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Т.В. ТАБОЛ1НА 

О.В. ЧЕМАН1НА

Донбаська державна академ1я буд1вництва й арх1тектури 

ЛАНДШАФТНИЙ П1ДХ1Д ДО ВИВЧЕННЯ ПОРУШЕНИХ ТЕРИТОР1Й

Рассматриваются нарушения территории как источник изменения всех 
ландшафтных компонентов, деградации естественных экологических связей, что 
обосновывает актуальность ландшафтного подхода к изучению локальных нару. 
шений в структуре города. Сформулировано Определение термина "техногенный 
ландшафт", кратко рассмотрены основные характеристики видов техногенных 
ландшафтов.

Отмечено, что ландшафтный подход к изучению техногенно измененных 
территорий позволяет рассматривать нарушения в тесной взаимосвязи с их окру, 
жением -  природным и антропогенными ландшафтами, что ориентирует на изуче
ние связей между объектами и средой.

Сферу життя i д'|яльносгп людини формують дп и по перетворенню територК. 
Територ1я розглядаеться не ттьки як дтянка земл1, але i як вщповщним чином ор- 
гажзований людиною npocTip, що вщбивае сукупшсть ycix вид1в господарського 
використання земли

Розвиток м1ста залежить або вщ природноТ структури, або в'щ структури зе- 
млекористування. Для великих промислових мют, особливо з розвинутою п'рничо- 
добувною i переробною промислов'ютю, ведучою е структура землекористування. 
Ц| мюта в цтому -  сукупнють антропогенних ландшафте. У географ1чному ланд- 
шафтоведенж антропогенними ландшафтами прийнято називати ландшафта, що 
сформувалися в результат цшеспрямованого впливу людини на природний 

ландшафт. Стушнь антропогенно'!' змЫи ландшафтноТ першооснови залежить в!д 
характеру, 1нтенсивност1 i масштабу антропогенного навантаження. Cnifl зазначи- 
ти, що не завжди антропогенний ландшафт накладаеться на природний, як прави
ло, ландшафтна шдоснова е антропогенно-змЫеною у результат) господарськси 
д1яльност1 попереджх покол1нь.

Завдяки антропогенним перетворенням природних компоненте стало мож- 
ливим планом!рне формування навколишнього середовища в цтому i мюькогосе- 
редовища зокрема. Антропогенн1 ландшафти формують новий, вщмжний eifl пер-
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icHoro, комплекс взаемозв'язюв м1ж ландшафтними компонентами. Для природ
ах ландшафт*6 характерна саморегуляц1я, антропогенж ж комплекси можуть ic- 
нувати i розвиватися ттьки при учасгп людини. Однак людина впливае на природу 
не т1льки цшеспрямовано, але й Ыод1 непередбачено, що виявляеться у вигляд1 
еакцл природних компонента чи комплекав у цтому на антропогенну змжу. Реа- 
. ландшафту-першооснови виявляеться у вигляд! локальних порушень. Таю по- 

г.ущення дотепер розглядалися лише в аспекп землекористування i вщповщно до 
держстандарту 17.5.1.01-78 називалися порушеними територ1ями. Порушеними е 
територП'. що втратили свою господарську цЫжсть i е джерелом негативного впли- 
ву на середовище у зв'язку з порушенням фунтового i рослинного покриву, пдро- 
лопчного режиму й утворенням техногенного рельефу в результат виробничоТ fli- 
яльност. Джерелами виникнення порушених територш е прничодобувна, прничо- 
переробна, металурпйна, xiMi4Ha промислов1сть, шдприемства буд1вельноТ ждуст- 
pij комунально-складське господарство, агропромисловий комплекс. OchobhI види 
порушень можна роздтити на первинж, зв'язаж безпосередньо з технолопчним 
процесом, i BTopnHHi, виникнення яких спровоковано ведениям технолопчного 
процесу До первинного вщносяться кар'ерж виТмки, породж вщвали i вывали роз- 
криву, гщровщвали i т.п., до вторинного -  р1зного роду деформацн земно! поверх- 
Hj, явища затопления, шдтоплення, заболочування i т.п.

Для структури промислово розвинутих мют характерна наявнють великоТ 
кшькосп порушених територм. Вщвали шахтноТ породи, золовщвали ТЕЦ, шламо- 
накопичувач!, покинув кар'ери -  характерна прикмета сучасних шдустр^альних 
MiCT. До цього варто додати величезну кшьюсть територм, вщчужених у результат! 
геомехажчних i пдродинам1чних порушень. Наявжсть у структур! мюта порушених 
територ1й викликае невиправдане збтьшення довжини транспортних i жженерних 
комун!кац1й, виникнення нерацюнальноТ планувальноТ структури, порушення caHi- 
тарно-ппежчних i мжроюнматичних умов. KpiM того, порушен! територн е джере
лом зм!н, у бшьилй чи менцлй Mipi, ycix ландшафтних компонента: рельефу, кл1ма- 
ту(мезо- i мкрошмату), вод, фунта, рослинностк Осктьки eci складов! ландшаф
ту знаходяться в складжй взаемодп, то змжа одного з них спричиняе змжу жших 
аж до повно'1 деградацп комплексу. Таким чином можна говорити про розрив зв'яз- 
яв Mi>K компонентами ландшафту. Тому, розглядаючи порушення в аспект! дегра- 
дацй природних еколопчних зв'язк!в, представляеться б!льш лопчним говорити про 
порушен! ландшафти. Под!бний напрямок дозволяе прогнозувати подальший роз- 
виток чи припинення деградац!йних процеав залежно в!д конкретних умов i оц!нки 
потенцмного впливу на природж компоненти. Однак, з погляду географ!чного 
ландшафтоведення, ycl антропогенж (культурно ландшафти е порушеними вщно-

117



Сучасн1 проблеми архггектури та мютобудування, № 10, 2002

сно природноТ першооснови, тому розгляданий нами ландшафт вимагае б1ль 
строгого визначення.

У 1931 р. радянський академжА.Е. Ферсман, вщзначаючи, ЩО господарСЬка 
i промислова Д1яльжсть людини за своТм масштабом i значениям зробилася nopia 
нянною з процесами само!' природи, видшив таю основн! доданки антропогенно? 
д1яльност± «витяг елемента i3 глибин, перерозподт елемента надр на земнЩ по 
sepxHi, стьськогосподарське й Ыженерне перегрупування елеменлв на поверху 
ЗемлЬ [Ферсман А.Е. Вибраж твори. -  М. Наука, 1962 р.]. ГМзжше, у 1934 р BjH 
ув1в терм1н «техногенез», охоплюючи ним сукупнють геох1м1чних i мЫералопчних 
процеав, викликаних техжчною (Ыженерною, прничотехжчною, стьськогосподар. 
ською) д1яльжстю людини.

Спираючись на визначення техногенезу, представляеться обфунтованим 
використовувати термЫ «техногенний ландшафт», п'щ яким варто розумгги ланд
шафт, що виник у результат! реакци природного комплексу на Ытенсивну шженер- 
но-господарську д1яльнють. На вщмЫу в1д антропогенних, розвиток техногенних 
ландшафте не контролюеться людиною, а визначаеться рамками природних за- 
коном1рностей, Ышими словами, техногенж ландшафти мають здатжсть до само- 
розвитку.

За цтеспрямоважстю виникнення техногенж ландшафти можна розподши- 
ти на прям1 i cynyTH i. Утворення прямих техногенних ландшафта обумовлено тех- 
нолопчним процесом (кар'ери i вщвали). Вони е елементами антропогенного 
ландшафту, поки включеж в процес виробництва i регулюються людиною. Але 
вщпрацьоваж кар'ери, покинул вщвали тощо стають техногенними ландшафтами. 
Тепер не ттьки вони впливають на компонента природного середовища, але й 
сам) пщдаються впливу з боку навколишжх ландшафта (шляхом обмжу речови- 

ною й енерпею). CynyTHi техногенж ландшафти безпосередньо не створен1 люди
ною, а е результатом актив1зацм чи виникнення природних процеав, викликаних до 
життя антропогенною д1яльжстю (зрушення i деформаци земноТ noeepxHi, утво
рення депреайних лмок i т.п.)

Техногенн1 ландшафти, як було вщзначено вище, мають здатжсть до само- 
розвитку, що рщнить Тх i3 природними комплексами. Динамжа розвитку Тх залежить 
в'|д тривалосл 1снування. Видтяються дв1 стади розвитку; рання, хитлива i зрша, 
слйка. Для ранньоТ стадп характерна порвняно швидка перебудова, пристосуван- 

ня Bcix компонент1в ландшафту до нових умов, прискорений хщ морфололчних 

процеав. Зрта стад!я е стад1ею слйкого юнування й еволюцтного розвитку. До 
цього часу техногенн1 ландшафти заюнчують формування свого рельефу, рослин- 
н1сть у них набувае рис, властивих даному репону, 30Hi. Техногенж ландшафти
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Г  -psKO'f стадн за законом1рностями свого розвитку под1бж до природних комплешв, 
4асом i не вдазняються вщ них, якщо не брати до уваги Тхн1Й генезис (наприк- 

стар! кар’ери i вщвали, що поросли рослинжстю).

За аналопею з природними ландшафтами, техногенний ландшафт можна 
визначити  як пор1вняно невелику i специф1чну однорщну дшянку земноТ поверхж, 
бмежену природними рубежами, у межах якоТ техногенж компоненти знаходяться 

в складнм взаемодн i пристосоваж один до одного. Причиною виникнення техно
генного ландшафту е локальне порушення, як правило геомехажчного чи пдроди- 
намнного характеру. Визначення оконтурено!' границ i морфометричних характе
ристик локального порушення (форма рельефу, геометричж параметри) не пред
ставляв особливоТ складносгп. Але будь-яке локальне порушення створюе навколо 
себе своерйну зону впливу, що е сумарною зоною геоморфолопчного, пдролопч- 
ного i юйматичного впливу на перв1сний природний чи антропогенний ландшафт i 
служить рубежем, що обмежуе техногенний ландшафт. Не завжди ця границя мо
да бути виражена у вигляд1 контуру, cKopiuie у вигляд1 ареалу.

Техногенн1 ландшафти завжди супроводжують антропогенж ландшафти, 
будучи результатом Тхнього виникнення i розвитку, i природний, на яю вони накпа- 
даються. Слщ зазначити, що включений у структуру мюта природний ландшафт не 
можна вважати таким повною Mipoto, пщ цим термЫом варто розум1ти не генезис 
ландшафту, а скорше перевагу у ньому природних елемента: води, трави, дерев, 
не замощено!' поверхж земль

Вивчення техногенних ландшафта неможливе без вивчення сум1жних ком
плексе. Взаемедя ландшафте вщбуваеться шляхом передач! речовини й енергн 
за допомогою фавтацн, руху BiTpie i вод, ди opraH i3M ie . Y c i q i процеси складають 
внутршню cyTHicTb парагенетичного комплексу. Парагенетичний комплекс -  це си
стема просторово сум1жних чи технолопчних комплекав, що характеризуються 
спшьнютю походження. Саме 1снування парагенетичних взаемозв’язюв i комплек- 
ciB змушуе розглядати не ттьки власне техногенж ландшафти, але i Тхне оточен- 
ня, строго кажучи, вивчати техногенж ландшафти в нерозривному зв'язку Тх i3 зо
ною взаемоди э навколишжми комплексами. Зона взаемоди м1ж сум1жними ланд
шафтами е при кордонною територ1ею, що сприяе спйкосп окремих ландшафта, 
регулюе процеси поширення змЫ у них. Таким чином, юнування парагенетичноТ 
системи opieHTye на вивчення зв'язюв м1ж об'ектом i середовищем, що робить ак- 
туальним еколопчний пщхщ до вивчення техногенних ландшафта.
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