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УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПІШОХІДНОГО
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Abstract
A genetic classification of mountain landscapes of Ukrainian Carpathians mountains is presented on the basic of azonal approach,
which is based on the use of geological and geomorphological characteristics, the main sources of landscape genesis and development. The
method of combining landscapes into higher classification categories and the method of dividing higher categories into lower ones have been
used. Such classification categories of landscapes type, kind, family and subclass. Mountain landscapes of Ukrainian Carpathians have been
united into 13 kinds, 6 families and 5 subclasses. As for being favourable for the development of walking tourism, the landscapes are divided
into 4 categories: the most favourable, rafher favourable, weakly favourable and the least favourable.

Keywords: mountain landscapes, landscape classification, walking tourism,
Ukrainian Carpathians.
Анотація
Представлено генетичну класифікацію гірських ландшафтів Українських Карпат на основі азонального підходу, який
базується на використанні геолого-геоморфологічних ознак – головних чинників генезису і розвитку ландшафтів. Використано
метод об’єднання ландшафтів у вищі класифікаційні категорії та метод поділу вищих категорій на нижчі. Запропоновано такі
класифікаційні категорії ландшафтів як вид, рід, родина і підклас. Гірські ландшафти Українських Карпат об’єднано у 13 родів, 6
родин і 5 підкласів. За ступенем сприятливості для розвитку пішохідного туризму ландшафти поділено на 4 категорії: найбільш
сприятливі, достатньо сприятливі, слабо сприятливі і найменш сприятливі.

Ключові слова: гірські ландшафти, класифікація ландшафтів, пішохідний
туризм, Українські Карпати.

Постановка проблеми. Українські або Лісисті Карпати – частина Східних
Карпат, що знаходиться в межиріччі Сяну і Сучави. Вони займають площу 37 тис. кв км
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і простягаються з північного заходу на південний схід смугою шириною біля 100 км і
довжиною біля 280 км [5]. Для Українських Карпат характерна значна різноманітність
ландшафтів [1]. Для цілей пішохідного туризму найбільш привабливими є гірські
ландшафти,

які

характеризуються

значним

горизонтальним

і

вертикальним

розчленуванням, наявністю висотної рослинної поясності та не значним господарським
освоєнням. Гірські країни включають і передгірські височинні і навіть низовинні
ландшафти в яких пішохідний туризм менш популярний.
Гірські ландшафти являють собою ясно відособлені в геологічному фундаменті і
рельєфі гірської області цілісні багатоповерхові опуклі (масиви, хребти) або ввігнуті
(улоговини) за формою природні територіальні макрокомплекси, які складаються з
ряду висотних місцевостей [2]. Хоча ландшафти є індивідуальними неповторними
регіональними природними територіальними комплексами, найнижчими одиницями
фізико-географічного районування [1], при їхньому вивченні доцільно також
застосовувати типологічний підхід, тобто об’єднувати в класифікаційні групи за
суттєвими властивостями. Загальнонаукова класифікація ландшафтів за суттєвими
генетичними ознаками є основою для подальших прикладних оцінок для тих чи інших
видів господарської діяльності людини, в тому числі і туристичної діяльності, яка є
однією з найперспективніших в гірських регіонах.
Актуальними проблемами при класифікації гірських ландшафтів є обґрунтування
методологічних підходів та критеріїв виділення класифікаційних категорій – видів,
родів, родин та ін.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання класифікації гірських
ландшафтів Українських Карпат розглядалися у працях К.І.Геренчука (1968) – виділив
21 вид ландшафтів, які об’єднав у 3 групи (передгірні і міжгірські, низькогірні,
середньогірні), Г.П.Міллера і О.М.Федірка (1990) – виділили 9 видів ландшафтів, які
віднесли до 3 ярусів (низькогірного, середньогірного і високогірного), А.В. Мельника
(1999) – разом з передгір’ями виділив 32 види і 12 типів ландшафтів.
Постановка завдання. В згаданих вище класифікаціях гірських ландшафтів
Українських Карпат використовується лише два ступені класифікації – вид і група, або
тип, що є явно не достатнім, щоб відобразити різноманіття ландшафтів. Наприклад, при
класифікації

гірських

ландшафтних

місцевостей

України

використано

5

класифікаційних категорій: клас, тип, підтип, рід, вид [4]. Однак слабкою стороною
останньої класифікації є застосування на різних ступенях класифікації різних критеріїв
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– зональних, або біокліматичних (тип, підтип місцевостей) і азональних, або геологогеоморфологічних (клас, рід і вид місцевостей).
Метою даного дослідження було розробити багатоступеневу класифікацію
ландшафтів Українських Карпат, яка б узгоджувалася з класифікацією гірських
ландшафтних місцевостей території України [4] та фізико-географічним районуванням
Українських Карпат [1] і на її основі провести класифікацію ландшафтів за їхньою
придатністю для пішохідного туризму. При цьому основна увага була звернута на
методологічні

підходи

і

обґрунтування

критеріїв

виділення

тих

чи

інших

класифікаційних категорій, а також характеристику родів ландшафтів за домінуючими
ландшафтними місцевостями, що важливо для пішохідного туризму.
Виклад основного матеріалу. Найбільш науково обґрунтованою і логічною є
класифікація ландшафтів за азональним підходом, яка ґрунтується на генетичному
принципі, врахуванні ведучої ролі геолого-геоморфологічних факторів у формуванні і
розвитку ландшафтів й взятті до уваги особливостей їхньої морфологічної структури на
рівні висотних місцевостей, яка обумовлена літогенними чинниками. При класифікації
гірських ландшафтів України в якості базового методологічного підходу ми
використовували метод об’єднання ландшафтів у групи від нижчих класифікаційних
категорій до вищих (вид, рід і т.д.). Також застосовувався і метод поділу вищих
класифікаційних категорій на нижчі (клас, підклас, родина, рід і т.д.), який загалом
узгоджується з поділом регіональних фізико-географічних одиниць вищих рангів на
нижчі (край, область і т.д.).
При окресленні класифікаційних категорій гірських ландшафтів і критеріїв
їхнього виділення нами було взято до уваги критерії виділення класифікаційних
категорій ландшафтних місцевостей в межах гірських територій України [4].
Відповідно нами пропонується класифікаційна система, яка складається із 5 ступенів:
вид, рід, родина, підклас і клас ландшафтів. Види виділяємо за особливостями будови і
походження рельєфу та специфікою морфологічної структури ландшафтів (наприклад,
бескидський, горганський); роди – за морфологією рельєфу, доантропогеновими
відкладами й набором висотних місцевостей (наприклад, середньогірні полонинськолісові ландшафти складені палеоген-крейдовим піcковиковим флішем); родини – за
морфологією рельєфу і антропогеновими відкладами (наприклад, середньогірні
ландшафти з елювіально-делювіальними відкладами); підкласи – за орографічними
ознаками,

рисами

тектонічної

будови

318

та

пов’язаними

з

нею

геолого-

геоморфологічними особливостями (наприклад, средньогірні, високогірні); класи – на
основі великих морфоструктур (наприклад, гірський).
Отже, ландшафти гірської частини Українських Карпат належать до класу
гірських ландшафтів, які пов’язані з Середземноморським рухомим геосинклінальним
поясом. Даний клас представлений 5 підкласами: високогірних, середньогірних,
низькогірних, горбогірних і улоговинних ландшафтів. Властивості ландшафтів тих чи
інших класифікаційних категорій відображуються в їхній морфологічній структурі, яку
утворюють поєднання домінуючих висотних ландшафтних місцевостей – природних
територіальних комплексів, що сформувалися на сукупності генетично пов’язаних
мезоформ рельєфу [2]. Відповідно нижче подаємо перелік і поширення підкласів, родин
і родів гірських ландшафтів Українських Карпат, а також характерних для них
ландшафтних місцевостей [1]. Для цілей пішохідного туризму крім гіпсометричного
положення ландшафтів важливим є їхній рослинний покрив, тому в назви родів
включено характеристику рослинності на рівні типів.
Підклас високогірних ландшафтів представлений родиною високогірних
ландшафтів з елювіально-делювіальними і даньольодовиковими відкладами (родина
І), яка включає два роди: 1) високогірних полонинсько-субальпійсько-лісових
ландшафтів складених кристалічними протерозойськими породами; 2) високогірних
полонинсько-субальпійсько-лісових

ландшафтів

складених

палеоген-крейдовим

пісковиковим флішем.
Високогірні

полонинсько-субальпійсько-лісові

ландшафти,

складені

кристалічними протерозойськими породами (рід 1) представлені в Українських
Карпатах лише одним Івано-Мармарошським ландшафтом [1]. Його морфологічну
структуру формують місцевості: випукле пенепленізоване альпійсько-субальпійське
високогір'я з високогірними луками, пустищами, гірсько-сосновим і зелено-вільховим
криволіссям на гірсько-лучно-буроземних і гірсько-торф’яно-буроземних ґрунтах; різко
ввігнуте давньольодовиково-ерозійне субальпійське високогір’я з гірсько-сосновим і
зелено-вільховим криволіссям, вторинними луками і пустищами на гірсько-торф’янобуроземних і гірсько-лучно-буроземних ґрунтах; крутосхиле ерозійно-денудаційне
лісисте середньогір’я з смереково-ялицево-буковими і буковими лісами на бурих
гірсько-лісових слабопотужних сильноскелетних ґрунтах; терасовані днища річкових
долин складені супіщаним і піщаним галечниковим алювієм з смереково-букововільховими лісами і лучною рослинністю на дернових і лучних ґрунтах.
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Високогірні полонинсько-субальпійсько-лісові ландшафти складені палеогенкрейдовим пісковиковим флішем (рід 2) поширені у межах Високогірно-полонинської
ландшафтної області і представлені Чорногірським і Свидовецьким ландшафтами [1].
Їхню морфологічну структуру формують місцевості: випукле пенепленізоване
альпійсько-субальпійське високогір’я з високогірними луками, пустищами, гірськососновим і зелено-вільховим криволіссям на гірсько-лучно-буроземних і гірськоторф’яно-буроземних

ґрунтах;

різко

ввігнуте

давньольодовиково-ерозійне

субальпійське високогір'я з гірсько-сосновим і зелено-вільховим криволіссям,
вторинними луками і пустищами на гірсько-торф’яно-буроземних і гірсько-лучнобуроземних

ґрунтах;

пологосхиле

давньольодовиково-акумулятивне

лісисте

середньогір’я складене суглинисто-валунною безкарбонатною мореною з ялицевосмерековими лісами на бурих гірсько-лісових середньопотужних середньоскелетних
ґрунтах; крутосхиле ерозійно-денудаційне лісисте середньогір’я з буково-ялицевосмерековими і смерековими лісами на бурих гірсько-лісових слабопотужних
сильноскелетних ґрунтах; терасовані днища річкових долин складені супіщаним і
піщаним галечниковим алювієм з буково-вільховими лісами і лучною рослинністю на
дернових і лучних ґрунтах
Підклас середньогірних ландшафтів представлений родиною середньогірних
ландшафтів з елювіально-делювіальними відкладами (родина ІІ), яка включає три
роди ландшафтів: 1) середньогірних полонинсько-лісових складених палеогенкрейдовим пісковиковим флішем; 2) середньогірних субальпійсько-лісових складених
крейдово-палеогеновим глинисто-пісковиковим флішем; 3) середньогірних лісових і
вториннолучно-лісових складених крейдово-палеогеновим пісковиково-глинистим
флішем; 4) середньогірних лісових складених кристалічними протерозойськими
породами.
Середньогірні полонинсько-лісові ландшафти складені палеоген-крейдовим
пісковиковим флішем (рід 3) поширені у межах Середньогірно-полонинської
ландшафтної області [1]. Їхню морфологічну структуру формують місцевості: випукле
пенепленізоване альпійсько-субальпійське високогір’я з високогірними луками,
пустищами і зелено-вільховим криволіссям на гірсько-лучно-буроземних і гірськоторф’яно-буроземних ґрунтах; крутосхиле ерозійно-денудаційне лісисте середньогір’я з
буковими лісами на бурих гірсько-лісових слабопотужних сильноскелетних ґрунтах;
терасовані днища річкових долин складені супіщаним і піщаним галечниковим алювієм
з буково-вільховими лісами і лучною рослинністю на дернових і лучних ґрунтах.
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Середньогірні субальпійсько-лісові ландшафти складені крейдово-палеогеновим
глинисто-пісковиковим флішем (рід 4) поширені у межах Високогірно-полонинської
(Негровецький, Стримбинський, Буштульський та ін.) і Середньогірно-скибової
(Добошанський, Сивулінський, Грофинський та ін.) ландшафтних областей [1]. Їхню
морфологічну структуру формують місцевості: випуклі денудаційні поверхні покриті
гірсько-сосновим криволіссям та кам’яними розсипами; крутосхиле ерозійноденудаційне лісисте середньогір’я з смерековими, буково-ялицево-смерековими,
смереково-ялицево-буковими

і

буковими

лісами

на

бурих

гірсько-лісових

слабопотужних сильноскелетних ґрунтах; крутосхиле ерозійно-денудаційне лісисте
низькогір’я з смереково-ялицево-буковими і буково-ялицево-смерековими лісами на
бурих гірсько-лісових середньопотужних середньоскелетних ґрунтах; терасовані днища
річкових долин складені супіщаним і піщаним галечниковим алювієм з смерековобуково-вільховими лісами і лучною рослинністю на дернових і лучних ґрунтах.
Середньогірні лісові і вториннолучно-лісові складені крейдово-палеогеновим
пісковиково-глинистим флішем (рід 5) домінують у межах Середньогірно-скибової
ландшафтної області [1]. Їхню морфологічну структуру формують місцевості:
крутосхиле ерозійно-денудаційне лісисте середньогір’я з смерековими, буковоялицево-смерековими, смереково-ялицево-буковими і буковими лісами на бурих
гірсько-лісових слабопотужних сильноскелетних ґрунтах; крутосхиле ерозійноденудаційне лісисте і втриннолучне низькогір’я з смереково-ялицево-буковими і
буково-ялицево-смерековими лісами на бурих гірсько-лісових середньопотужних
середньоскелетних ґрунтах; терасовані днища річкових долин складені супіщаним і
піщаним галечниковим алювієм з смереково-буково-вільховими лісами і лучною
рослинністю на дернових і лучних ґрунтах.
Середньогірні лісові складені кристалічними протерозойськими породами (рід 6)
прредсталені одним Косівсько-Полянським ландшафтом. Його морфологічну структуру
утворюють місцевості: крутосхиле ерозійно-денудаційне лісисте середньогір’я з
смереково-ялицево-буковими

і

буковими

лісами

на

бурих

гірсько-лісових

слабопотужних сильноскелетних ґрунтах; терасовані днища річкових долин складені
супіщаним і піщаним галечниковим алювієм з смереково-буково-вільховими лісами і
лучною рослинністю на дернових і лучних ґрунтах.
Підклас

низькогріних

ландшафтів

представлений

родиною

низькогірних

ландшафтів з елювіально-делювіальними відкладами (родина Ш), яка включає
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чотири роди ландшафтів: низькогірні вторинно-лучно-лісові і лісові ландшафти
складені неогеновим глинисто-пісковиковим флішем (рід 7) (Міжгірно-верховинська
ландшафтна область [1]); 2) низькогірні вториннолучно-лісові ландшатфти складені
крейдово-палеогеновим пісковиково-глинистим флішем (рід 8) (Низькогірно-скибова
ландшафтна область та Майданський, Гвіздський і Слобода-Рунгурський низькогірні
ландшафти Передгірно-височинної ландшафтної області [1]); 4) низькогірні лісові і
вториннолучно-лісові ландшатфти складені палеогеновим глинистим флішем і
юрськими вапняками (рід 9) (Низькогірно-стрімчакова ландшафтна область [1]); 3)
низькогірні лісові ландшафти складені неогеновими вулканічними породами (рід 10)
(Низькогірно-вулканічна ландшафтна область [1]). Їхню морфологічну структуру
формують місцевості: крутосхиле ерозійно-денудаційне лісисте й вториннолучне
низькогір'я складене з дубовими, дубово-буковими (Низькогірно-вулканічна область)
та

смереково-ялицево-буковими

і

буково-ялицево-смерековими

(Міжгірно-

верховинська і Низькогірно-скибова області) лісами на бурих гірсько-лісових
середньопотужних середньоскелетних ґрунтах; пологосхиле ерозійно-денудаційне
лісисте й вториннолучне низькогір'я з буково-ялицево-смерековими, смерековоялицево-буковими і буковими лісами (Міжгірно-верховинська і Низькогірно-скибова
області та Майданський, Гвіздський і Слобода-Рунгурський низькогірні ландшафти
Передгірно-височинної ландшафтної області) та дубово-буковими, дубовими і грабоводубовими лісами (Низькогірно-вулканічна і Низькогірно-стрімчакова області) лісами на
бурих гірсько-лісових потужних слабоскелетних ґрунтах; поверхні високих терас
складені галечниковим суглинисто-піщаним алювієм з буковими і дубово-буковими
лісами на буроземно-підзолистих ґрунтах; слабоcпадисті поверхні середніх терас
складені супіщано-галечниковим суглинистим алювієм з буковими, буково-дубовими і
грабово-дубовими лісами на буроземно-підзолистих ґрунтах; терасовані днища
річкових долин складені супіщаним і піщаним галечниковим алювієм з смерековобуково-вільховими лісами і лучною рослинністю на дернових і лучних ґрунтах
Підклас горбогірних ландшафтів утворюють дві родини: 1) горбогірні ландшафти
з елювіально-делювіальними і алювіальними відкладами; 2) горбогірні ландшафти з
елювіально-делювіальними

відкладами.

Родина

горбогірних

ландшафтів

з

алювіальними і елювіально-делювіальними відкладами (родина ІV) представлена
родами горбогірних вториннолучно-лісових ландшафтів складених неогеновими
пісковиково-глинистими відкладами (рід 11), які поширені в Горбогірно-улоговинній
області [1]. Їхню морфологічну структуру формують місцевості: пологосхиле ерозійно322

денудаційне лісисте й вториннолучне горбогіря з дубово-буковими, дубовими і
грабово-дубовими лісами на бурих гірсько-лісових потужних слабоскелетних ґрунтах;
cпадисті поверхні середніх терас складені супіщано-галечниковим суглинистим
алювієм з буковими, буково-дубовими і грабово-дубовими лісами на буроземнопідзолистих ґрунтах; терасовані днища річкових долин складені супіщаним і піщаним
галечниковим алювієм з буково-вільховими лісами і лучною рослинністю на дернових і
лучних ґрунтах.
Родина горбогірних ландшафтів з елювіально-делювіальними відкладами
представлена (родина V) родом горбогірних лісових і вториннолучно-лісових
ландшафтів складених давньовулканічними породами (рід 12), який включає
Виноградівський,
горбогірні

Шаланківський,

ландшафти

Берегівський,

Передгірно-низовинної

Косоньський

ландшафтної

і

Юлівцівський

області

[1].

Їхню

морфологічну структуру формують місцевості круто- і пологосхилих горбогір’їв з
буково-дубовими лісами на бурих гірсько-лісових і дерново-буроземних ґрунтах.
Підклас

улоговинних

ландшафтів

представлений

родиною

улоговинних

ландшафтів з алювіальними відкладами (родина VІ) і родом улоговинних
вториннолучно-лісових ландшафтів складених неогеновим глинистим флішем (рід 13)
(ландшафти Верхньо-Синьовидненська і Вигодська улоговини Області крайового
низькогір’я [1]). Їхню морфологічну структуру формують місцевості: cпадисті поверхні
середніх терас складені супіщано-галечниковим суглинистим алювієм з буковими,
буково-дубовими і грабово-дубовими лісами на буроземно-підзолистих ґрунтах;
терасовані днища річкових долин складені супіщаним і піщаним галечниковим алювієм
з буково-вільховими лісами і лучною рослинністю на дернових і лучних ґрунтах.
Беручи до уваги властивості класифікаційних категорій ландшафтів та особливості
їхньої морфологічної структури (сукупність ландшафтних місцевостей) ландшафти
Українських Карпат за ступенем сприятливості для розвитку пішохідного туризму
можна поділити на 4 категорії: найбільш сприятливі, достатньо сприятливі, слабо
сприятливі і найменш сприятливі. Найбільш сприятливі це високогірні полонинськосубальпійсько-лісові

ландшафти

(Чорногірський,

Свидовецький

та

Івано-

Мармарошський). Достатньо сприятливими є середньогірні полонинсько-лісові
ландшафти

(Рунський,

Боржавський,

Краснянський

та

ін.),

середньогірні

субальпійсько-лісові ландшафти (Добошанський, Сивулянський, Негровецький та ін.) і
середньогірні вториннолучно-лісові ландшафти (Скупіський, Гринявський, Чивчинский
та ін.). До слабо сприятливих належать низькогірні вториннолучно-лісові ландшафти
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(Східницький,

Турківський,

Свалявський

та

ін.).

Найменш

сприятливими

є

середньогірні лісові ландшафти (Парашківський, та ін.), низькогірні лісові (СвічоТереблянський, Верхньобистрицький та ін.), горбогірні лісові (Виноградівський),
горбогірні вториннолучно-лісові (Берегівський та ін.) і улоговинні вториннолучнолісові (Верхньо-Синьовидненський і Вигодський).
Висновки. Азональний структурно-географічний підхід до класифікації ландшафтів
в основі якого лежать геолого-геоморфологічні ознаки та врахування особливостей
їхньої морфологічної структури на рівні висотних місцевостей дозволяє здійснити
найбільш об’єктивну загальнонаукову класифікацію, яка включає такі класифікаційні
категорії як вид, рід, родина, підклас і клас.
При оцінці придатності тих чи інших класифікаційних груп ландшафтів
Українських Карпат для пішохідного туризму поряд з їхніми генетичними і
гіпсометричними ознаками важливим є врахування сучасного рослинного покриву на
рівні типів рослинності.
Усю різноманітність гірських ландшафтів Українських Карпат, які належать до
класу гірських ландшафтів, доцільно об’єднювати у 13 родів, 6 родин і 5 підкласів. За
ступенем сприятливості для розвитку пішохідного туризму гірські ландшафти регіону
можна поділити на 4 категорії: найбільш сприятливі, достатньо сприятливі, слабо
сприятливі і найменш сприятливі.
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