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ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРИ СУЧАСНИХ СЕЛИТЕБИИХ 
ЛАНДШАФТНИХ КОМПЛЕКСІВ СЕРЕДНЬОГО ПРИДНІСТЕР’Я

На основі картографічного й історико-краєзнавчого матеріалу, комплексного 
екологічного моніторингу, геоботанічних, ландшафтних і ландшафтно-екологічних 
підходів та власних польових досліджень висвітлено особливості структури сучасних 
селитебних ландшафтних комплексів Середнього Придністер’я. Виділено різні типи 
селитебних ландшафтів регіону. Запропоновано паспорт унікального селитебного 
ландшафту та розроблено схему ландшафтної структури на прикладі парку-пам’ятки 
садово-паркового мистецтва місцевого значення «Жван».

Ключові слова: селитебні ландшафти, типи селитебних ландшафтів, унікальн: 
ландшафти, паспорт унікального ландшафту, Середнє Придністер’я.

Постановка проблеми. Антропогенними ландшафтами вважаються т: 
комплекси, які сформовані (створені) людиною, і ті, в яких під в п л и в о у  

антропогенних чинників докорінно змінений будь-який із компонентів- 
Антропогенний ландшафт (АЛ) -  природна система, яка змінює свої основи: 
параметри під впливом суспільства [1 с. 44].

Господарська діяльність людини є одним із важливих чинників, ще 
визначає розвиток антропогенних ландшафтних комплексів. Серед основних 
видів господарської діяльності у Середньому Придністер’ї  переважають 
землеробство, тваринництво, видобування корисних копалин 
лісовикористання, транспорт, будівництво промислових,
сільськогосподарських й житлових об’єктів, прокладання ґрунтових 
шосейних доріг тощо. Це суттєво змінило ландшафтну структуру унікально:: 
регіону й зумовило виникнення й функціонування антропогеннш. 
ландшафтів. Зараз АЛ займають близько 93-95 % площі регіону [8  ̂
Найпоширенішими є сільськогосподарські, селитебні, лісові, водні 
гірничопромислові, дорожні, рекреаційні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед усіх класів А -  
Середнього П ридністер’я виділяється значна кількість своєрідних 
унікальних. Зараз немає детальних досліджень та узагальнюючих праи.-
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відносно цієї проблеми. Відповідно до цього не чітко визначена роль та 
значення унікальних особливостей АЛ регіону для практики, особливо для 
~оліпшення їх структури, раціонального використання та охорони. Частково 
~итання унікальності АЛ розглянуті в працях К.І. Геренчука, Л.І. Воропай, 
Г.І. Денисика, В.М. Пащенка, В.П. Коржика, В.М. Андрейчука, М.В. Дутчака, 
С.ї. Ковальчука та інших [3, 5-14].

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. 
Ф.М. Мільков серед АЛ виділив особливий клас селитебні ландшафти  -  «це 
антропогенні ландшафти населених місць: міст і сіл з їх будівлями, 
зулицями, дорогами, садами і парками» [13]. Л.І. Воропай та М.М. Куниця 

характеризують селитебні як територіальні, гетерогенні, 
поліфункціональні, складноорганізовані, відкриті, динамічні, керовані 
геосистеми, розвиток яких визначається соціально-економічними процесами.

Мета статті -  провести класифікацію та виділити особливості структури 
сучасних селитебних ландшафтних комплексів Середнього Придністер’я.

Матеріали та методи. О б ’єкт дослідження -  особливості структури 
сучасних селитебних ландшафтних комплексів Середнього Придністер’я. 
Предмет дослідження -  різні типи сучасних селитебних ландшафтних 
комплексів Середнього Придністер’я.

Методи досліджень -  описові, системні, історичні, статистичні, 
аналітичні, камеральні, картографічні, польові (рекогносцирувальні, детально- 
маршрутні), морфометричні, ретроспективного аналізу, порівняльні, 
прогнозні.

Викладення основного матеріалу. Селитебні ландшафти Середнього 
Придністер’я займають близько 10-15% від загальної площі території. Вони є 
найдавнішими антропогенними ландшафтами, які впродовж історичних 
періодів сформували своєрідну мережу різних типів міських, сільських та за 
[2, 9], містечкових ландшафтів.

Значна кількість унікальних ландшафтів виділяються у межах 
містечкових ландшафтних комплексів. М істечкові -  це своєрідні ландшафти 
регіону, виникнення яких зумовлено природними особливостями, 
історичними процесами та функціями. У межах Середнього Придністер’я 
нараховується 30 містечок. Більшість з них виконують функції центрів 
районних адміністрацій і є представниками типових містечкових ландшафтів 
регіону. Всі вони формують оригінальні антропогенні ландшафтні комплекси 
з унікальними ландшафтно-архітектурними ансамблями історичних центрів 
містечок. їх  старовинна архітектура, вузькі вимощені каменем вулички, 
навіть своєрідний «містечковий дух» мають неябияке значення у формуванні 
сучасного неповторного ландшафтного «образу» регіону. За кількістю 
визначних пам’яток історії та культури Середнє Придністер’я виділяється 
серед інших регіонів України.

Формування і розвиток селитебних ландшафтів характеризується 
докорінною перебудовою різних компонентів природи. Відповідно, 
новостворені ландшафтні комплекси сприяють збільшенню контрасності та
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положення
4. Топографічні
5. Геоморфологі 
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6. Світлина
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8. Ландшафтна з
8.1. За походжев 
(натурального, н 
антропогенного, 
антропогенного]

8.2. За типом (пі

8.3. За просторо:
8.4. Коефіцієнт 
унікальності
8.5. Ступінь унії

8.6. Цінність

9. Підстави д л я : 
(охорони)_____
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використання

11. Рекомендації 
використання й

12. Площа запов 
території (га)

13. Режим утрщ 
підпорядкуванні

розмаїтості селитебних ландшафтів. У містечках Середнього Придністер’я 
виділяються такі типи містечкових ландшафтів [6]: малоповерховий, 
багатоповерховий, промислово-селитебний, садово-парковий, водно- 
рекреаційний, які в залежності від приуроченості до різних типів місцевостей 
формують різні види урочищ, що подекуди виділяються своєю особливістю 
та унікальністю.

На сьогоднішній день сади і парки у містечках Середнього Придністер’я 
мають важливе значення у ландшафтній структурі містечкових ландшафтів і 
займають 5 -10%  їх території. Садово-паркові ландшафти зазвичай 
приурочені до заплав, терас і схилів долин річок, балок, менше до плакорів. 
До них відносяться оригінальні зразки садово-паркової архітектури з багатим 
видовим складом місцевих та інтродукованих рослин, естетично 
привабливих полян і водойм, концертних та спортивних майданчиків [8, 14].

У регіоні садово-парковий тип ландшафту почав формуватись з XVII ст. 
Значного розмаху паркобудування набуває наприкінці XVIII -  початку XIX 
ст. Зокрема у М урованих Курилівцях у цей період був споруджений 
поміщицький палац, зведений трьохарочний міст через річку Жван. 
Паралельно закладається сад-парк фруктових та декоративних дерев, який 
частково зберігся [9].

Ансамбль з архітектурних будівель, саду-парку і водних об’єктів створює 
унікальний ландшафт містечка. Таке гармонійне поєднання садово-паркового 
і водно-рекреаційного типів ландшафтів доцільно розглядати як один 
парково-рекреаційний. Розглянуто його унікальність на прикладі натурної 
ділянки у смт. М уровані Курилівці Вінницької області (табл. 1, рис. 1) [8].

Багатоповерховий  тип містечкового ландшафту у Середньому 
Придністер’ї  характерний переважно для всіх містечок. У його структурі 
переважають ландшафтно-техногенні комплекси: багатоповерхові будівлі, 
асфальтовані двори і площі. Серед них виділяються унікальні історико- 
архітектурні комплекси, які мають цікаву історію виникнення й розвитку, і є 
цінними антропогенними ландшафтами.

Своєрідними архітектурно-ландшафтними комплексами є Кам’янець- 
Подільський, Хотин, Бучач, Чортків, Бар, М огилів-Подільський, Борщів, 
Ш аргород, Муровані Курилівці, Заліщики тощо. Вони формують специфічні 
ландшафтно-технічні системи і виділяються своєю щільною 
середньоповерховою периметральною забудовою та оригінальною 
архітектурою. До них відносяться унікальні історико- географічні центри 
містечок з старовинною архітектурою, релігійні споруди (церкви, костьоли, 
монастирі, каплички) з оригінально оформленими земельними ділянками 
навколо них, фортеці і замки та їх  залишки з прилеглими територіями, 
садово-паркові ансамблі з палацами та садибами.

Здебільшого вони своєю кількістю, архітектурними особливостями та 
сучасним станом й використанням формують неповторний історико- 
географічний образ містечок і виконують особливі рекреаційно-пізнавальні 
функції.
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1. Назва Парк «Жван»
2. Адміністративне „  . .

смт. Муровані Курилівці, Вінницька область
положення
3. Фізико-географічне Середнє Придністер’я, лівобережжя річки Жван; 
положення русловий і схиловий тип місцевостей
4. Топографічні координати 48°43' -  пн. ш.; 27°31' -  зх. д.______________________
5. Геоморфологічне . „ .т.лівии схил річки Жван
положення
6. Світлина
7. Схема ландшафтної структури (рис. 1)
8. Ландшафтна унікальність: _________________________________________________
8.1. За походженням 
(натурального, натурально-

антропогенного
антропогенного,
антропогенного)

Комплексний (аквальний, флористичний,
8.2. За типом (підтипом)

містечковий)
8.3. За просторовим рівнем регіональний
8.4. Коефіцієнт ^
унікальності_________________________________________________________________
8.5. Ступінь унікальності_____ рідкісний_______________________________________

навчальна, пізнавальна, природоохоронна,
8.6. Цінність туристична, екологічна, рекреаційна, естетична,

історико-культурна, архітектурна_________________
9. Підстави для заповідання збереження унікального парково-рекреаційного 
(охорони) типу ландшафту в межах містечкових ландшафтів
, .  ' „ . задовільний стан;
10. Сучаснии стан і3 природоохоронне, рекреаційне і господарське 
використанняг використання____________________________________

збереження унікального парково-рекреаційного
11. Рекомендації щодо типу ландшафту для навчально-пізнавальних, 
використання й охорони рекреаційних, естетичних, історико-культурних і

архітектурних цілей
12. Площа заповідної 
території (га)

13. Режим утримання і парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва 
підпорядкування місцевого значення

Таблиця 1 - Паспорт унікального ландшафту
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Рис. 1 - Фрагмент картосхеми сучасних унікальних селитебних ландшафтів 

Середнього Придністер'я (смт. Муровані Курилівці, Вінницька область)
Селитебні ландшафти. Містечковий тип ландшафту. 1 -  малоповерховий; 2 -  

багатоповерховий; 3 -  садово-парковий; 4 -  водно-рекреаційний; 5 -  аквальні комплекси 
(ставок); 6 -  натуральні водні комплекси (річка Жван); 7 -  дорожні ландшафти. Межі типів 
місцевостей: 8 -  заплавного і надзаплавно-терасового; 9 -  заплавного і схилового; 10 -  межі 
антропогенних ландшафтних комплексів. Інші позначення-. 11 -  дамба на р. Жван; 12 -  культова 
споруда.

Аналіз картографічного матеріалу та власні дослідження показують, що 
всі містечка досліджуваного регіону розташовані здебільшого на берегах 
річок, ставків та водосховищ. Водні об’єкти (натуральні і антропогенні) 
Середнього Придністер’я є одним із головних місцевих ландшафтотворних 
чинників, що визначає більшість структурно-функціональних особливостей 
ландшафтів містечка. Тому водно-рекреаційний тип ландшафту тут відіграє 
помітну роль. Він займає від 0,5 до 5-7 % території сучасних містечок 
регіону. У його структуру входять розширені ділянки русел річок, ставків, 
водосховищ, прибережні смуги навколо них та водні ландшафтні комплекси 
у відпрацьованих кар’єрах. Часто водно-рекреаційний тип ландшафту має 
антропогенне походження -  насипний піщаний пляж з різноманітними 
облаштованими майданчиками та спорудами. Вони інтенсивно 
використовуються жителями містечок для відпочинку та галузей народного 
господарства. В результаті чого людина значно змінює їх, створюючи нові 
ландшафтно-техногенні ландшафти -  це будівлі електростанцій, дамби, вали, 
пірси, пристані, греблі, якірні стоянки, спортивні комплекси тощо. Досить
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часто на таких ділянках оригінально поєднуються антропогенні та натуральні
ландшафтні комплекси і при цьому формуються унікальні ландшафти
переважно локального інколи й регіонального просторових рівнів.
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