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Постановка проблеми і зв'язок з важливими науковими і практичними 

завданнями. Аграрний напрямок розвитку економіки в сучасний період відноситься до 
пріоритетних. Особливо важливе значення надається еколого-економічному 
обґрунтуванню оптимізації розміщення сільськогосподарських галузей взагалі і 
сільськогосподарських культур, зокрема. Це вимагає детальної комплексної оцінки 
природних ресурсів в різних регіонах країни, в ряду яких надзвичайно важливою є 
оцінка агрокліматичних ресурсів як таких, що враховують фактори життя 
сільськогосподарських культур.  

Прикладне значення та найбільше практичне застосування мають результати 
досліджень з агрокліматичного районування територій, де в наочній формі надається 
інформація про просторовий розподіл агрокліматичних ресурсів. Значно розширюється 
можливість практичного застосування при розміщенні галузей сільськогосподарського 
виробництва результатів спеціалізованого агрокліматичного районування, яке 
виконується як за окремими складовими агрокліматичних ресурсів, так і стосовно 
певних сільськогосподарських культур. Проте для територій, де відзначається значна 
неоднорідність підстильної поверхні, результати районування із застосуванням 
традиційного підходу і розроблених методів часто неефективні, так як не враховують 
можливий просторовий перерозподіл агрокліматичних ресурсів на малих площах під 
впливом елементів підстильної поверхні. 

Метою даної статті є окреслення методологічних аспектів агрокліматичного 
районування територій з неоднорідною підстильною поверхнею. 

Обговорення проблеми. Дослідження, присвячені агрокліматичному 
районуванню територій, започатковані на початку минулого сторіччя, а вже в середині 
століття Селяніновим Г.Т., Колосковим П. І., Поповим В. П., Сапожніковою С. А., 
Давітая Ф.Ф., Чирковим Ю. І., Шашко Д. І. сформульовані принципи і підходи та 
розроблені методи загального і спеціалізованого агрокліматичного районування [5, 12, 
24-27]. Їх реалізація здійснена на прикладі територій СРСР, країн Східної Європи і 
світу [2-4, 11].  

Треба відзначити, що агрокліматичне районування, як завдання поділу території 
на однорідні за певними показниками ділянки, здійснювалося за алгоритмом, 
аналогічного кліматичному районуванню, який базується на врахуванні просторового 
розподілу кліматичних ресурсів, зумовлених надходженням сонячного тепла на земну 
поверхню, його перерозподілом внаслідок макромасштабних циркуляційних процесів і 
впливом підстильної поверхні. При цьому, вплив останнього чинника оцінювався на 
рівні суші, океану та морів, рівнин і гірських систем. Але в основу агрокліматичного 
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районування, на відміну від кліматичного, було покладено принципи 
сільськогосподарської оцінки клімату, які базуються на врахуванні вимоги 
сільськогосподарських культур до факторів життя рослин - світла, тепла і вологи. При 
поділі територій були запропоновані таксономічні одиниці, за якими охоплюються 
значні площі - теплові пояси, зони зволоження та агрокліматичні області, відповідно за 
ресурсами тепла, вологи і умовами зимового періоду. Усі агрокліматичні показники 
відбивають вимоги сільськогосподарських культур до клімату, що дозволяє визначати 
різний ступінь його сприятливості. 

Подальший розвиток напрямку здійснювався шляхом виділення двох підходів, які 
розвивалися паралельно – загального і спеціалізованого агрокліматичного районування. 
Для цих підходів однаковими залишаються принципи поділу території, але 
відрізняється комплекс агрокліматичних показників, ступінь деталізації 
агрокліматичних умов стосовно до вимог культур та врахування мезо- і 
мікромасштабних циркуляційних процесів під впливом підстильної поверхні вже на 
рівні типів, форм і елементів. Змінюється й ступінь просторово-часового узагальнення 
тощо.  

Паралельно з розвитком теорії та удосконаленням методів і методик 
агрокліматичного районування територій удосконалювалися методи картографування 
показників агрокліматичних ресурсів і складання карт агрокліматичного районування 
[7, 9-11, 24]. Саме можливість складання карт агрокліматичного районування визначає 
перевагу досліджень цього напрямку, що пов’язано зі значною наочністю 
представлення отриманих результатів і дозволяє давати оцінку просторового розподілу 
агрокліматичних ресурсів з їх територіальною прив’язкою. Важливість територіальної 
прив’язки зумовила, в свою чергу, необхідність чіткого поділу агрокліматичних карт за 
масштабом. Було запропоновано виділення наступних масштабів при складанні карт 
агрокліматичного районування: дрібномасштабні (М 1:1000000 та дрібніше), 
середньомасштабні (М 1:100000 – 1:1000000) і великомасштабні (М 1:100000 та 
більше). 

Зазначені підходи розроблялися стосовно агрокліматичного районування 
територій зі значною площею – площею континентів, країн, регіонів, а усі карти 
відносилися до дрібномасштабних, точність яких не перевищує 10 км. Районування 
таких територій за агрокліматичними ресурсами можливе за умови використання 
показників, яким притаманна мінливість тільки під впливом загально-географічних 
чинників, а саме географічної широти і довготи, висоти над рівнем моря, і які 
базуються на врахуванні макромасштабних циркуляційних процесів. Використання 
показників, які відзначаються значною мінливістю під впливом елементів 
неоднорідностей підстильної поверхні, ускладнює виділення однорідних територій. На 
картах районування ця ситуація відбивається у вигляді значної хвилястості ізоліній, що 
значно зменшує їх точність. 

Для подолання недоліку при складанні дрібномасштабних карт агрокліматичного 
районування, що виконується за показниками, яким притаманна значна чутливість до 
неоднорідностей підстильної поверхні, І.А.Гольцберг запропонована, а З.А.Міщенко 
удосконалена методика складання фонових карт агрокліматичного районування 
районування [7, 23]. Уникнення значної хвилястості ізоліній для підвищення точності 
карт досягається за цією методикою шляхом виділення агрокліматичних макрорайонів 
тільки за даними метео- і агрометеорологічних станцій, які розміщені на рівнинних 
землях або в середній частині пологих схилів в горбистій та гірській місцевостях. 
Величини показників усіх інших станцій повинні бути приведенні до даних станцій на 
рівнинних місцеположеннях шляхом введення параметрів мезо- і мікрокліматичної 
мінливості показників під впливом елементів підстильної поверхні. У табличному 
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вигляді до таких карт додатково надається інформація для згрупованих типів місцевості 
на території кожного із виділених агрокліматичних районів.  

Результати досліджень. За таким підходом автором в останнє десятиріччя 
виконано агрокліматичне районування території України за різними складовими 
агрокліматичних ресурсів і лімітуючи агрокліматичних факторів [14-15, 18, 20]. Із 
зменшенням розмірів досліджуваної території та збільшенням масштабу карт 
можливості просторової деталізації інформації про агрокліматичні умови зростають. 
Вже на картах середнього масштабу (М 1:100000 і до 1:400000) може бути показана їх 
просторова мінливість під впливом типів рельєфу і типів ґрунтів та значних водойм, що 
проявляється у відхилені напряму ізоліній. Але на картах такого масштабу неможливо 
показати мінливість агрокліматичних ресурсів під впливом форм рельєфу, експозиції і 
крутизни схилів, місцеположення на схилі, гранулометричного складу ґрунту та 
дрібних водойм. 

Подальший розвиток досліджень присвячений агрокліматичному районуванню 
територій зі значною неоднорідністю підстильної поверхні [1, 6, 8-9, 13, 16-17, 21-22]. 
До таких територій можна віднести Україну, де на просторовий розподіл 
агрокліматичних ресурсів впливають дві гірські систем, моря і великими ріками, 
пагорбкуватий і горбистий типи рельєфу, значна пістрявість ґрунтового покриву та 
різні фіто- і агроценози. Слід відмітити, що якщо перші три чинники можна відзначити 
вже на загальних фізико-географічних картах масштабів 1:1500000 і 1:750000, то 
виділення впливу інших чинників можливе тільки при дослідженні топографічних або 
гіпсометричних і ґрунтових карт масштабу 1:50000 і більше. Тобто, врахування впливу 
усього спектру неоднорідностей підстильної поверхні на просторовий перерозподіл 
зональних закономірностей і виявлення азональних особливостей формування 
агрокліматичних ресурсів можливе на підставі детального аналізу великомасштабних 
топографічних та інших спеціалізованих карт.  

До методологічних аспектів агрокліматичного районування територій з 
неоднорідною підстильною поверхні слід віднести такі: 

1. Обґрунтування етапів агрокліматичного районування та складання карт 
районування територій з неоднорідною підстильною поверхнею. 

2. Визначення лінійних розмірів або площі досліджуваної території та масштабу 
складання карт районування, за яких можливості деталізації агрокліматичної 
інформації враховують максимально вплив усього спектру елементів неоднорідностей 
підстильної поверхні. 

3. Застосування агрокліматичних показників, які здатні враховувати просторовий 
перерозподіл агрокліматичних ресурсів під впливом елементів підстильної поверхні. 

4. Уточнення методів генералізації агрокліматичної інформації при тематичному і 
комплексному районуванні території з неоднорідною підстильною поверхнею. 

Насамперед розглянемо можливості масштабів дослідження просторової 
деталізації агрокліматичних ресурсів з врахуванням впливу елементів підстильної 
поверхні (рис.1). Наочно видно, що при досліджені просторового розподілу 
агрокліматичних ресурсів і районуванні території країни (наприклад, України) із 
елементів підстильної поверхні можливе врахування впливу гірських систем та значних 
підвищень,  типів ґрунтів, а також морів й великих рік. При аналогічних дослідженнях 
адміністративних областей можна враховувати вже вплив типів рельєфу, глибини 
вертикального розчленування рельєфу, а адміністративних районів і окремих 
господарств – форм рельєфу, профілю, експозиції і крутизни схилів та місцеположенню 
на схилах, типів долин, малих річок і ставків. 

При агрокліматичному районуванні територій з неоднорідною підстильною 
поверхнею до методологічних відносяться питання етапності районування: в якому 
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напрямку здійснювати районування – від дрібного до великого масштабу чи навпаки? 
Більш обґрунтованим і доцільним нам вважається метод агрокліматичного районування 
від значних територій до менших, від загального до спеціалізованого, тобто від 
дрібномасштабного до великомасштабного. За такого порядку здійснюється, по-перше, 
деталізація агрокліматичних умов у просторово - часовому розрізі, а по-друге, стосовно 
окремих сільськогосподарських культур. Ступінь генералізації інформації 
зменшується, проте збільшується ступінь її фільтрації з точки зору виявлення впливу 
окремих елементів підстильної поверхні. Зростає й точність виділених агрокліматичних 
таксонів (макро-, мезо- і мікрорайонів) на картах агрокліматичного районування.  

Незалежно від того, тематичне чи комплексне агрокліматичне районування 
територій здійснюється, етапи проведення досліджень залишаються однаковими: 

 
Рис.1 - Алгоритм агрокліматичного районування територій з неоднорідною 

підстильною поверхнею 
 
1. Ідентифікація території дослідження і визначення географічної широти і 

довготи та абсолютної висоти місцевості; Визначення метео- або агрометеорологічної 
станції, інформація якої характеризує  агрокліматичні умови рівнинних земель 
території; 

2. Кількісна характеристика агрокліматичних ресурсів (ресурсів світла, тепла і 
вологи) та лімітуючих агрокліматичних умов (режиму заморозків і умов перезимівлі). 

Агрокліматичні ресурси території адміністративного району 

Просторова генералізація агрокліматичної інформації 

Агрокліматичне районування територій з неоднорідною 
підстильною поверхнею 

Ідентифікація на місцевості 

Мікро - адміністративний 
район, землі селищної або 
сільської ради, землі 
окремого господарства 

Елементи рельєфу (форма 
рельєфу, місцеположення на 
схилі, експозиція і крутизна 

схилів, тип долини),  
гранулометричний склад 

грунту, водойми (розміри і 
відстань до них) 

Типи рельєфу і грунтів, 
розміри водойм та відстань 
до них  

Мезо - регіон, область 

фізико- географічні  
параметри ( h,,λϕ ) 

Макро - країна 
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3. Геоморфологічний аналіз території – визначення типу, форм і елементів 
рельєфу, поширених на досліджуваній території. Для виконання цього етапу необхідна 
топографічна або гіпсометрична карта у великому масштабі (М 1:50000, М 1:25000, М 
1:10000 або М 1:5000). Із збільшенням масштабу карти зростає точність виділення 
контурів на карті з різними місцеположеннями. Аналогічно за великомасштабними 
картами виконується аналіз ґрунтового покриву за типом, гранулометричним складом і 
мінералізацією, а також встановлення відстані до найближчих значних водойм;  

4. Встановлення механізму формування мікрокліматичної мінливості різних 
складових агрокліматичних ресурсів і лімітуючих агрокліматичних факторів та 
уточнення параметрів їх мікрокліматичної мінливості для виділених місцеположень та 
проведення розрахунку величин показників агрокліматичних ресурсів і лімітуючих 
агрокліматичних факторів для усього комплексу місцеположень на досліджуваній 
території; 

5. Визначення діапазону мінливості величин показників агрокліматичних ресурсів 
і лімітуючих факторів та встановлення кроку районування, який залежить від 
конкретного показника і вимог сільськогосподарських культур. Визначення кількості 
мікрорайонів та їх ідентифікація; 

6. Агрокліматичне районування досліджуваної території за конкретним фактором 
(показником ) або їх комплексом, яке полягає у віднесенні окремих місцеположень до 
конкретного мікрорайону.  

7. Складання великомасштабної карти агрокліматичного районування 
досліджуваної території (комплексної або за окремими складовими агрокліматичних 
умов). 

На рис.1 представлено алгоритм таких досліджень, за яким показано шляхи 
аналізу вихідної і генералізації кінцевої інформації в залежності від конкретних 
чинників території. Кожен з етапів досліджень базується на врахуванні цілком 
визначених географічних і геоморфологічних чинників, які зумовлюють оптимальний 
масштаб карт агрокліматичного районування. Це дозволяє, крім наочності 
представлення матеріалів досліджень, мати високу точність результатів районування 
територій. 

Етапність здійснення агрокліматичного районування територій з неоднорідною 
підстильною поверхнею пов’язана з необхідністю проведення певних досліджень, в 
яких немає необхідності при дрібномасштабному агрокліматичному районуванні, а 
саме - детальному аналізі елементів підстильної поверхні. Для виконання такого 
аналізу необхідні картографічні основи, насамперед великомасштабні топографічні або 
гіпсометричні карти і карти ґрунтового покриву, а також карти сучасної організації 
угідь. Причому, якщо на великомасштабних (М 1:10000) картах ґрунтового покриву 
виділено землі з різним типом і гранулометричним складом, то з великомасштабними 
картами рельєфу необхідно виконати значну частину картографічних робіт, які 
вимагають певних навиків і досвіду. В залежності від напрямку агрокліматичного 
районування території –  
певного тематичного чи комплексного, необхідно скласти карти глибини 
вертикального розчленування рельєфу, форми рельєфу, експозиції і крутизни схилів, 
місцеположення на схилі.  

Інший методологічний аспект пов'язаний з обґрунтуванням для конкретних 
територій доцільних площ районування. Методологія досліджень цього напрямку 
базується на застосуванні методів макро-, мезо- і мікрокліматичної обробки даних 
метеорологічних і агрометеорологічних спостережень з різним рівнем їх просторового і 
часового осереднення та методів генералізації інформації з агрокліматичних ресурсів і 
лімітуючих агрокліматичних умов. Ступінь генералізації агрокліматичної інформації 
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визначається розміром і характером (неоднорідністю) підстильної поверхні території, 
для якої виконується агрокліматичне районування. Вона визначає й вибір масштабу 
карт, які здатні з високою точністю відбивати можливий спектр величин, зумовлених 
просторовою неоднорідністю підстильної поверхні.  

При агрокліматичному районуванні територій з неоднорідною підстильною 
поверхнею ставляться певні вимоги до показників, за якими здійснюється районування. 
В якості основних агрокліматичних показників при загальному дрібномасштабному 
районуванні, з метою збереження послідовності,, пропонується використання 
традиційних показників, які характеризують світлові і теплові ресурси, ресурси вологи, 
а також умови заморозко- і морозонебезпечності та посушливості. При 
спеціалізованому агрокліматичному районуванні необхідно використовувати 
показники, які адекватно відбивають вплив умов середовища на конкретну культуру, 
або повною мірою характеризують просторово-часову структуру конкретних складових 
агрокліматичних ресурсів. При цьому, як за підходу загального, так і спеціалізованого 
районування, треба зважати на наступні етапи, які здійснюватимуться з врахуванням 
мезо- та мікроклімату. Тобто важливим кроком є вибір показників, які цілком здатні 
характеризувати ресурси територій з врахуванням встановленого спектру елементів 
підстильної поверхні, різномасштабних циркуляційних процесів і вимог 
сільськогосподарських культур до середовища. 

Реалізація методу агрокліматичного районування території з неоднорідною 
підстильною поверхнею на сьогоднішній день здійснена на більшості площі 
Північного Причорномор’я. На рис.2 надано фрагмент такого районування території 
Арцизького району Одеської області за умовами заморозко- і морозонебезпечності. Ця 
територія, за дрібномасштабним агрокліматичним районуванням України за 
заморозконебезпечністю, входить в п’ятий – сьомий макрорайони. Тривалість 
беззаморозкового періоду тут становить 171-200 діб, припинення весняних заморозків 
у повітрі і на поверхні ґрунту відзначається відповідно 10-20 і 20-30 квітня, а дати 
перших осінніх заморозків – 10 жовтня-10 листопада і 1-30 жовтня. Формування мезо- 
і мікрокліматичної різниці умов заморозконебезпечності зумовлене термодинамічним 
механізмом при мезо- і мікромасштабних циркуляційних процесах, пов’язаних з 
наявністю неоднорідної підстильної поверхні, насамперед вертикальним 
розчленуванням рельєфу.  

 
Рис.3 - Карта великомасштабного агрокліматичного районування території окремого 

господарства за умовами заморозконебезпечності з врахуванням мезо- і 
мікроклімату (М 1:10000). 
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Згідно із геоморфологічним районуванням України на цій території глибина 
вертикального розчленування рельєфу змінюється від 10 до 100 м, поширені значні 
рівнинні ділянки, вододільні поверхні і плато, схили різної експозиції і крутизни, дно 
широких і вузьких долин, заплави. Найбільш значний просторовий перерозподіл 
термічного режиму, який зумовлює формування умов заморозконебезпечності в 
весняний і осінній періоди, визначається саме впливом глибини вертикального 
розчленування рельєфу. Тому за цим показником й виділяються мезорайони. 
Деталізація величин показників заморозконебезпечності виконується в залежності від 
місцеположення на схилі – верхній, середній або нижній частинах. В табл.1 
представлено результати розрахунку умов заморозконебезпечності за основним 
показником – тривалістю беззаморозкового періоду. Так, наприклад, тільки в межах 
шостого макрорайону виділено два мезорайони: слабкопагорбкуватого з глибиною 
вертикального розчленування рельєфу менше 60 м і пагорбкуватого - 60-100 м. В 
кожному із мезорайонів виділяються мікрорайони в залежності від форми рельєфу і 
місцеположення на схилі. Таким чином, в межах одного макрорайону виділено два 
мезорайони і по 5 мікрорайонів – усього, з врахуванням вирівняних земель, 11 
мікрорайонів. В межах першого мезорайону тривалість беззаморозкового періоду в 
залежності від місцеположення ділянки може змінюватися від 170 до 195 діб, а другого 
мезорайону – від менше 170 до більше 200 діб. Тобто в межах одного макрорайону 
діапазон мінливості тривалості беззаморозкового періоду складає 25-30 діб. 

 
Таблиця 1 - Мезо- і мікрокліматичне районування шостого макрорайону України за 

умовами заморозконебезпечності (тривалість беззаморозкового періоду, доба) 
 

Макро-
район 

Рівнина Мезорайон, 
ΔН, м) 

Вододільна 
поверхня 

Частина схилу Дно 
долин верхня середня нижня 

6 181-
190 

<60 186-195 186-195 181-190 176-185 170-180 
60-100 >200 191-200 181-190 170-180 <170 

 
На рис.3 представлено великомасштабну (1:10000) мікрокліматичну карту 

агрокліматичного районування території окремого господарства в межах шостого 
макрорайону України, на якій показано виділені в межах двох мезорайонів 11 
мікрорайонів за умовами заморозконебезпечності. Складена мікрокліматична карта 
дозволяє ідентифікувати конкретні мікрорайони на місцевості. Точність виділення 
мікрорайонів складає 10 м., що значно перевищує точність розроблених раніше карт.  

Висновки. Наведені в статті методологічні аспекти агрокліматичного 
районування територій з неоднорідною підстильною поверхнею цілком охоплюють 
питання, які виникають при практичному здійснені завдання. 
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Методологические аспекты агроклиматического районирования территорий с неоднородной подстилающей 
поверхностью. Г.В.Ляшенко 
Рассмотрены общие вопросы агроклиматического районирования территорий и очерчены методологические 
аспекты районирования территорий с неоднородной подстилающей поверхностью. 
Ключевые слова: агроклиматическое районирование, подстилающая поверхность, макро-, мезо-и 
микроклиматическое районирование. 
Metodological aspects for agroclimatic zoning of territories with inhomogeneity underlying surface. G.V.Lyaschenko 
Common questions of territories’ agroclіmatic zoning have been analyzed and zoning’s methodological aspects of territories 
with inhomogeneity underlying surface have been excreted. 
Key words: agroclіmatic zoning, underlying surface, macro-, meso- and microclіmatic zoning. 
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