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антропогенно измененных ландшафтных комплексов и характер миграци химических элементов. Сформулировано 
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Ландшафтно-геохімічні умови, як важлива 
складова природних умов території, латеральна 
та радіальна геохімічна структура, атмо-, гідро- та 
біогеохімічні цикли міграції елементів і сполук 
відіграють визначальну роль у функціонуванні 
ландшафтного комплексу як цілісного утворення. 
Його трансформації часто є наслідками діяльності 
людини і спричинюють порушення природного 
ходу геохімічних циклів та розвиток особливих 
природно-антропогенних процесів, і загалом – 
формування антропогенно змінених ландшафтів, у 
структурі та функціонуванні яких тісно пов’язані 
природні та антропогенно зумовлені властивості.

Опрацювання теоретичних засад виявлення та 
геопросторового аналізу антропогенно зумовлених 
змін геохімічних властивостей ландшафтних комп-
лексів – важлива дослідницька проблема. Вона є 
актуальною для подальшого розвитку ландшафто-
знавчо-геохімічного підходу до вивчення антропо-
генних змін ландшафтів.

М е т а  статті –  аналіз положень геохімії ланд-
шафтів, що слугують основою для розвитку визна-

ченого напряму досліджень, аналіз та геохімічний 
підхід до теоретичних засад дослідження антропо-
генних змін ландшафтів, а також означення деяких 
теоретичних позицій, сформульованих авторами 
на підставі досвіду виконання робіт щодо оцінки 
ландшафтно-геохімічних умов антропогенно змі-
нених територій [22, 23]. 

Теоретико-методологічною базою дослід-
ження ландшафтно-геохімічних умов території 
є роботи Б.Б. Полинова (1956), М.А. Глазовської 
(1975, 1976, 1981, 1988), О.І. Перельмана (1975, 
1976, 1989, 1999), М.С. Касимова (1988, 1999, 2002, 
2005), Н.П. Солнцева (1979, 1981), Л.Л. Малишевої 
(1992, 1997, 2000), Л.М. Шевченко (1995, 1998, 
2002, 2004), Ю.Г. Тютюнника (1987, 1992), у 
яких сформульовано основні положення сучасної 
геохімії ландшафтів. 

Для виявлення тенденцій перетворення ланд-
шафтно-геохімічних умов території внаслідок 
антропогенного впливу важливими є дослідження, 
в яких розкрито механізми та закономірності 
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формування ландшафтно-геохімічних систем і 
змін їхніх характеристик внаслідок надходження 
речовин-забруднювачів. Проаналізовано різні ас-
пекти поведінки хімічних сполук у ландшафтних 
комплексах, що перебувають під впливом тех-
ногенних чинників, зокрема підприємств тепло-
вої енергетики, кольорової металургії (А.В. Дон-
чева, 1978; К.М. Дьяконов, А.В. Дончева, 2005; 
В.Г. Волкова, Н.Д. Давидова, 1987; В.А. Снитко 
та інші, 1987; Н.Д. Давидова, 2001, 2007). Прик-
ладами ландшафтознавчо-геохімічних досліджень 
антропогенного впливу на ландшафтні комплекси 
є також експериментальне стаціонарне вивчення 
метаболізму речовини в геосистемах (В.А. Снитко, 
1978; О.Г. Нечаєва, 2007), вивчення просторової 
диференціації хімічних елементів та сполук 
і процесів латеральної та радіальної міграції 
(В.А. Снитко та ін., 2007, Л.В. Данько, 2000), 
стійкості лісових геосистем до антропогенного 
навантаження (В.Г. Юніна, 1995) тощо. 

Значним  є вітчизняний досвід ландшафтознав-
чо-геохімічних досліджень територій, що знахо-
дяться під впливом техногенних об’єктів (В.С. Да-
видчук та інші, 1994; Л.Л. Малишева та інші, 
1992; Н.В. Петрина, 1999, 2000; Е.Я. Жовинський, 
І.В. Кураєва, 2002; В.М. Гуцуляк, 1982, 1986, 
1990; О.В. Барановська, 1997). Представлені у цих 
роботах наукові результати розкривають основні 
геохімічні та ландшафтно-геохімічні характерис-
тики території України й окремих її регіонів, їх 
геоекологічний стан, особливості впливу промисло-
вості, урбанізації, інтенсивного сільського госпо-
дарства на ландшафтні комплекси.

Аналіз та визначення базових 
ландшафтознавчо-геохімічних понять 

З метою дослідження антропогенних змін 
ландшафтно-геохімічних умов території необхідне 
чітке визначення ряду базових понять. Розглянемо 
основні з них.

ландшафтно-геохімічна система розгляда-
ється як ландшафтний комплекс, в якому проявля-
ються змінні у просторі та часі геохімічні процеси, 
що відбуваються під впливом природних і тех-
ногенних чинників геохімії ландшафтів [2, 4, 6, 
19]. При цьому акцент робиться на фізико-хімічних 
властивостях ландшафтних комплексів, характері 
міграційних процесів і геохімічних зв’язків, умо-
вах перерозподілу хімічних елементів, сполук при-
родного і техногенного походження.

Ландшафтно-геохімічна система – загальне 
поняття, що стосується різнорангових одиниць. За 
рівнями організації й особливостями умов обміну 
речовин, енергії та інформації ЛГС поділяють на 
елементарні та каскадні [2, 4, 5, 6, 7, 17, 18].  

Елементарний ландшафт, за Б.Б. Полиновим, 
– це частина земної поверхні, сформована у 
межах літологічно однорідного елемента рельєфу, 

в однакових умовах ґрунтового зволоження, під 
одним видом біоценозу, на одній ґрунтовій від-
міні, яка відрізняється від інших певним типом 
міграції хімічних елементів [19]. За визначен-
ням Б.Б.Полинова, елементарний ландшафт 
– ландшафтно-геохімічна одиниця найменшої 
розмірності, якій відповідають терміни мікро-
ландшафт (І.В. Ларін, 1926), ентопій (Л.Г. Ра-
менский, 1935), біогеоценоз (В.М. Сукачов, 1947), 
ландшафтна фація (М.А. Солнцев, 1948), елемен-
тарна комірка ландшафту (Ф.І. Козловський, 1972), 
елементарна ландшафтно-геохімічна система 
(М.А. Глазовська, 1988).

Термін “елементарний ландшафт” є традицій-
ним і загальновживаним у геохімії ландшафтів, од-
нак, на нашу думку, він не відповідає уявленням 
про ландшафт як типологічну одиницю певного 
рангу. На нашу думку, для означення найменшої 
таксономічної одиниці ЛГС більш вдалим є термін 
М.А. Глазовської “елементарна ландшафтно-гео-
хімічна система”.

Загальновизнаним у геохімії ландшафтів є те, 
що елювіальні елементарні ландшафти та підлеглі 
супераквальні та субаквальні, які знаходяться на 
різних гіпсометричних рівнях рельєфу і пов’язані 
латеральними потоками хімічних елементів та 
сполук, утворюють складніші системи – геохімічні 
ландшафти і каскадні ландшафтно-геохімічні 
системи.

Геохімічний ландшафт Л.Л. Малишева визна-
чає як “геосистему певного таксономічного рівня, 
яка виділяється за ознакою відносної генетико-
динамічної однорідності за походженням, історією 
розвитку, проявом зонально-азональних утворень, 
літогенетичною будовою, хімічним складом 
компонентів, типом геоморфологічних умов і 
клімату, ґрунтів, біоценозів, геохімічних спряжень” 
[14, с. 25]. Тобто, геохімічний ландшафт та 
географічний ландшафт виділяються за однакови-
ми ознаками. Разом з тим, при дослідженні геохі-
мічного ландшафту вирізняють саме його фізико-
хімічні параметри, хімічний склад компонентів, 
характер міграції елементів між компонентами 
ЛГС та між різними ЛГС [14, 15].

Крім елементарних ЛГС та геохімічних ланд-
шафтів виникає необхідність виділення проміжних 
ландшафтно-геохімічних територіальних оди-
ниць. М.А. Глазовська пропонує виділяти такі 
морфологічні одиниці ЛГС – ландшафтна ланка, 
вузол, ланцюг [2]. Іншу систему складових мор-
фоструктури ЛГС розробив Ф.І. Козловський. 
Він обґрунтував виділення ряду таксономічних 
одиниць, що включає елементарну ланку ланд-
шафту, ядро геохімічного ландшафту, суміжний 
горизонт ландшафту, геохімічний ландшафт, 
ландшафтно-геохімічний потік [12]. Однак ці 
поняття не набули широкого застосування. На 
сьогодні загальновизнаної ієрархії ландшафтно-
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геохімічних систем не розроблено.
При велико- і середньомасштабних ландшаф-

тознавчих дослідженнях важливим елементом в 
ієрархії між фацією та ландшафтом є урочище. 
Саме урочище як об’єкт дослідження зазвичай 
обирають при польовому ландшафтному зніманні. 
На основі вивчення закономірностей структури 
ландшафтних урочищ та співвідношення фоно-
вих і субдомінантних ландшафтних урочищ у 
межах досліджуваної території виділяють інди-
відуальні одиниці вищого рангу – ландшафти. 
Прикладні ландшафтознавчі дослідження на 
рівні урочищ є оптимальними, оскільки фації є 
доволі малими за площею [9]. На нашу думку, 
в дослідженнях ландшафтно-геохімічних умов 
територій регіонального рівня оптимальною базо-
вою одиницею також є урочище. 

Л.Л. Малишева наголошувала на необхідності 
поєднанні різних методологічних підходів до 
виділення ЛГС, зокрема, генетичного, динамічного, 
просторово-структурного, басейнового. Наприк-
лад, генетична та структурна однорідності є діаг-
ностичними ознаками елементарного ландшафту, 
для більш складної ЛГС – геохімічного ландшафту 
– характерні генетико-структурна та динамічна 
однорідність [14, 15]. Для виділення проміжної 
ланки ЛГС можуть бути використані генетичний, 
просторово-структурний, а також педохімічний 
підходи [10].[10].

Базуючись на положеннях генетичного ланд-
шафтознавства, геохімічне урочище може бути 
визначене як ландшафтно-геохімічна система, що 
розташована у межах однієї мезоформи рельєфу і, 
крім однорідності ландшафтних факторів, харак-
теризується однотипним макро- і мікроелемент-
ним складом та набором типоморфних елементів, 
однією переважаючою фазою міграції речовини.

Саме таке розуміння геохімічного урочища 
використано у регіональних дослідженнях антро-
погенних змін ландшафтно-геохімічних умов, що 
виконані авторами статті [22, 26].

Дослідження ландшафтних комплексів рангу 
урочищ як ландшафтно-геохімічних систем є 
виправданим, тому що їм властиві однорідні ре-
човинний склад компонентів, характер функціо-
нування, основні природні процеси (стік, міграція 
хімічних елементів, денудація або акумуляція) 
[16]. У межах урочищ наявні різноманітні гео-
хімічні спряження. Вивчення їх особливостей дає 
змогу простежити поведінку конкретних хіміч-
них елементів та сполук, встановити місця їх 
концентрації чи винесення [24].

На сучасному етапі немає усталених і загаль-
новизнаних класифікацій ландшафтно-геохіміч-
них систем. Окремі наукові положення з цієї 
проблематики закладені у працях Б.Б. Полинова 
[19, 20]. Базові методичні підходи щодо класифі-
кацій геохімічних ландшафтів розроблені О.І. Пе-

рельманом [17, 18], М.А. Глазовською [2, 3, 4].
Класифікація ландшафтно-геохімічних систем 

О.І. Перельмана проводиться на основі визначення 
геохімічних показників центру ЛГС (тобто авто-
номномної ЛГС), що займає значну її частину та 
визначає характер міграції хімічних елементів у 
підлеглих ЛГС. Критерії виділення таксонів еле-
ментарних та геохімічних ЛГС (ряд, група, тип, 
родина, клас, рід і вид) збігаються та залежать 
від особливостей міграції хімічних елементів 
– біогенної і водної, причому біогенна має більше 
таксономічне значення. 

У геохімічній класифікації ЛГС М.А. Глазов-
ської основною класифікаційною одиницею є тип 
елементарних ландшафтів. За критерій виділення 
його, а також підлеглих йому одиниць (підтипу, кла-
су і роду ландшафтів) прийнято співвідношення 
між біологічним і геологічним кругообігами речо-
вин. Більш завершеною вважається опрацьована 
М.А. Глазовською класифікація місцевих ланд-
шафтів (за термінологією автора). При їх класифі-
кації за основу обрано тип домінуючих елемен-
тарних ландшафтних ланок, характер геохімічного 
спряження автономних і підлеглих елементарних 
ЛГС, їх геохімічну контрастність, геохімічну моза-
їчність. Таке виділення класу ЛГС відрізняється 
від підходу О.І. Перельмана, який виділяє його 
за типоморфними елементами та геохімічним 
складом елементів у гумусному горизонті ґрунтів. 
М.А. Глазовська клас ЛГС виділяє за хімічним 
складом порід (для гідрогенних ландшафтів – вод), 
кори вивітрювання, наносів.

В основу класифікації ЛГС, запропонованої 
Л.Л. Малишевою, покладено геохімічні параметри 
і властивості ґрунтів [14, 15], хоча дослідження 
ландшафтно-геохімічних систем передбачає вра-
хування їх ландшафтних та ландшафтно-геохі-
мічних особливостей загалом, проте саме в ґрун-
тах зосереджуються потоки хімічних елементів, 
що зв’язують ЛГС в єдине ціле та несуть інформа-
цію про інші підсистеми і блоки ландшафтів [6, 
8, 10, 11, 14, 15, 18]. При виділенні ландшафтно-
геохімічних систем враховують: фізико-хімчні 
властивості верхнього (гумусного) горизонту, які 
регулюють процеси міграції та акумуляції хіміч-
них елементів, валовий вміст хімічних елементів із 
кларками концентрації понад 1, склад типоморф-
них елементів. Отже, тип ЛГС визначають за пе-
реважаючими хімічними елементами у гумусному 
горизонті ґрунтів із кларками концентрації >1, 
клас ЛГС встановлюють за вмістом типоморфних 
елементів, підтип ЛГС виділено за вмістом гу-
мусу, кислотністю ґрунтів і ємністю катіонного 
обміну, вид ЛГС – за вмістом мулистої фракції 
гумусного горизонту ґрунтів [14, 15]. Саме таку 
класифікацію використано при дрібномасштаб-
ному картографуванні ландшафтно-геохімічних 
систем України [14, 15]. У наших дослідженнях її 
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використано з уточненнями і доповненнями, що 
враховують регіональні геохімічні умови.

ландшафтно-геохімічна структура – термін,– термін, термін, 
який традиційно використовують в ландшафто-
знавчо-геохімічних дослідженнях, однак його тлу-
мачення недостатньо чітке. За формулюванням 
М.А. Глазовської [2, с. 26], “чергування зон вилу-
говування і збагачення, їх співвідношення у прос-
торі, речовинний склад, форма, розміри характери-
зують геохімічну структуру ландшафтів”. Таке 
трактування може бути використане при дослід-
женні змін геохімічних параметрів антропогенізо-
ваних ландшафтів. Для цього необхідно акценту-
вати увагу на наявності природних та антропоген-
них факторів формування названих складових 
ландшафтно-геохімічної структури.

Складність геохімічної структури ландшафтів 
зумовлює виділення окремих чинників/властивос-
тей, які можна розглядати у контексті конкретних 
досліджень як самостійні структури. З метою 
вивчення ландшафтно-геохімічних особливостей 
території виділяють основні типи ландшафтно-
геохімічних структур: елементно-компонентну, 
каскадну, міграційну, бар’єрну [14, 15]. Важливим 
при дослідженні сучасних ландшафтно-геохіміч-
них систем є врахування наявності й характеру 
антропогенних елементів, які можуть істотно змі-
нювати морфологічну, а також геохімічну струк-
туру ландшафтних комплексів. Аналіз формуван-
ня та картографування ландшафтно-геохімічної 
структури території – одне з ключових завдань, 
на вирішенні якого будується дослідження змін 
геохімічних параметрів антропогенно перетворе-
них територій.

ландшафтно-геохімічні умови території 
– це сукупність фізико-хімічних (елементний це сукупність фізико-хімічних (елементний 
склад, характер зв’язків, функціональна єдність), 
а також біогеохімічних властивостей ландшафтно-
геохімічних систем, за яких відбуваються певні 
зміни природних геохімічних обстановок через 
внутрішньосистемні взаємодії та зовнішні впливи 
природного чи техногенного характеру. Ланд-
шафтно-геохімічні умови визначають геохімічну 
стуктуру ландшафтних комплексів, у тому  числі  її 
антропогенно спричинені модифікації, та загалом 
місцеві особливості перебігу процесів масоенерго-
обміну.

Антропогенні зміни ландшафтно-
геохімічних систем 

Дослідженню антропогенного чинника у фор-
муванні та функціонуванні ландшафтних комп-
лексів присвячено роботи Ф.М. Мількова (1970, 
1973, 1977, 1981), В.І. Федотова (1983, 1985), 
В.С. Преображенського (1972, 1984), Л.І. Мухіної 
(1984), О.Ю. Ретеюма (1972), К.М. Дьяконова 
(1972, 2001), Л.Ф. Куніцина (1972), Н.І. Ахтирцевої 
(1977) та ін. Серед українських науковців слід 

назвати роботи П.Г. Шищенка (1999), Г.І. Денисика 
(1999, 2004), Ю.Г. Тютюнника (1995, 2007), 
Г.І. Швебса (1987, 1994), Г.Є. Гришанкова (1977, Швебса (1987, 1994), Г.Є. Гришанкова (1977, 
1983), К.А. Позаченюк (1983), Л.І. Воропай (1980, 
1986), В.П. Коржика (1978), Є.А. Іванова (2007, 
2009), інших дослідників. 

Дослідницькі позиції авторів статті щодо 
критеріїв визначення та підходів до вивчення 
антропогенних змін ландшафтних комплексів 
ґрунтуються на принципі провідного фактора, що 
випливає з вченням про нерівнозначність компо-
нентів ландшафту. 

На основі врахування маси та енергії компонен-
тів ландшафтних комплексів та зв’язків між ними 
їх розміщують у ряд від “сильніших” до “слабших”: 
літогенні – гідрокліматогенні – біогенні [9]. 

Відповідно до цього підходу, антропогенно 
змінені ландшафтні комплекси розділяють на: 
літоваріантні (з незворотними змінами природної 
літогенної основи), гігроваріантні (із зміненим 
природним режимом зволоження) та фітоваріантні 
(із зміненим природним рослинним покривом).

Зважаючи на такий загальний підхід, у ланд-
шафтно-геохімічних дослідженнях ми вико-
ристовуємо означення “антропогенно змінений” 
та “антропогенний” [13, 25] для характеристики 
різного ступеня зміненості природного фону 
ландшафтно-геохімічних систем. антропогенно 
змінені лГс – це ЛГС, у яких зазнали змін 
лише їх окремі компоненти, антропогенні лГс 
– це ландшафтно-геохімічні системи, які зазнали 
незворотних змін, трансформації природних 
властивостей, і функціонування яких потребує 
підтримки та контролю з боку людини. До 
антропогенних ЛГС також належать ЛГС із штучно 
набутими геохімічними властивостями, створені в 
процесі людської діяльності.

Отже, фітоваріантні та гігровагіантні ЛГС є 
антропогенно зміненими. Формування фітова-
ріантних ЛГС, для прикладу, можуть спричинити 
зміни речовинного складу за рахунок додаткових 
привнесень хімічних елементів внаслідок різно-
манітної господарської діяльності (агроугіддя, зони 
впливу промислових підприємств). Зміни умов 
зволоження сприяють утворенню гігроваріантних 
ЛГС (наприклад, агроценози в зонах впливу мелі-
оративних систем). У геохімічному плані це може 
призвести до досить складних змін міграційної 
структури, оскільки активність хімічних сполук 
різної розчинності визначається властивостями 
ЛГС. Літоваріантні ЛГС є антропогенними, і 
формування їх речовинного складу та, відповідно, 
ландшафтно-геохімічної структури визначається 
в основному техногенними чинниками (кар’єри, 
терикони, великі міста тощо).

У геохімії ландшафтів при дослідженні та 
оцінюванні антропогенних перетворень ЛГС 
переважно застосовують терміни природно-



Óêðà¿íñüêèé ãåîãðàô³÷íèé æóðíàë  - 2011, ¹ 1�2

техногенна система і техногенна сиcтема. 
О.І. Перельман і М.С. Касимов [18] як критерій їх 
виділення пропонують характеристики біологіч-
ного кругообігу атомів, який поєднує між собою 
всі компоненти ЛГС. Як приклади природно-тех-
ногенних систем згадані автори наводять агро-
ландшафти, парки і рекреаційні зони міст, мелі-
оровані землі.Тут різною мірою співвідносяться 
ознаки техногенних і природних систем. Для 
техногенних систем характерна трансформація 
показників біологічного кругообігу атомів внас-
лідок утворення штучних тіл – відвалів, хвосто-
сховищ, асфальтованих поверхонь міст і доріг, 
у яких техногенні властивості домінують над 
природними.

Між поняттями “антропогенно змінений” та 
“природно-техногенний” існує певна подібність. 
Однак, на нашу думку, доцільніше вживати 
термін “антропогенно змінена ЛГС” як такий, 
що характеризує ширший спектр антропогенного 
впливу. Для прикладу – ландшафтні комплекси, 
які істотно змінюються навіть під впливом 
рекреаційної діяльності, не доцільно визначати як 
природно-техногенні.

Вважається, що майже всі сучасні ландшафтні 
комплекси є різною мірою антропогенно змі-
неними [21]. Антропогенний вплив, який прояв-
ляється через зміни хімічних параметрів тих чи 
інших компонентів ландшафтних комплексів, є 
геохімічним [18]. О.Є. Ферсман такий вплив назвав 
техногенезом. Отже, сучасні ЛГС розвиваються 
під впливом техногенезу, і актуальним завданням є 
виявлення змін природного геохімічного фону ЛГС 
та загальних трендів змін ландшафтно-геохімічних 
показників внаслідок цього впливу. 

Антропогенізація ландшафтно-геохімічних сис-
тем призводить перш за все до змін ґрунтово-геохі-
мічного фону [2, 5, 6]. Забруднюючі сполуки, що 
потрапляють на поверхню ґрунту, затримуються у 
верхньому гумусному горизонті, і формування поля 
забруднення залежить від вмісту у ньому гумусу та 
мулуватої фракції, співвідношення монтморило-
ніту та вермикуліту до кварцу та польового шпату, 
кислотно-лужних та окисно-відновних умов, отже 
сорбційної здатності, інтенсивності біологічного 
поглинання, геохімічного класу ЛГС.

Антропогенний вплив призводить в основному 
до таких процесів у ґрунтах [1]: змін кислотно-
лужних чи окисно-відновних умов, змін складу, 
вмісту органічної речовини і біохімічних власти-
востей, змін елементного складу: фосфатів, нітри-
тів, сульфідів, сполук металів та радіоактивних 
елементів, змін сольового складу, втрати чи при-
внесення твердофазної маси, змін структури і 
щільності, гранулометричного складу. Внаслідок 
дії цих чинників відбувається спрощення струк-
тури ландшафтно-геохімічних систем, зменшення 
їх різноманіття. Складна геохімічна структура 

природних ЛГС є більш стійкою до техногенних 
геохімічних факторів порівняно з їхніми антропо-
генізованими варіантами, наприклад, із агро-
ландшафтами.

Перспективи досліджень 
При застосуванні загальних методів наукового 

пізнання і методів, розроблених у ландшафтознав-
стві та геохімії ландшафтів, особливої ваги набува-
ють аналіз та геопросторове представлення даних 
щодо сучасної зміненості ландшафтно-геохімічної 
структури територій. Поряд з експедиційними по-
льовими дослідженнями, дешифруванням мате-
ріалів дистанційного зондування Землі, лабора-
торно-аналітичними, статистичними та іншими 
дослідницькими методами, традиційними стали 
такі новітні методи (засоби) обробки, інтерпре-
тації, представлення геопросторової інформації 
як створення багатоцільових баз даних геоеко-
логічного змісту, методи ГІС-картографування 
та геопросторового аналізу. Це дає можливість 
ефективного оперування значними обсягами 
кількісної та якісної геоінформації й, разом з тим, 
підвищує вимоги до рівня теоретичного обґрун-
тування, методичного забезпечення і змістовного 
наповнення виконуваних ландшафтознавчо-гео-
хімічних розробок. 

Перспективними напрямами досліджень такого 
змісту є геопросторовий аналіз антропогенних змін 
ландшафтно-геохімічних умов території України 
та її окремих регіонів як передумови для виявлення 
геоекологічно проблемних зон, небезпек і ризиків 
виникнення природних і техногенно зумовлених 
надзвичайних ситуацій у ландшафтах. Основою для 
таких розвідок має слугувати середньомасштабна 
ландшафтна карта України, роботу над створенням  
якої розпочато у відділі ландшафтознавства Інсти-
туту географії НАНУ. 

Висновки 
Теоретико-методологічною базою дослідження 

антропогенних змін ландшафтно-геохімічних умов 
території є положення геохімії ландшафтів і вчен-
ня про антропогенні модифікації ландшафтів. 

Об’єктом таких досліджень є різнорангові ЛГС 
– ландшафтні комплекси, в яких проявляються 
змінні у просторі та часі геохімічні процеси, що від-
буваються  під впливом природних і техногенних 
чинників. Ієрархічні рівні ЛГС (елементарна ЛГС 
і геохімічний ландшафт як основні таксономічні 
одиниці у ландшафтознавчо-геохімічних дослід-
женнях) можуть бути доповненими проміжною 
ланкою – геохімічним урочищем, що визначається 
з використанням генетичного, просторово-струк-
турного, а також педохімічного підходів і прийня-
тий за основну операційну одиницю при проведен-
ні велико- і середньомасштабних ландшафтознав-
чо-геохімічних досліджень.
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Геохімічна структура ландшафтів розглядається 
як співвідношення у просторі зон вилуговування 
і збагачення, що характеризуються речовинним 
складом, формою, розмірами та утворюються і 
функціонують під дією природних і техногенних 
факторів.

Ландшафтно-геохімічні умови території 
– поняття ширше. Вони визначають геохімічну 
структуру антропогенно змінених ландшафтних 
комплексів та загалом місцеві особливості 
перебігу процесів масоенергообміну. Ландшафтно-
геохімічні умови території – це сукупність фізи-
ко-хімічних та біогеохімічних властивостей ланд-
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шафтно-геохімічних систем, за яких відбуваються 
зміни природних геохімічних обстановок через 
внутрішньосистемні взаємодії та зовнішні впливи 
природного чи техногенного характеру.

При вивченні антропогенних навантажень з 
метою оцінювання їхнього впливу на геохімічні 
умови ландшафтних комплексів та на формування 
геоекологічного стану територій увагу зосереджено 
на забрудненні та зміні фізико-хімічних власти-
востей ґрунтів. Антропогенні впливи на ЛГС та їх 
окремі компоненти можуть спричинювати зміни 
ландшафтно-геохімічної структури території, фор-
мування техногенних геохімічних аномалій.


