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нуклеарной геосистемы (по А. Ю. Ретеюму), как ландшафтного ядра (по М.Д. Гродзинскому), как 
парагенетической или парадинамической (по Ф.Н. Милькову) ОБС. Подчеркивается, что озера должны занять 
надлежащее место в заповедном природопользовании. 

На примере ОБС оз. Чёрное Дибровского гидрологического заказника (Волынское Полесье) представлены 
картографические модели батиметрического строения озерной котловины, ландшафтной структуры природно-
аквального комплекса (ПАК) водоема и его водосбора. Приведена схема соотношения толщи донных 
отложений и воды озера, а также раскрыты особенности геохимических процессов на одной из точек 
зондирования аквального комплекса. Осуществлена оценка ландшафтной структуры ПАК оз. Чёрное на уровне 
акваподурочищ и аквафаций, приведены индексы ландшафтной дробности, коэффициенты сложности и 
раздробленности. В процессе картометрической оценки пространственно-типологической структуры земельных 
угодий рассчитан коэффициент антропогенного преобразования водосбора озера. 

Предложено целостную ОБС оз. Чёрное включить в основу кадастрового экологического паспорта 
Дубровского гидрологического заказника. Исходя из важных экосистемных функций, которые выполняют ОБС 
природоохранного типа, предлагается рассматривать их как экологические ядра в природоохранной сети 
Полесья, а также осуществлять охрану за бассейновым принципом. В системе административно-
территориальной реформы в Украине ОБС должны занять важное место как локальные природно-
хозяйственные системы с соответствующей специализацией своего развития. 

Ключевые слова: озеро, озерно-бассейновая система, природный территориальный (аквальный) 
комплекс, урочище (акваурочище), аквафация, природоохранная сеть, Волынское Полесье. 
 

Abstract: 
Martyniuk Vitalii. ECOLOGICAL AND LANDSCAPE FEATURES OF THE CURRENT STATE OF THE 

BASIN SYSTEM OF BLACK LAKE (HYDROLOGICAL RESERVE “DIBRIVS'KYY”). 
The questions of the formation of the cadastre of nature protection territories, where lakes occupy an important 

place of environmental of nature protection type, are substantiated. The attention is drawn to the fact that the lake and 
its columbine is a unified natural system and, from the methodological point of view, it is advisable to investigate the 
whole Integral lake-basin system (LBS). 

The existing scientific approaches to the study of the lake as a nuclear geological system are considered according 
to A. Yu. Reteyum, as a landscape core (according to M.D. Hrodzyns'kyy), as a paragenetic or paradinical (according to 
F.N. Mil'kov) of LBS, are analyzed. It is emphasized that lakes should occupy a proper place in the reserved nature 
management. Cartographic models of the bathymetric structure of the lake basin, the landscape structure of the natural-
aquatic complex (NAC) of the reservoir and its catchment area are presented based on the example of LBS the Black 
Lake of the Dibrivs'kyy hydrological reserve (Volyn Polissya). 

A scheme of the ratio of the sediment depth to the lake water is presented, and also the features of geochemical 
processes at one of the probing points of the aqual complex are disclosed. The landscape structure of the NAC Black 
Lake is assessed at the level of aquapods and aquafacies, indexes of landscape fractionality, coefficients of complexity 
and fragmentation are given. The coefficient of anthropogenic transformation of the lake's catchment is calculated in the 
process of the cartometric evaluation of the spatial-typological structure of land. 

A holistic LBS of the Black Lake was proposed to include in the basis for the cadastral environmental passport of 
the Dibrivs'kyy Hydrological Reserve. Proceeding from the important ecosystem functions performed LBS of the 
environmental protection type; it is proposed to consider them as ecological nuclei in the Polissya conservation 
network, and also to protect by the basin principle. In the system of administrative and territorial reform in Ukraine, 
LBS should take an important place as local natural-economic systems with a corresponding specialization of their 
development. 

Key words: lake, lake-basin system, natural territorial (aquatic) complex, stow (akvaurochysche), akvafacia, 
nature conservation network, Volyn Polissya. 
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ЕКОСИТУАЦІЯ У МЕЖАХ РІВНИННИХ ТЕРИТОРІЙ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ 
ОБЛАСТІ (ВІДПОВІДНО ДО СХЕМИ ЕКОЛОГО-ГЕОГРАФІЧНОГО 

РАЙОНУВАННЯ) 
 

Запропонована схема еколого-географічного районування Тернопільської області; проаналізовано 

екоситуацію у межах рівнинних територій досліджуваного регіону (відповідно до схеми районування); 

проведена оцінка потенціалу стійкості геосистем області до антропогенних впливів; оцінено ступінь 

антропогенної трансформації ландшафтів різними видами природокористування. 

Ключові слова:  еколого-географічне районування, потенціал стійкості, антропогенне навантаження, 

антропогенна трансформація, рівнинний ландшафт. 
 

Актуальність досліджень. Попри велику 
увагу протягом останнього десятиліття до 

еколого-географічних досліджень, лише 
невелика кількість праць присвячена проб-
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лемам еколого-географічного районування. На 
сьогодні немає загальноприйнятих дефініцій 
«еколого-географічне районування», «еколого-
географічний район»; аргументації та поглиб-
леного вивчення потребують питання виявлен-
ня критеріїв еколого-географічного районуван-
ня, які відповідають сучасному стану усклад-
неної взаємодії між суспільством і природою; 
необхідна розробка конкретних методик дос-
ліджень, кількісних оціночних показників та 
нормативів, що сприяло б перетворенню еко-
лого-географічного районування в ефективний 
засіб наукового і практичного вирішення еко-
лого-географічних проблем як на локальному, 
регіональному, так і на державному рівнях.  

Аналіз найновіших публікацій. Основна 
увага в публікаціях приділяється визначенню 
базових понять та категорій екологічної гео-
графії (Гриневецький В.Г., Пащенко В.М., 
Шевченко Л.М.), проблемам еколого-геогра-
фічного картографування (Барановський В.А., 
Бочковська А.І.,  Горленко І.О., Руденко Л.Г. 
та інші), ландшафтній концепції в еколого-гео-
графічному районуванні (Дудник І.М., 
Денисик Г.І.,  Карпенко Н.М., Ковальчук І.П.), 
геоекологічному районуванню України 
(Волощук В.М., Гродзинський М.Д., Шищенко 
П.Г.). Аналізу рівня техногенного навантажен-
ня на ландшафти Тернопільської області, 
оцінці геоекологічної ситуації у м. Тернополі 
присвячені праці Л.П. Царика, П.Л.Царика, 
оцінці рівня атмосферного забруднення окре-
мих районів області – І.М. Барни, Л.В. Ян-
ковської, дослідженню рівня промислового 
навантаження – М.Я. Гінзули, аграрного на-
вантаження у межах області – І.Ю. Чеболди 
тощо.  

Цілі дослідження. Метою дослідження є 
аналіз еколого-географічної ситуації у межах 
рівнинної частини Тернопільської області як 
наукової бази для обґрунтування шляхів опти-
мізації природокористування в регіоні відпо-
відно до розробленої нами схеми еколого-гео-
графічного районування території. 

Результати дослідження. Виходячи зі 
специфіки еколого-географічного районуван-
ня, спрямованого на відображення гостроти 
екологічної ситуації, зумовленої трансфор-
муючими впливами господарської діяльності 
на природне середовище, а також із завдань 
даного районування, головним із яких є від-
найдення оптимального співвідношення між 
діяльністю людини і станом природного сере-
довища, основними критеріями еколого-гео-
графічного районування є потенціал стійкості 
природних систем до антропогенного тиску 
(оцінювався за методикою Барановського В.А. 

[1]) та ступінь антропогенного навантаження 
та трансформації ландшафтів (за методикою 
Гофмана К.Г. – Шищенка П.Г. [7]). Додатково 
враховувався рівень екологічної (просторово-
ландшафтної) комфортності життєдіяльності 
населення (за методикою Ю.Одума). У ре-
зультаті дослідження було виділено чотири 
типи еколого-географічних районів (ЕГР) та 
дев’ять еколого-географічних підрайонів 
(ЕГП) (рис.1). 

У межах рівнинної частини області сфор-
мувалися: ЕГР із задовільною еколого-геогра-
фічною ситуацією, що включає Південний 
ЕГП у долині р. Дністер та Центральний ЕГП у 
долині р. Серет; ЕГР із ускладненою екоситуа-
цією – у північній частині області (Північно-
Західний ЕГП та Північно-Східний ЕГП); ЕГР 
із складною еколого-географічною ситуацією 
(Центрально-Східний ЕГП та Центрально-
Західний ЕГП). 

Еколого-географічний район із задо-

вільною екоситуацією:  

Південний ЕГП простягається у долині р. 
Дністер. Геосистемам Придністров’я характер-
ний переважно підвищений потенціал стійко-
сті до антропогенних впливів у зв’язку з висо-
ким потенціалом самовідновлення фітомаси: 
тут триваліший вегетаційний період, сприят-
ливе співвідношення тепла і вологи (територія 
так званого «Теплого Поділля»); поширені 
темно-сірі опідзолені ґрунти, що характеризу-
ються переважно середнім потенціалом само-
відновлення, а також чорноземи опідзолені, які 
відрізняються дещо вищою стійкістю за раху-
нок ліпшої структурності, підвищеного рівня 
вологоємності, зумовлених важкосуглинистим 
гранулометричним складом, та інтенсивнішим 
біогенним колообігом, зумовлюючи цим висо-
ку буферну здатність [10]. До чинників, що не-
гативно позначаються на потенціалі стійкості 
ґрунтового покриву у межах Придністровсько-
го природного району, належать значна стрім-
кість схилів у придолинних місцевостях. Част-
ка еродованих земель сягає 35,5 % [4]. Пози-
тивне значення коефіцієнта метеорологічного 
потенціалу стійкості атмосфери свідчить про 
достатні потужності повітряного середовища 
до самоочищення. Р.Дністер, а також її при-
токи (рр. Стрипа, Серет та Збруч) у нижніх 
течіях за рахунок високої водності характери-
зуються підвищеними властивостями самоочи-
щення (решта річок – пониженими та низьки-
ми) [10]. 

Ландшафти даного ЕГП характеризуються 
здебільшого середнім ступенем антропогенної 
трансформації. Найвищий рівень техногенного 
навантаження спостерігається у межах м 
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Заліщики за рахунок впливу підприємств 
харчової промисловості ВАТ «Заліщицьке 
хлібоприймальне підприємство», які сукупно 
викидають у довкілля понад 5 тис. т. у рік 
діоксиду вуглецю, азоту, чадного газу та інших 
токсичних речовин. Джерела забруднення 
атмосферного повітря зосереджені також у 
межах територіальних дільниць ОКП 
«Тернопільтеплокомуненерго». Загальну масу 

викидів доповнюють сільськогосподарські під-
приємства (смт. Товсте, с.Лисівці, Дорогич-
івка), привносячи у довкілля головним чином 
аміак та метан, що є наслідком утримання ве-
ликої рогатої худоби, свиней, коней. Незначна 
частка забруднюючих речовин потраляє у 
довкілля від підприємств з виробництва цегли 
та кахлю (с.Іване-Пусте та інші) [2].  

 
Рис. 1. Еколого-географічне районування Тернопільської області  

 

Екологічний стан річок у їх нижніх течіях 
задовільний, окрім малих водотоків. Найбру-
днішою є р.Нічлава, особливо південніше м. 
Борщів, де відсутні очисні споруди, у зв’язку із 
високим техногенним навантаженням, а також 
із низьким потенціалом самоочищення річки. 

У структурі земельного фонду ЕГП пере-
важають сільськогосподарські угіддя (під ріл-
лею – 50% території), що зазнали високого рів-
ня трансформації. Під сіножатями та пасови-
щами – 12% території, що характеризується се-
реднім рівнем зміненості. Значна частка зе-
мель знаходиться під лісовими угіддями 
(26,8%), ступінь антропогенної трансформації 
яких нижчий за середній, а подекуди низький. 
Таким чином, за співвідношенням природних 
та антропогенних ландшафтів даний ЕГП 
належить до середньо комфортних для жит-
тєдіяльності людини (за методикою Ю.Одума). 

Південний ЕГП характеризується найви-
щим рекреаційним потенціалом у області, на-
явністю на його території унікальних природ-
них об’єктів. Тут найвищий показник заповід-

ності (близько 70 % території району займає 
НПП та РЛП «Дністровський каньйон»). За 
таких умов розораність території понад 50% є 
зависокою, тому важливим оптимізаційним 
напрямом буде скорочення площі ріллі та на-
дання пріоритету рекреаційному виду приро-
докористування. 

Центральний ЕГП  включає південну та 
східну частину Тернопільського, середню – 
Теребовлянського, Чортківського, південно-
західну – Гусятинського і західну – 
Борщівського адміністративних районів.  

Природним системам еколого-географіч-
ного підрайону властивий здебільшого серед-
ній потенціал стійкості до зовнішніх впливів. 
Зокрема, ґрунти, представлені чорноземами, 
завдяки своїм фізичним властивостям мають 
значні буферні властивості, що забезпечує їх 
стійкість до зовнішніх впливів. Гідротер-
мічний потенціал самовідновлення біоти у 
межах так званого «Холодного Поділля» дещо 
нижчий, ніж у Південному ЕГП, проте достат-
ній для відновлення рослинного покриву. Кое-

Умовні знаки: 
Типи еколого-географічних  
районів (ЕГР):  
      – ЕГР з відносно  
сприятливою  екоситуацією; 
      – ЕГР із задовільною 
екоситуацією; 
      – ЕГР з ускладненою 
екоситуацією; 
      – ЕГР із складною екоситуацією.  
Еколого-географічні підрайони: 
1. Західний; 2. Північний; 3. Східний; 
4. Центральний; 5. Південний;   
6. Північно-Східний; 7. Північно-
Західний; 8. Центрально-Східний;  
9. Центрально-Західний. 
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фіцієнт метеорологічного потенціалу стійкості 
атмосфери тут додатній, що свідчить про знач-
ну її потужність до самоочищення. Потенціал 
самовідновлення р. Серет здебільшого серед-
ній і зростає ближче до гирла [10].  

Основним видом природокористування в 
Центральному ЕГП є сільськогосподарське 
(під ріллею знаходиться понад 53 % земель). 
Промислове природокористування представле-
не здебільшого підприємствами харчової про-
мисловості (Мишковицький спиртзавод, ВАТ 
«Бровар» (смт.Микулинці), «Микулинецький 
хлібозавод»), підприємствами з переробки 
сільськогосподарської продукції (ТОВ «Терно-
пількомбікорм» у с.Мишковичі) тощо. Проте 
на даній території є  багато природоохоронних 
об’єктів – гідрологічні заказники загальнодер-
жавного значення (Серетський, Чистилівсь-
кий), Довжанський ботанічний заказник та 
інші, дотримання відповідного режиму приро-
докористування в межах яких зумовлює пок-
ращення загального екостану в еколого-гео-
графічному підрайоні.  

До основних екологічних проблем Цент-
рального підрайону належить виснаження 
ґрунтів, надмірна розораність земель; забруд-
неність р. Серет та малих річок промисловими 
та побутовими стоками. Так, р. Серет, проті-
каючи через всю область, від витоків до Тер-
нополя іще доволі чиста, а після потрапляння у 
неї скидів очисних споруд Тернопільського 
ВУВКГ спостерігається різке погіршення по-
казників якості води. Крім м.Тернопіль, на 
якість вод річки особливо впливає скид нео-
чищених стоків м. Чортків (Чортківський 
ВУВКГ) [4]. До гирла якість води дещо покра-
щується завдяки високому потенціалу її 
самоочищення. 

За структурою землекористування даний 
район належить до середньо комфортних для 
життєдіяльності людини: близько 40 % земель 
знаходяться під природною рослинністю; 53 % 
– земель, що перебувають у сільськогоспо-
дарському обробітку; 7% - під забудовою та 
комунікаціями. 

Еколого-географічний район із ускладне-

ною екоситуацією включає Північно-Західний 

та Північно-Східний ЕГП, що характеризують-
ся середнім потенціалом стійкості ландшафтів 
до антропогенного навантаження. Тут достат-
ня кількість опадів та інтенсивний вітровий 
режим для забезпеченя ефективного верти-
кального і горизонтального самоочищення 
атмосфери. Ґрунти, серед яких переважають 
чорноземи опідзолені, чорноземи глибокі ма-
логумусні, характеризуються переважно сере-
днім та пониженим потенціалом стійкості до 

антропогенного навантаження. Гідротермічні 
показники сприятливі у цілому для самовід-
новлення біоти. Поверхневі води представлені 
здебільшого малими ріками і верхів’ями р. 
Стрипи, Серету (Північно-Східний ЕГП), Го-
рині та Ікви (Північно-Західний ЕГП), потен-
ціал самоочищення яких здебільшого низький 
та нижчий середнього в зв’язку із невисокими 
показниками витрати води [10]. 

Основним видом природокористування 
тут є аграрне: сільгоспугіддя займають понад 
84% території Північно-Західного ЕГП (64% 
знаходиться під ріллею, даний ЕГП відрізня-
ється також наявністю значних площ під сіно-
жатями – понад 20%) та відповідно 84,2% 
(67,5% – під ріллею) – у Північно-Східному 
ЕГП. 

Проте рівень техногенного навантаження 
тут порівняно невисокий. Основні забруд-
нювачі представлені підприємствами харчової 
промисловості (ТОВ «Ланівці-цукор», ДП «За-
рубинецький спиртзавод», «Надзбруччя-
хліб»), будівельної (ТзОВ «Ланівціасфальт-
буд», ПП «Вишневецький завод будівельних 
матеріалів», ПП «Ексбуд»), комунального гос-
подарства (територіальні дільниці ОКП «Тер-
нопільтеплокомуненерго»). До найбільшого 
забруднювача поверхневих вод належить КП 
«Ланівці водоканал», що щорічно скидає у 
р.Горинь понад 70 т. забруднюючих речовин.  

У даних ЕГП щільність населення порів-
няно низька, що забезпечує значну терито-
ріальну комфортність населення: у Північно-
Східному ЕГП – 1,8 га/особу (при оптимальній 
– 2,0 га/особу); у Північно-Західному ЕГП – 
1,9 га/особу. Однак дані ЕГП є одними із най-
дискомфортніших за структурою землекорис-
тування: близько 20% земель займають при-
родні екосистеми (водні, болотні, лісові, лучні 
тощо), що втричі нижче від оптимальної нор-
ми, натомість відсоток земель, що перебу-
вають у сільськогосподарському обробітку, 
більш ніж удвічі перевищує оптимальний по-
казник; близько 6,0 % земель знаходиться під 
міською та сільською забудовою, комуніка-
ціями. 

До основних екологічних проблем еколо-
го-географічного району належить деградація 
ґрунтів внаслідок екстенсивного ведення 
сільськогосподарських робіт. Це диктує необ-
хідність змін у структурі землекористування: 
скорочення площ орних земель, збільшення 
частки залужених та заліснених територій, 
рекультивації земель тощо. 

Еколого-географічний район із складною 

еколого-географічною ситуацією включає 
Центрально-Східний та Центрально-Західний 
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ЕГП, геосистемам яких характерний середній 
потенціал стійкості до антропогенного наван-
таження: ґрунти представлені чорноземами, 
що володіють сприятливими для нейтралізації 
забруднювачів властивостями; метеорологічні 
показники сприяють самоочищенню повітря-
ного середовища; співвідношення тепла і во-
логи достатнє для самовідновлення фітомаси. 
«Слабким» місцем є поверхневі води – малі 
річки, – потенціал самоочищення яких здебіль-
шого низький та нижчий середнього у зв’язку 
із недостатньо потужними гідрологічними 
характеристиками [10]. 

Дані ЕГП належать до одних із найбільш 
освоєних в області. Основним видом природо-
користування тут є сільськогосподарське 
(сільгоспугіддя займають понад 80% території, 
з яких близько 75 % знаходиться під ріллею). 

Центрально-Східний та Центрально-Захід-
ний ЕГП відрізняються дещо вищим показни-
ком техногенного забруднення. Лідируючі по-
зиції у рейтингу забруднювачів Центрально-
Східного ЕГП займають підприємства харчо-
вої промисловості, зокрема ТЗОВ «Терно-
пільхлібпром», ЗАТ «Тернопільський молоко-
завод», Хоростківський цукровий завод, Хо-
ростківський спиртзавод, ТОВ «Борщів-
цукор», ДП «Борщівський спиртзавод», ВАТ 
«Борщівський сирзавод», серед викидів яких 
переважають парникові гази, а також заводи з 
виробництва будматеріалів (ЗАТ «Терно-
пільський завод ЗБК», комбінат «Будіндус-
трія» ВАТ «Тернопільбуд», ВАТ «Терно-
пільський комбінат з виробництва шляхово-
будівельних матеріалі» (смт. Велика Березо-
виця), які «постачають» у повітря найширший 
спектр небезпечних речовин, у тому числі, 
сажа, арсен, мідь, залізо, свинець, марганець, 
ртуть, нікель, хром, цинк та їх сполуки, 
загальні обсяги викидів яких сягають. Основна 
ж частка забруднювачів припадає на СО2 
(майже 93%), СО та SO2 (відповідно 1,8 та 
1,3%) [8].  

Значні запаси будівельної сировини забез-
печують функціонування підприємств гірничо-
видобуваної промисловості ВАТ «Скала-По-
дільський спецкар’єр», ТзОВ «Бурдяківський 
спецкар’єр», ВАТ «Теркар’єр» (смт. Скала-По-
дільська). Видобуток корисних копалин супро-
воджується потраплянням у зовнішнє середо-
вище діоксидів вуглецю та сірки, оксиду вуг-
лецю, сажі, пилу. Екологічний стан довкілля у 
місцях видобутку ускладнюється через присут-
ність у атмосфері неметалічних летких орга-
нічних сполук, які є особливо небезпечними 
для здоров’я населення. 

Свій «внесок» у екологічний стан атмо-

сферного повітря здійснюють підприємства з 
переробки сільськогосподарської продукції 
(завод з виробництва м’ясо-кісткового борош-
на «Ветсанзавод» у с.Острів та інші), від яких 
надходить близько 3,5 т. парникових газів, а 
також ацетон, фенол, сірководнь, метан та інші 
сполуки [9]. 

Підприємства меблевої промисловості 
(ВАТ «Тернопільська меблева фабрика», ВАТ 
«Тернопільська фабрика художніх меблів» та 
інші) додають у повітря понад 2,26 т. забруд-
нювачів, у тому числі, ацетон, ксилол, бутил-
ацетат, формальдегід, толуол. 

Підприємства району (зокрема, у м. Тер-
нополі, с.Острові), які використовують холо-
дильні установки, викидають у повітря особ-
ливо небезпечні речовини першого класу ток-
сичності, як аміак (близько 33т. щороку) [4].  

Значного впливу антропогенних джерел 
забруднення зазнають поверхневі води. Нега-
тивний вплив на екологічний стан р. Збруч 
здійснює незадовільна робота міських очисних 
споруд у м.Підволочиськ. Нижче м.Гусятина 
якість вод також погіршується через недос-
татньо ефективну роботу очисних споруд Гу-
сятинського ККП. До гирла якість води значно 
покращується за рахунок механізмів само-
очищення.  

Річка Нічлава, стік якої формується на те-
риторії Центрально-Східного ЕГП, відзнача-
ється тим, що її забруднення спостерігається 
по всій течії. Така ж проблема у інших малих 
річок району, потенціал самоочищення яких 
низький. 

Найбільшими екологічними проблемами 
Центрально-Східного ЕГП є надмірна розо-
раність території та деградація земель, частина 
яких постраждала від аварії на ЧАЕС. Ра-
діоактивні залишки цезію – 137 зафіксовано на 
угіддях Чортківського – 8,9 %, Борщівського – 
5,5%. Стронцій – 90 виявлено у цих же райо-
нах, відповідно на 73 і 33 % сільгоспугідь [4].  

У межах Центрально-Західного ЕГП най-
вищий антропогенній трансформації піддані 
ландшафти на території таких населених пун-
ктів, як Бучач та Підгайці, що зумовлене се-
літебним та промисловим видами природоко-
ристування. Тут зосереджені підприємства 
харчової промисловості (ТОВ «Бучач-цукор», 
ТзОВ «Бучачагрохлібпром», ЗАТ «Галспирт», 
ЗАТ «Бучачсирзавод», серед викидів яких пе-
реважають вуглекислий газ (78,1%), метан 
(10,1%), аміак (3,9%), чадний газ (3,6%), окси-
ди азоту, масляна, мурашина, оцтова, сірчана 
кислоти, сірководень та інші [8].  

Поверхневі води – у незадовільному стані, 
у тому числі, р.Стрипа, основними забрудню-
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вачами якої є ЗАТ «Бучацький сирзавод», 
Бучацький ККП.  

Даний район є найдискомфортнішим для 
життєдіяльності людей за структурою землеко-
ристування. Так, на одну особу тут припадає 
78% земель, що перебувають в обробітку, 6% - 
земель під забудовою і лише 16% - значною 
мірою трансформованих ландшафтів, предс-
тавлені природною рослинністю, з яких 11% 
займають сіножаті та пасовища і лише 2% - 
лісові насадження, що переважно поширені в 
долинах річок Стрипи та Коропця. 

До основних екологічних проблем Цент-
рально-Західного ЕГП належать деградація 
ґрунтів внаслідок неправильного ведення сіль-
ськогосподарських робіт. Внаслідок інтенсив-
ного обробітку, у ґрунтах значно знизився 
вміст гумусу (до 3,6-3,9% [4]), якому, як відо-
мо, належить величезна роль у формуванні 
сприятливих фізичних властивостей, і відпо-
відно, у регулюванні водного, повітряного, 
частково теплового режиму, підвищенні бу-
ферності та опірності ґрунтового покриву до 
несприятливих впливів як природного, так і 
техногенного походження. Значно зросла еро-
дованість цих земель. Тому доцільними є захо-
ди із скорочення частки ріллі за рахунок залу-
ження та заліснення деградованих та радіо-
активно забруднених земель, а також зростан-
ня частки земель рекреаційного призначення, 
встановлення очисних споруд на підприємст-
вах задля зниження рівня техногенного наван-
таження. 

Висновок. Отже, у межах рівнинної 
частини Тернопільської області переважають 

природні системи із середнім потенціалом 
стійкості до зовнішніх впливів, проте дані 
території належать до одних із найбільш 
освоєних і характеризується високим ступенем 
антропогенного навантаження внаслідок пере-
важаючого сільськогосподарського природо-
користування, а отже високим рівнем транс-
формації ландшафтів. Найвище техногенне 
забруднення довкілля спостерігається у межах 
Центрально-Західного та Центрально-Східного 
ЕГП, де зосереджена найбільша кількість про-
мислових об’єктів, а також наявні ділянки 
радіоактивного забруднення ґрунтів.  

Досліджувані території є одними із най-
дискомфортніших за структурою землекорис-
тування: природні екосистеми (водні, болотні, 
лісові, лучні тощо) займають тут площі втричі 
нижчі від оптимальної норми, натомість відсо-
ток земель, що перебувають у сільськогоспо-
дарському обробітку, більш ніж удвічі пере-
вищує оптимальний показник (окрім ЕГР із 
задовільною еколого-географічною ситуацією 
у долинах рр. Дністер та Серет, що характе-
ризується середньою екологічною комфорт-
ністю життєдіяльності населення відповідно 
до ландшафтно-просторової структури тери-
торії).  

Тому оптимізаційні заходи повинні спря-
мовуватись на скорочення частки ріллі за 
рахунок залуження та заліснення деградованих 
та радіоактивно забруднених земель, а також 
зростання частки земель рекреаційного приз-
начення, встановлення очисних споруд на під-
приємствах задля зниження рівня техноген-
ного навантаження. 
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Аннотация: 
Любовь Янковская. ЭКОСИТУАЦИЯ В ПРЕДЕЛАХ РАВНИННЫХ  ТЕРРИТОРИЙ ТЕРНОПОЛЬСКОЙ 

ОБЛАСТИ (В СООТВЕТСТВИИ К СХЕМЕ ЭКОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКОГО РАЙОНИРОВАНИЯ). 
В данной публикации предложены критерии эколого-географического районирования. Оценены и 

проанализированы территориальные аспекты потенциала устойчивости ландшафтов и уровня антропогенной 
трансформации геосистем разными видами природопользования. Разработана схема эколого-географического 
районирования области. Дана характеристика экологической ситуации в пределах равнинной части 
Тернопольской области. Базируясь на схеме эколого-географического районирования, предложены пути 
оптимизации природопользования  на исследованной территории. 

Ключевые слова: эколого-географическое районирование, потенциал устойчивости, антропогенная 
нагрузка, антропогенная трансформація, равнинный ландшафт. 
Abstract: 

Lyubov Yankovs’ka. ECOLOGICAL SITUATION WITHIN THE FLAT TERRITORIES OF TERNOPIL 
REGION (ACCORDING TO THE SCHEME OF THE ECOLOGICAL-GEOGRAPHICAL REGIONALIZATION). 

The criteria, principles and methods of the ecological-geographical regionalization are proposed. The territorial 
aspects of the potential of the landscape’s stability and the level of the anthropogenic transformation of the landscape 
systems are evaluated and analyzed; the ecological situation within the plains of Ternopil region is characterized. On 
the basis of the ecological-geographical regionalization scheme the trends and ways of the optimization of the structure 
of the territorial usage are grounded.  

The growth of technological influence on the nature has provoked different ecological problems including 
environmental pollution and landscapes degradation. The changing of the landscape’s structure because of economic 
activity provokes the destruction of the natural mechanism of the landscape’s regeneration. As a result of landscape’s 
transformation is the exhausting of many kinds of natural resources that make the foundation of economical production. 

The analysis of the ecological situation in Ternopil region is based on such criteria as potential of landscape’s 
stability and the level of the landscape’s transformation because of technological influence. 

The definition of “landscape’s stability” can be interpreted as the landscape’s possibilities to   renew their structure 
and function after economical influence owing to the natural mechanisms. The method of investigation is based on the 
separated evaluation of the possibilities for cleaning and renewing such landscape’s components as atmospheric air, 
waters, soils and vegetation owing to the natural mechanisms. The combined and complex analyze of the landscape’s 
stability is carried out taking into account the connections between the main landscape’s components. The evaluated 
potential of landscape’s stability can be used as the fundamental for the calculation of the intensivity of anthropogenic 
influence on the nature of the region for searching the balance between the economical development and environmental 
protection.  

The main directions of the regulation and harmonization of the ecological, economic and social  development of 
Ternopil region according to the principles of the sustainable development (Rio,1992) are worked out.   

Key words: ecological-geographical regionalization, potential of stability, anthropogenic pressure, anthropogenic 
transformation, flat landscape.                               Надійшла 20.04.2017р. 


