 17 западин залишилося лише 3, що значно змінило гідрологічні умови 

території. Тут на підвищеннях почали формуватися ділянки «вільних» рухомих 

пісків. Необхідне відновлення ще 8 западинних комплексів. Така ж ситуація в 

польових ландшафтах сіл Сосонка, Сиваківці, Дорожнє, Мізяківська Слобідка, 

Павлівка, Дяківці та інших. В процесі дослідження складено три ландшафтно-

меліоративних проекти відновлення раціональної структури польових ландшафтів: 

на  землях  с. Медвідка  (Прибузьке Полісся),  с. Сосонка  (Десенське  Полісся),  та 

с.  Івча (Летичівське Полісся). Фрагмент одного з таких ландшафтно-меліоративних 

проектів показано на рис. 4.4.[34].  

Для зменшення ерозійних процесів потрібно збільшити площі захисних 

насаджень на ярах, балках та збільшити кількість польових лісосмуг оскільки  в 

області еродований кожен третій гектар ріллі і кожен третій гектар пасовищ. В 

області варто збільшити площі природних кормових угідь  з 11,7 % до 25 %, при 

цьому скоротити площі еродованої ріллі, яка складає 29,5 %.  

 Актуальність залуження та заліснення змитих і еродованих земель, схилів 

зростає у складних за морфологічною структурою ландшафтних комплексах. До 

таких у Вінницькій області належать прирічкові місцевості Побужжя і особливо 

Придністров’я.   При   освоєнні   прирічкових   місцевостей   поряд   із    залуженими  

ділянками необхідно будувати гідротехнічні споруди, закладати полезахисні, 

водорегулюючі,   прибалкові  і  прияружні лісосмуги, заліснювати яри і схили балок,  

створювати    водоохоронні    та   приставкові   насадження.   Це   дасть   можливість  
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А Б 

Рис. 4.4. Фрагмент проекту відновлення ділянки польового ландшафту  

с. Павлівка Калинівського району Вінницької області [34] 

(розроблено та побудовано автором за: [34] ) 

 ' 

А - сучасна  структура. 

Сільськогосподарські ландшафти. Частково діючі ландшафтно-інженерні 

системи. Польові. Прохідних долин стоку льодовикових вод. Урочища: 1 –  неглибокі 

(1– 2 м), шириною 3–5 м осушувальні канали в супіщаних відкладах, частково зарослі 

болотною рослинністю; 2 слабко зволожені западини з лучними супіщаними ґрунтами 

під сіяними сінокосами; 3 –  плоскі й покаті поверхні другої тераси складеної водно-  

льодовиковими пісками розораними, під сільськогосподарські сівозміни. 

Б  - структура відновленої ділянки. 
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Сільськогосподарські ландшафти. Лучно-пасовищні. Прохідних долин стоку 

льодовикових вод. Урочища: 1 –  неглибокі (0,2–0,5м) частково зарослі болотною 

рослинністю верхівя безіменних потічків; 

2 - зволожені западини в супісках з лучними ґрунтами з осоково-різнотравною 

рослинністю під сінокоси; 3 –  слабкопокаті зволожені супіщані поверхні з ясносірими 

лісовими ґрунтами під різнотравно-злакові сіножаті, частково пасовища; 4 – 

вирівняні супіщані поверхні з ясносірими лісовими ґрунтами під городні й частково 

сільськогосподарські культури. 

відновити    екологічну    рівновагу    в    ландшафтних комплексах    і    підвищити 

продуктивність створених агроценозів. На особливу увагу заслуговують також 

лучно-пасовищні  ландшафти  річкових  заплав.  У  заплавах Південного Бугу луки, 

зволожені,  на  середніх – більше  вирівняні,  достатньо  зволожені,  на  понижених – 

часто перезволожені. Переважають лучні ґрунти з глибоким гумусним горизонтом 

супіщаного й суглинкового складу. Після  повені  на них  відкладається  мул і тому 

вони багаті на поживні речовини; 

– Необхідно переглянути і практику осушення перезволожених притерасних 

частин заплав. Як правило, її проводять за допомогою канав, які риють до річки і, 

для кращого стоку води, поглиблюють їх у тому ж напрямі. Це призводить до 

зниження рівня ґрунтових вод у центральній та прирусловій, порівняно підвищених 

і сухіших частинах заплави. В результаті цього у центральній, найбільш 

продуктивній частині, із травостою випадають цінні у господарському відношенні 

мезофітні види (грястиця збірна, костриця лучна, конюшини  гібридна й лучна, 

люцерна посівна та інші), а натомість поширюються ксерофітні низькопродуктивні 

трави (костриці борозниста і овеча, люцерна хмелевидна та ін), урожайність 

травостоїв у ній знижується. На осушеній притерасній частині заплави завдяки 

покращенню водного режиму урожайність висіяних або природних травостоїв 

підвищується тільки у перші роки. З часом вона починає знижуватися. В результаті 

знижується продуктивність травостоїв усієї заплави. Якщо таке осушення 

проводиться біля гребель водосховищ, побудова яких спричинила значне зниження 

рівня ґрунтових вод на ділянках заплав за течією річки від греблі, процес зміни на 
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них мезофітних видів трав на ксерофітні прискорюється; 

– Значно підвищує продуктивність заплавних лук поверхневе або докорінне їх 

поліпшення. Але при його проведенні часто висівають одні і ті ж травосуміші по 

всій заплаві і не враховують екологічні умови в різних її частинах, які є окремими 

урочищами з характерними для них ґрунтами (відкладами), рівнем залягання 

ґрунтових вод, природною рослинністю тощо. При цьому більш вологолюбні трави 

(лисохвіст лучний, тимофіївка лучна), висіяні на сухій прирусловій частині заплави, 

або посухостійкі види (стоколос безостий, костриця овеча) – на перезволоженій 

притерасній, потрапляють у несприятливі умови для зростання та розвитку і часто 

випадають із травостоїв, а їх місце займають малопродуктивні злаки та різнотрав’я, 

що помітно знижує продуктивність лук. Водночас доцільно відновлювати й 

природну структуру лучних травостоїв, особливо в межах заплав долин річок та на 

зволожених ділянках терас; 

– Площі садових ландшафтів, з огляду на майбутнє,  доцільно збільшити   від 

1 % до 3–4 %. В їх структурі лише частково (приблизно на 1 %) зростуть площі 

власне садів з найбільш пристосованими до умов полісь сортами яблунь, груш, 

черешень і слив. Основні ділянки слід відвести під чагарникові культури – різні 

види смородини, агрусу, малини, чорноплідної горобини, а також плантації калини, 

глоду, шипшини, розсадники різномнітних лісових культур тощо; 

– Формування в майбутньому в межах Середнього Побужжя регіональних (в 

перспективі національних) ландшафтних парків уже зараз потребує створення 

заповідних польових й лучно-пасовищних об’єктів – окремих урочищ,  груп урочищ 

(западини), ділянок лучних заплав тощо. 

 

4.4. Визначення спрямованості трансформації та прогноз можливих змін  

агроландшафтів території 

 

Дослідження останніх років показують, що проблеми прогнозування розвитку 

антропогенних ландшафтів на сучасному етапі вимагають зміни акцентів при 

комплексних ландшафтних дослідженнях, зокрема, враховуючи значні площі 
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агроландшафтів, потрібно звернути увагу на всеохоплюючий аналіз 

сільськогосподарських ландшафтів.  

Подальше раціональне використання ландшафтів можливе як результат 

докорінної перебудови структурної організації антропогенних ландшафтів двох 

основних класів – сільськогосподарського та лісового.  

Виходячи із сучасних тенденцій зміни температури у Північній півкулі, при 

збільшенні концентрації вуглекислого газу в атмосфері вдвічі, середня місячна 

температура зими для Середнього Побужжя має підвищитися на 2,5° до 2030 року, а 

середня температура літа в цілому – на 1,5–2,0°. Що, в свою чергу, спричинить 

збільшення суми біологічно активних температур у Середньому Побужжі на 300–

350°, а  якщо на 2°, то відповідно на 380–420°. В обох випадках відбудеться зміна 

балансу тепла і вологи, і тому можна прогнозувати поступове зміщення меж 

ландшафтних комплексів [107].  

Зменшення площ агроландшафтів відбуватиметься лише за рахунок польових 

ландшафтів. Прогнозується скорочення площ сільськогосподарських угідь лише на 

30 %, але цей показник повинен бути по регіонам диференційований. Зменшення 

площ польових ландшафтів можливе від  22 до 55 % залежно від співвідношення 

антропогенних ландшафтів інших класів (селітебних, водних, промислових, 

рекреаційних тощо) в тому чи іншому регіоні. Вільні площі, особливо на крутих 

(більше 3°) схилах, займуть спочатку лучно-пасовищні (до 14–18 %) та садові (4–

5  %) ландшафти; решту – лісокультурні насадження [107]. 

Структуру сільськогосподарських та лісових ландшафтів у кожній підзоні, 

краї та районі слід оптимізувати, а отже,  максимально наблизити до природної. У 

двадцять першому столітті  спостерігається ситуація, коли на великих площах 

зайнятих розораними сірими лісовими ґрунтами, немає жодного лісового масиву. 

Дуже важливою проблемою для досліджуваної території є відновлення узлісь. Ці 

перехідні від лісу до степу деревно- чагарниково-трав'яні смуги знищувались 

впродовж останніх сторіч. Їх відновлення – один із шляхів збереження лісових 

насаджень та раціонального використання польових ландшафтів. 

Використання    даних       щодо        кліматичних       змін      (Б. Д.  Панасенко,  
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М. В. Николаєв) [103;107] та власних польових досліджень, дає змогу робити такі 

прогнозні висновки відносно змін ландшафтів території: 

– слід чекати загальних змін ґрунтового покриву  в  кожній  місцевості, 

причому цей процес часто буде мати різну швидкість в тому чи іншому зональному 

типі польових ландшафтів. Але, не дивлячись на прогнозовані істотні зміни клімату, 

головне значення у формуванні властивостей агроландшафту Середнього Побужжя 

матимуть антропогенні чинники; 

– найбільш  значних змін зазнають схилові польові ландшафти у зв’язку з 

продовженням тривалості механічного руйнування (ерозія, дефляція, змив, та ін.) 

зокрема схилів надзаплавних терас. З порушенням можливостей використання 

техніки масштабних змін зазнають агроландшафти, розміщені на крутіших схилах: 

межиріч, на перегинах терас, бортах балок; 

– оскільки на плакорах коефіцієнт літнього зволоження буде вищим, для 

сільськогосподарських культур це буде мати важливе значення тому, що зросте їх 

врожайність і продуктивність агроландшафту буде також вищою; 

– прогнозовані зміни температури повітря поступово можуть наблизити 

польові ландшафти Середнього Побужжя до умов Центральноєвропейських (аналог 

– ландшафти Середньодунайської рівнини).  

Різні сільськогосподарські геосистеми реагують на один і той самий зовнішній 

вплив по-різному, що визначається їх вибірковою чутливістю до зміни середовища, 

різною стійкістю та ін. Саме тому в кожній області можна буде спостерігати цілий 

спектр реагування польових ландшафтів на зміни компонентів природи. Найбільших 

змін зазнають польові агроландшафти особливо плакорно-рівнинного та схилово-

улоговинного типу, хоча і на заплавах, терасах і балках ці зміни будуть відчутні й 

помітні, бо антропогенний вплив на  них з часом буде зростати.  

До вторинних польових процесів відносяться часткове засолення ґрунтів або 

їхнє перезволоження, спричинене надмірним поливом (зрошенням), особливо в 

межах першої та другої терас Південного Бугу (Прибузькі Полісся) і недренованих 

межиріч. 
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Виходячи з цого, подальший розвиток агропромислового виробництва  має 

передбачати перехід від високоспеціалізованих агроформувань до більш 

диференційованих, полікультурних. Агроландшафт в майбутньому повинен стати 

більш різноманітним, доповнений луками і пасовищами, лісами та водоймами. У 

розвинених країнах світу луки та пасовища займають в середньому 22 % їх 

території, а в Україні цей показник значно менший і становить 12,6 %. У 

майбутньому в Україні, площі луків та пасовищ необхідно збільшити у 2,7, а лісів – 

у 1,8 рази [29]. 

Для цього найближчим часом розорані малопродуктивні землі, еродовані 

схили балок і річкових долин та інші землі, від яких залежить екологічний стан 

агроландшафту, необхідно вивести із ріллі під луки та пасовища, та здійснити інші 

фітомеліоративні заходи, що дасть можливість покращити їх природні ґрунтозахисні 

функції [103]. 

За прогнозами вчених на території регіону буде характерна тепла весна, м'яка 

волога зима з температурами січня близько нуля, тривала тепла осінь. Зимою будуть 

надходити циклони з Атлантики, які сприятимуть безсніжній або малосніжній та 

вологій зимі. Протягом літа частіше будуть проникати субтропічні повітряні маси. 

Передбачувані загальні кліматичні зміни будуть мати певний вплив на 

майбутню спеціалізацію на досліджуваній території сільськогосподарського 

виробництва і це  варто врахувати вже в теперішній час (розширювати площі під 

виноградники, сади тощо). 

Раціональне використання природних ресурсів та ландшафтів Середнього 

Побужжя буде залежати не лише від оптимізації антропогенних ландшафтів трьох 

розглянутих класів, а й від продуманої організації селитебних, промислових, 

рекреаційних, дорожних і навіть белігеративних ландшафтів, а також їх 

оптимального співвідношення з природними та природохоронним комплексами. В 

цьому разі слід сподіватися,  що у найближчі тридцять років досліджувана територія 

не буде полігоном для нових експериментів, а стане регіоном з глибоко продуманим 

і науково обґрунтованим ландшафтом. 



133 
 

  

Польові дослідження Середнього Побужжя дають підставу для висновку, що і 

в найближчому майбутньому площі польових  ландшафтів повинні бути 

зменшеними, до екологічно обґрунтованих ще В. В. Докучаєвим норм 

співвідношення природних угіддь та орних земель (28–32 %). Таке зменшення буде 

сприяти оптимізації використання  сільськогосподарських земель у регіоні. 

  

Висновки до розділу 4 

 

Зменшення  площ  зайнятих  природними рослинними формуваннями (луками, 

лісами), при одночасному збільшенні питомої ваги освоєних агроландшафтів, 

насамперед ріллі, обумовило своєрідні умови землекористування у Середньому 

Побужжі.  

Екосистеми агроландшафтів значно спростились, їх видовий склад та 

екологічна різноманітність угідь, зв’язки між компонентами ландшафту порушені, 

спостерігається деградація ґрунтового покриву, а на деяких територіях 

активізувались ерозійні та зсувні процеси.  

Агроландшафти у межах Вінниччини, зокрема й Середнього Побужжя, 

займають необґрунтовано великі площі. Це пояснюється тим, що їх освоєння 

відбувалось стихійно і без врахування специфіки природних умов. На початку 

XXI  ст. агроландшафти займають 62 % їх території, тоді як оптимально повинно 

бути 32  %. Подальше раціональне використання ландшафтів можливе як результат 

докоріної зміни структурної організації антропогенних ландшафтів двох основних 

класів – сільськогосподарського та лісового.  

Структура сільськогосподарських та лісових антропогенних ландшафтів у 

кожній підзоні, країні та районі повинна бути оптимальною, а отже, максимально 

наближеною до природної. 

Ощадливе використання природних ресурсів та ландшафтів Середнього 

Побужжя буде залежати не тільки від оптимізації антропогенних ландшафтів трьох 

розглянутих класів, але й від продуманої організації селітебних, промислових, 

рекреаційних, дорожних і навіть белігеративних ландшафтів, а також їх оптимальне 
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співвідношення з природохоронними комплексами. А для цього на сьогодні є багато 

підстав сподіватися,  що у найближчі тридцять років досліджувана територія не буде 

полігоном для нових експериментів, а стане регіоном з глибоко продуманим і 

науково обґрунтованим ландшафтом. 

 
 Результати досліджень опубліковані автором у працях [62; 63; 68; 69; 70; 71; 

72]. 
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ВИСНОВКИ 

 

1. Теоретико-методологічною основою історико-ландшафтознавчого 

дослідження агроландшафтів є концепція взаємодії суспільства і природи – активно 

взаємодіючих між собою у просторі та часі природних та антропогенних систем. 

Агроландшафтознавство, як напрям антропогенного ландшафтознавства, 

знаходиться в процесі становлення та формування власного науково-практичного 

змісту. Базовий об’єктний термін агроландшафтознавства – агроландшафт – 

увійшов у широкий вжиток в географічній науці і практиці впродовж останніх 

десятиліть. (В. О. Ніколаєв 1987; Ф. М. Мільков 1972, 1984; Г. П. Дубінський, 

В.  І.  Бураков 1985 та ін.). Визначення агроландшафту В. Т. Гриневецького (2010), 

автор дисертації вважає найбільш адекватним, яке найповніше відповідає меті 

ландшафтознавчого дослідження.  

2. Сучасна структура ландшафтів Середнього Побужжя сформувалася в 

результаті  взаємодії всіх природних факторів і компонентів ландшафтогенезу, але 

після розорювання земель та переходу їх у агроландшафти основними стали 

антропогенні чинники. 

Фізико-географічні особливості й тривале антропогенне освоєння 

досліджуваної території зумовили основні риси сучасної структури 

землекористування: переважання орних земель в структурі сільськогосподарських 

угідь; зосередження основних площ ріллі у межах схилових місцевостей, 

межирічних рівнин у верхній та центральній частинах басейну; домінування 

пасовищ на схилових та заплавних місцевостях басейну. 

У процесі польових ландшафтознавчих досліджень виявлено, що в структурі 

сільськогосподарських угідь Середнього Побужжя переважає рілля, збільшилась 

розораність схилів і, як наслідок, зменшилась площа кормових угідь, посилились 

процеси ерозії. 

  3. Укладені карти  давніх  ландшафтів станом  на  1869 р. та   ландшафтів 

минулого століття станом на 1969 р. ключової  ділянки дослідження – басейну річки 

Десни єдиного масштабу 1:100 000 відображають ландшафтну структуру території 
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дослідження на рівні ландшафтних місцевостей та узагальнень на рівні видів 

ландшафтів і у зв’язку зі змінами рельєфу. Порівнюючи ці карти, можна 

стверджувати, що за 100 років ландшафти зазнали визначених трансформацій 

внаслідок зростаючого антропогенного впливу – сільськогосподарського 

землекористування. 

Порівняльний історико-географічний аналіз процесу столітньої трансформації 

агроландшафтів Середнього Побужжя дав змогу простежити зміни природних 

комплексів як внаслідок їх природного розвитку, так і в результаті людської 

діяльності. Порівняння ландшафтної та обласної кадастрової карти свідчить, що 

традиційне сільськогосподарське використання земель Середнього Побужжя не 

змінилось. Однак зростаючий вплив на агроландшафти досліджуваної території 

антропогенного чинника викликав проблеми еклогічного характеру – зростання 

негативного впливу на стан і функціонування природних ландшафтів (впровадження 

монокультури, скорочення площ лісів, надмірна експлуатація земель) з метою 

отримання надприбутків. 

4. Екосистеми сільськогосподарських угідь, як і багатьох перетворених 

ландшафтних комплексів є спрощеними, що зумовлено поширенням монокультури 

замість різноманітного за видовим складом природного рослинного покриву. Це 

значною мірою, впливає і на ландшафтну різноманітність сільськогосподарських 

угідь. З другої половини ХХ століття на території Середнього Побужжя розпочалось 

активне розширення площ орних земель. На теперішній час їх площа досягла 

1124  км² – 95,7 % площі басейну р. Десни.  

Історико-еволюційна характеристика землекористування свідчить, що 

домінуюча роль у  виникненні, становленні структурної організації агроландшафтів 

Середнього Побужжя належить антропогенним чинникам, які мають тенденцію до 

посилення їх впливу протягом останніх століть. 

5. У межах території дослідження визначено шість основних типів 

агроландшафтів: плакорно-рівнинний (орні землі); балковий (пасовища, сінокоси); 

терасовий (ліси, пасовища); схилово-улоговинний (сади, пасовища, сінокоси); 

схиловий (сади, пасовища, сінокоси); заплавний (пасовища, сінокоси). Їх поширення 
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відображено на карті агроландшафтів  еталонного басейну території дослідження – 

річки Десни (масштаб 1:100 000).  

На перспективу можна передбачити, що в сучасних умовах землекористування 

тенденція до збільшення площі орних земель залишиться й надалі.  

Виконане дослідження свідчить, що більша частина земель території придатна 

для ведення сільського господарства. Лише 300 км² є малопридатними для 

вирощування сільськогосподарських культур, але вони все ж таки 

використовуються в тій чи іншій мірі під пасовища чи сіножаті та городи або сади. 

6. Науково обґрунтовано, що поліпшення структури агроландшафтів 

Середнього Побужжя може проходити кількома шляхами за рахунок зменшення 

площ польових ландшафтів до науково обґрунтованих оптимальних розмірів (45–

50  %), зміни структури; поступового відновлення мікрокліматичних та 

гідрологічних умов шляхом наближення до оптимального співвідношення між лісом 

(20 %) і полем (80 %) у межах досліджуваної території. Оскільки у регіоні 

еродований кожний третій гектар ріллі і кожний третій гектар пасовищ, для 

зменшення ерозійних процесів потрібні: збільшення площі захисних насаджень; 

збільшення площ природних кормових угідь, зменшення при цьому площі найбільш 

еродованої ріллі; здійснення залуження та залісення змитих і еродованих земель, 

схилів у складних за морфологічною структурою ландшафтних комплексах; 

припинення як неефективного осушення перезволожених притерасних частин 

заплав; здійснення  поверхневого або докорінного поліпшення заплавних лук; 

збільшення площі садових ландшафтів. Зміна структури агроландшафтів у бік 

зменшення їхньої розораності, насамперед, повинно здійснюватися за рахунок 

сильноеродованих і деградованих земель, що сприятиме не лише зниженню 

інтенсивності ерозійних процесів і непродуктивних втрат поживних речовин, але й 

істотному поліпшенню водного балансу території, здешевленню 

ґрунтоводоохоронних заходів. 

 У наступні 15–20 років основні заходи щодо раціонального природо-

користування у межах Середнього Побужжя очевидно потрібно було б зосередити 

на оптимізації використання агроландшафтів.  
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Реальним інструментом оптимізації використання земель, нового 

впорядкування території та регулювання земельних відносин, як свідчить досвід 

розвинених зарубіжних країн, може бути тільки землеустрій (в першу чергу 

сучасний реальний земельний кадастр), який повинен забезпечувати перехід до 

нового земельного ладу з новими формами господарювання, землеволодіння і 

землекористування.  
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Умовні позначення:   

Ландшафтні комплекси межирічних рівнин: 
 

 – межиріччя вузькі, високі, складені лесовидними суглинками, з  

чорноземами глибокими (типовими) малогумусними в комплексі з чорноземами  

глибокими (типовими)  малогумусними  вилугуваними крупнопилувато-

середньосуглинковими, розорані. 

 – межиріччя плоскі, слабохвилясті, складені лесовидними суглинками,  з 

чорноземами глибокими (типовими) малогумусними в комплексі з чорноземами 

глибокими (типовими) малогумусними карбонатними крупнопилувато-

середньосуглинковими, розорані. 

 – межиріччя вузькі, хвилясті, складені лесовидними суглинками, з 

чорноземами опідзоленими, подекуди з чорноземами опідзоленими оглеєними 

крупнопилувато- легко- та середньосуглинковими в пониженнях, розорані. 

 – межиріччя вузькі, слабохвилясті, складені лесовидними суглинками, з 

чорноземами опідзоленими та чорноземами реградованими крупнопилувато-

середньосуглинковими, розорані. 

 – межиріччя плоскі, слабохвилясті, складені лесовидними суглинками, з 

чорноземами опідзоленими та чорноземами реградованими крупнопилувато-

середньосуглинковими, розорані. 

 – межиріччя плоскі, слабохвилясті, складені лесовидними суглинками, з 

чорноземами реградованими крупнопилувато-середньосуглинковими,  розорані. 

 – межиріччя вузькі, слабохвилясті, складені лесовидними суглинками, з 

чорноземами реградованими крупнопилувато-середньосуглинковими, розорані. 

 – межиріччя плоскі, слабохвилясті, западинні, складені лесовидними 

суглинками, з темносірими опідзоленими та сірими опідзоленими крупнопилувато-

легкосуглинковими ґрунтами, в пониженнях з  лучними та лучно-болотними 

ґрунтами, розорані. 

ДОДАТОК Д

 Д 
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Ландшафтні комплекси надзаплавних терас: 

  – тераси  вирівняні,  складені  піщаними  породами,  підстелені  лесовидними 

суглинками   з   темносірими   опідзоленими   оглеєними    супіщаними   та   піщано- 

легкосуглинковими ґрунтами, під свіжими суборами. 

 –  тераси горбисто-хвилясті, складені  піщаними породами, підстелені 

суглинками з сірими та ясносірими опідзоленими супіщаними та піщано-

легкосуглинковими ґрунтами, під свіжими суборами. 

 – тераси горбисто-хвилясті, піщані, з дерново- слабо- та середньо-підзо- 

листими піщаними та супіщаними ґрунтами, під складними суборами. 

 – тераси горбисто-хвилясті піщані з дерново-слабопідзолистими та 

підзолисто-дерновими піщаними та супіщаними ґрунтами, під складними суборами. 

Схилові ландшафтні комплекси: 

 – схили широкі, пологі в піщаних породах, підстелених лесовидними 

суглинками з сірими опідзоленими піщано-легкосуглинковими ґрунтами. 

 – схили межиріч та балок широкі, пологі, в піщаних породах, підстелених 

лесовидними суглинками, з темносірими опідзоленими оглеєними супіщаними, 

піщано - легкосуглинковими  ґрунтами. 

 – схили піщані, широкі, пологі з дерново-слабопідзолистими супіщаними та 

підзолисто-дерновими ґрунтами. 

 – схили широкі, пологі в піщаних породах, підстелених лесовидними 

суглинками з ясносірими опідзоленими супіщаними ґрунтами. 

 – схили піщані, широкі, пологі з дерново- слабо- та середньопідзолистими 

піщаними та глинисто-піщаними ґрунтами. 

 – схили межиріч та балок довгі, складені лесовидними суглинками, пологі із 

крупнопилувато- середньосуглинковими чорноземами глибокими (типовими), 

малогумусними. 
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 – схили межиріч та балок короткі, складені лесовидними суглинками, пологі 

із  крупнопилувато-середньосуглинковими   чорноземами  глибокими  (типовими), 

малогумусними. 

 – схили межиріч та балок короткі, складені лесовидними суглинками, пологі 

із крупнопилувато-середньосуглинковими чорноземами, реградованими. 

 – схили межиріч та балок довгі, складені лесовидними  суглинками,  пологі,  з 

піщаними та крупнопилувато-середньосуглинковими чорноземами опідзоленими  в 

комбінаціях із чорноземами реградованими.  

 – схили межиріч та балок довгі, складені лесовидними суглинками, пологі з 

крупнопилувато-середньосуглинковими чорноземами глибокими (типовими), 

малогумусними, вилугуваними та чорноземами реградованими.   

 – схили межиріч та балок довгі, складені лесовидними суглинками, пологі з 

крупнопилувато-середньосуглинковими чорноземами глибокими (типовими) 

малогумусними та чорноземами глибокими (типовими) малогумусними,  

вилугуваними. 

 – схили   межиріч   та   балок   довгі,  складені  лесовидними суглинками,  

пологі  з крупнопилувато-середньосуглинковими   чорноземами  опідзоленими  та  

темносірими  опідзоленими подекуди з темносірими опідзоленими,  реградованими.  

 – схили межиріч та балок довгі, складені лесовидними суглинками, пологі з 

крупнопилувато-середньосуглинковими чорноземами реградованими та 

чорноземами глибокими (типовими), малогумусними. 

 – схили межиріч та балок довгі, складені лесовидними суглинками, пологі з 

крупнопилувато-середньосуглинковими чорноземами глибокими (типовими) 

малогумусними та чорноземами глибокими (типовими) малогумусними, 

карбонатними. 
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 – схили межиріч та балок короткі, складені лесовидними суглинками, похилі 

із крупнопилувато-середньосуглинковими, слабозмитими чорноземами глибокими 

(типовими), малогумусними. 

  – схили  міжбалкові  короткі,  складені  лесовидними  суглинками,  похилі  із 

крупнопилуватосередньо-суглинковими,  слабозмитими  чорноземами опідзоленими 

та темносірими опідзоленими ґрунтами. 

 –  схили міжбалкові  короткі, складені  лесовидними  суглинками,  похилі  із 

слабозмитими, крупнопилувато-середньосуглинковими чорноземами 

реградованими. 

 – схили межиріч та балок вузькі, короткі, складені лесовидними суглинками, 

похилі з піщаними та крупнопилувато-середньосуглинковими чорноземами 

опідзоленими в комбінаціях із чорноземами реградованими.   

 – схили межиріч та балок короткі, складені лесовидними суглинками, похилі 

з слабозмитими крупнопилувато-середньосуглинковими чорноземами глибокими 

(типовими), малогумусними, вилугуваними та чорноземами реградованими.   

 – схили межиріч та балок короткі, складені лесовидними суглинками, похилі 

з слабозмитими крупнопилувато-середньосуглинковими чорноземами глибокими 

(типовими), малогумусними та чорноземами глибокими (типовими) малогумусними, 

вилугуваними.  

 – схили межиріч та балок довгі, складені лесовидними суглинками,  похилі з 

слабозмитими, крупнопилувато-середньосуглинковими чорноземами глибокими 

(типовими) малогумусними    та    чорноземами    глибокими     (типовими)    

малогумусними, карбонатними. 

 – схили  міжбалкові похилі, складені лесовидними суглинками,  з  

крупнопилувато-середньосуглинковими слабо-, середньозмитими в комплексі із 

намитими чорноземами реградованими та чорноземами глибокими (типовими), 

малогумусними.  
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 – схили міжбалкові вузькі, короткі, похилі, в піщаних породах, підстелених 

лесовидними суглинками з темносірими опідзоленими оглеєними супіщаними, 

піщано-легкосуглинковими  ґрунтами.  

 – схили вузькі, короткі, похилі в  піщаних породах, підстелених  лесовидними 

суглинками, з ясносірими опідзоленими супіщаними ґрунтами. 

 – схили піщані, вузькі, короткі, похилі з дерново- слабо- та 

середньопідзолистими піщаними та глинисто-піщаними ґрунтами. 

  – схили межиріч та балок короткі, складені лесовидними суглинками, покаті, 

з слабо-, середньо змитими  крупнопилувато- середньо суглинковими   чорноземами 

реградованими.  

 – схили межиріч та балок вузькі, короткі, складені лесовидними суглинками, 

покаті, слабо-, середньозмиті з чорноземами глибокими (типовими) малогумусними 

та чорноземами глибокими (типовими) малогумусними карбонатними. 

 – схили міжбалкові короткі, складені лесовидними суглинками, покаті, з 

темносірими опідзоленими та чорноземами опідзоленими в комбінації темносірими 

реградованими середньосуглинковими,  середньозмитими ґрунтами. 

Ландшафтні комплекси заплав: 

– заплави звужені, слабохвилясті з лучними крупнопилувато-

середньосуглинковими, подекуди піщано-середньосуглинковими ґрунтами під 

лучним різнотрав’ям. 

 – заплави неширокі, слабохвилясті з лучними піщаними, супіщаними, 

піщано-легкосуглинковими ґрунтами під лучним різнотрав’ям. 

 – заплави широкі, слабохвилясті з лучними супіщаними, піщано-

легкосуглинковими ґрунтами під лучним різнотрав’ям та чагарниками. 

 – заплави неширокі, слабохвилясті з лучними середньосуглинковими 

ґрунтами під лучним різнотрав’ям та чагарниково-деревною рослинністю. 
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 –   заплави    низькі,  неширокі,  з   лучно-чорноземними   та   чорноземно-

лучними середньосуглинковими, піщано-легкосуглинковими ґрунтами під лучним 

різнотрав’ям. 

 – заплави низькі, широкі, плоскі, заболочені з лучно-болотними, болотними 

та   торфувато-болотними  крупнопилувато-середньосуглинковими   ґрунтами  під 

лучно-болотною рослинністю. 

 – заплави низькі, широкі, западинні заболочені з болотними, торфово-

болотними супіщаними, легко- та середньосуглинковими ґрунтами та торфовищами 

низинними під болотним різнотрав’ям та чорновільшняками. 

   – заплави неширокі, слабохвилясті  з  болотними  та  торфувато- та торфово- 

болотними легко- та середньосуглинковими ґрунтами під болотним різнотрав’ям та 

грубозлаковою вологолюбною рослинністю. 

 – заплави звужені, слабохвилясті з лучно-болотними глинисто-піщаними, 

піщано-середньосуглинковими та супіщаними ґрунтами під лучно-болотною 

рослинністю з  чагарниками. 

Балкові ландшафтні комплекси: 

– балки короткі, в піщаних породах, неглибокі, з дерново-підзолистими 

ґрунтами. 

– балки довгі, в піщаних породах, неглибокі, з дерново-підзолистими 

ґрунтами. 

 – балки довгі, коритоподібні, в піщано-суглинкових породах, із середньо- та 

слабозмитими ясносірими та сірими опідзоленими супіщаними ґрунтами. 

 – балки довгі, розгалужені, в лесових породах, з сірими та темносірими 

опідзоленими середньосуглинковими ґрунтами. 

 – балки довгі, розгалужені, в лесових породах, глибокі, з чорноземами 

опідзоленими та сірими опідзоленими ґрунтами. 
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– балки довгі, в лесових породах, неглибокі, з чорноземами опідзоленими та 

сірими опідзоленими ґрунтами. 

 – балки короткі, розгалужені, в лесових породах, неглибокі, з чорноземами 

опідзоленими та сірими опідзоленими ґрунтами. 

 – балки короткі, розгалужені, в лесових породах, неглибокі, подекуди 

переходять в улоговини, з чорноземами глибокими малогумусними та чорноземами 

реградованими. 

 – балки довгі,  розгалужені,  в   лесових  породах,  глибокі,  з  чорноземами 

глибокими малогумусними та чорноземами реградованими. 

 – балки довгі, коритоподібні, в лесових породах, з чорноземами глибокими 

малогумусними та чорноземами реградованими. 

 – балки короткі, розгалужені, із лучно-чорноземними середньосуглинковими 

ґрунтами.  
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ДОДАТОК Е 


