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кого режима надолго, на многие века и тысячелетия 
закрепляются в исторической "памяти" ландшафта. 
Поэтому планирование и проведение хозяйственных 
мероприятий должно оцениваться и по шкале возмож-
ных долгосрочных экологических последствий для каж-
дого ландшафта юга лесной зоны Русской равнины. В 
первую очередь следует перейти на экологические фо-
рмы агро- и лесопользования с минимальной агротех-
нической обработкой почвы, с сохранением органики, 
предохраняющей почву от чрезмерного промерзания и 
переуплотнения, а на пашнях – с оставлением стерни и 
мульчированием с осени органических остатков. Сле-
дует изменить и пространственную организацию зем-
лепользования с разукрупнением больших полей (в том 
числе и вырубок), придать е й более разнообразную 
структуру, вписывающуюся в сложную пластику рель-
ефа Нечерноземной зоны, шире использовать ланд-
шафтный, а не статитстико-геометрический подход к 
выделению водоохранных зон в бассейнах малых рек. 
Водоохранными должны стать не узкие лесные полосы, 
а вся система насаждений на водосборах, в первую 
очередь – в гидрографических зонах.  
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ЛАНДШАФТНО-ГИДРОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ МНОГОВЕКОВОГО ЛЕСПОЛЬЗОВНИЯ 

На основі багаторічних стаціонарних лесогідрологіческіх та історико- архівних досліджень аналізується мно- говековая лісогос-
подарська діяльність людини , результатом якої стало багаторазове зміна ланд - шафтно структури в Центрі Російської рівнини . 
Такий ландшафтно -історичний аналіз дозволяє оцінити еко- логічні наслідки багатовікового лісокористування та оцінити внесок 
людини у зміну гідроекологческіх ситуацій , структури ландшафтів , яке можна порівняти з впливом природних природних сил. 

Ключові слова: багатовікове лісокористування , гідроекологічна ситуація , ландшафтно -історичний ана -ліз , соціально- екологіч-
ні наслідки. 
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LANDSKAPE-HYDROECOLOGICAL CONSEQUENCEC LONG-TIME FORESTRY.  

Landscape-ecological consequences of long-time forest using on the base stational and archival researches are considered. Anthropogenic 
impact (for last 4 ages) resulted to changes landscape structure in the Center of Russian plain . Landscape-historical analys allows to estimate the 
environmental consequences of long-time forest-using and to evaluate the landscape-forming contribution of human activity which is comparable 
to the impact of natural forces. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФІТОГЕННОГО РЕЛЬЄФУ НІЖИНЩИНИ 
 
Проаналізовано причини та особливості виникнення найбільш поширених акумулятивних і денудаційних фітоген-

них форм рельєфу на території Ніжинського району Чернігівської області. Зокрема, досліджено такі фітогенні форми 
рельєфу, як купини; дернові та мохові горбочки і мікропасма; мікропасма, утворені кореневою системою дерев; при-
стовбурові горби і міжстовбурові зниження; вітровальні ями, мікроулоговини, горби та мікропасма; очеретяні береги 
водойм та піко-горбочки, які утворюють гриби в процесі росту. Охарактеризовано їх розміри та щільність розта-
шування у межах окремих ділянок дослідженого регіону 

Ключові слова: фітогенний рельєф, вітровальний горб, вітровальна яма, купина, пристовбуровий горб, міжстов-
буре зниження; мікропасмо. 

 
Вступ. На території Чернігівської області і зокрема в 

межах Ніжинського району, досить часто зустрічаються 
фітогенні форми рельєфу. Вони бувають різного розмі-
ру та походження, а їх географія значною мірою пов'я-
зана з наявними тут типами рослинних угрупувань. До-
слідження таких форм рельєфу дає можливість оцінити 
роль та масштаби впливу фітогенного чинника у рель-
єфоутворенні даного регіону нашої держави. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про ре-
льєф Чернігівської області та Ніжинщини, а також про 
роль фітогенного чинника у рельєфоутворенні в різних 
районах планети можна отримати інформацію з насту-
пних публікацій [1, 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16]. Опрацювання зазначених публікацій, а також 
матеріали власних польових досліджень дали змогу 
досить детально проаналізувати чинники формування 
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сучасного рельєфу в межах вказаної території і дослі-
дити представлені тут фітогенні форми рельєфу.   

Формулювання цілей статті. Метою дослідження є 
вивчення морфологічних і морфометричних особливос-
тей та поширення фітогенних форм рельєфу в межах 
Ніжинського району Чернігівської області. 

Об'єкт і предмет дослідження. Об'єктом дослі-
дження є територія Ніжинщини, а предметом – особли-
вості наявної в її межах фітогенної морфоскульптури.  

Виклад основного матеріалу. Для території Ні-
жинського району, що повністю розташовується в ме-
жах Придніпровської низовини, характерне домінування 
плоских, подекуди полого-хвилястих, місцями заболо-
чених, рівнинних просторів, формування яких зумовле-
не рядом ендогенних та екзогенних чинників рельєфоу-
творення зі значно переважаючим впливом останніх.  

Аналіз наявних геологічних, історико-геологічних та 
геоморфологічних матеріалів по даній території дає 
підстави стверджувати, що провідними чинниками екзо-
генного рельєфоутворення тут є давні зледеніння, вод-
но-льодовикові потоки, а також діяльність постійних і 
тимчасових водотоків. Серед відкладів антропогенового 
віку на Ніжинщині переважають саме геологічні породи 
флювіального, гляціального та флювіогляціального 
походження, які є основою для формування сучасного 
рельєфу і відповідних типів морфоскульптури [1, 2, 3, 6, 
7, 11, 13, 15, 16]. 

Необхідно відзначити також, що досить важливу 
роль у формуванні поверхні дослідженого регіону віді-
гравала й біота. Свідченням цього є наявність значної 
кількості біогенних форм рельєфу – нерівностей земної 
поверхні, створених внаслідок діяльності організмів.  

В залежності від агента рельєфоутворення виділяють 
фітогенні та зоогенні акумулятивні й денудаційні форми 
біогенного рельєфу. За розміром вони мають ранг піко-, 
нано-, мікро- та, значно рідше, мезо-рельєфу [4, 8].  

На Ніжинщині акумулятивні фітогенні форми рельє-
фу представлені окремими купинами, скупченнями ку-
пин на поверхні боліт і заболочених ділянок; дерновими 
горбочками на луках, галявинах, узліссях та покинутих 
полях; звивистими мікропасмами утвореними коренями 
дерев, пристовбуровими горбами і міжстовбурними 
зниженнями; вітровальними горбами і мікропасмами; 
очеретяними берегами водойм та піко-горбочками, що 
утворюють гриби в процесі свого росту.   

До денудаційних фітогенних форм рельєфу дослі-
дженої території належать вітровальні ями, а також 
ходи коренів та ризоїдів. 

Фітогенні форми рельєфу мають на Ніжинщині досить 
значне поширення. Це перш за все пов'язане з тим, що 
тут великі площі займають болота та заболочені ділянки й 
луки, а також розташовані досить значні лісові масиви та 
розміщується багато захисних лісосмуг на полях і поблизу 
шляхів сполучення (головним чином залізниць).  

Не дивлячись на те, що великі болотні масиви, зок-
рема Смолянка площею 4 300 га, були меліоровані, на 
значній частині їх поверхні зберігся первинний рельєф. 
Так, на трав'янистих болотах спостерігається чергування 
купин (від кількох до кількох десятків сантиметрів висо-
тою та діаметром) і обводненого (головним чином вес-
ною та інколи на початку літа) міжкупинного простору.  

Іноді купини розташовуються так близько одна біля 
одної, що складається враження, ніби ділянка земної 
поверхні вкрита стьобаною ковдрою.  

Часто також спостерігається зменшення щільності 
купин у напрямку від центральної частини заболоченої 
ділянки до периферії. Крім боліт, купини ще зустрічають-
ся і на ділянках зайнятих лучною рослинністю, але їх 
кількість і щільність там значно менша ніж на болотах. 

Характерною особливістю заболочених ділянок лісів 
є наявність у їх межах таких фітогенних форм рельєфу, 

як пристовбурні підняття ("п'єдестали"), що відокрем-
люються одне від одного міжстовбурними зниженнями з 
переважно трав'янистою, рідше чагарниковою рослин-
ністю. Такі форми рельєфу зустрічаються зокрема в 
лісових масивах поблизу сіл Лісове, Бурківка, Стодоли, 
Вертіївка, Кукшин, Переяслівка.  

Слід відзначити також, що пристовбурові підняття зу-
стрічаються в усіх місцях, де представлена деревна рос-
линність. Їх розміри не скрізь однакові. Наприклад, у ме-
жах лісів, захисних лісосмуг поблизу залізниць та парків 
вони рідко мають висоту понад 10 см, а їх діаметр най-
частіше дорівнює двом діаметрам комлевої частини де-
рева. На території ж полезахисних смуг, садів та поблизу 
тротуарів пристовбурні горби можуть мати висоту 15-
20 см і діаметр – 2, а інколи й більше, метрів.  

В окремих випадках пристовбурні горби можуть під-
німатися над прилеглою територією на висоту понад 
0.5 м і мати діаметр основи, що вимірюється кількома 
метрами. Такі фітогенні форми найчастіше приурочені до 
поодиноких старих дерев на околицях населених пунктів. 
Наприклад, на східній околиці села Бурківка, на північній 
околиці села Дуболугівка Ніжинського району та на бере-
гах Остра ростуть верби і тополі (осокори) діаметром 
понад 1.2 м. Вони стали причиною утворення пристовбу-
рних горбів висотою 0,7-08 м і діаметром до 10м.  

У лісових масивах, особливо тих де у видовому складі 
переважає сосна, досить часто зустрічаються вітровальні 
форми рельєфу, що утворюються внаслідок падіння де-
рев. Механізм утворення їх досить простий: при падінні 
дерева його коренева система виривається разом з час-
тиною ґрунту і на місці, де росло дерево, виникає вітрова-
льна улоговина (яма) певного розміру. Коренева ж систе-
ма разом із захопленим нею ґрунтом формує на краю уло-
говини вітровальний горб ("земляну стіну") [4, 5, 8].  

У випадках коли коренева система утримує дерево і 
не повністю виривається а тільки підривається з одного 
боку, на відстані найчастіше 0.5-1 м від його комлевої 
частини формується невеликий горб, а стовбур розмі-
щується під певним кутом до поверхні. 

Такі форми рельєфу, які можна назвати "еолово-
фітогенними" мають місце в усіх лісових масивах до-
слідженої території, лісосмугах поблизу залізниці і на-
віть трапляються у деяких парках. Виняток становлять 
лише полезахисні смуги, де такі форми рельєфу прак-
тично відсутні.  

Вітровальні улоговини та горби найчастіше бувають 
асиметричними. Це викликано тим, що значна частина 
матеріалу ризосфери (пухка порода, пронизана коре-
нями рослин) з підвітряного боку дерева при його па-
дінні майже не порушується. Їх утворення значною мі-
рою залежить від сили і тривалості вітру, щільності лі-
сових насаджень, віку та розміру дерев, а також від 
вологості ґрунту [4, 8, 10]. 

Глибина "свіжих" вітровальних улоговин (ям) у межах 
дослідженої території найчастіше становить 0.5-0.8 м, 
хоча в окремих місцях (Вертіївське лісництво) зустріча-
ються подібні форми рельєфу глибиною 1-1,2 м. На дні 
таких ям майже завжди спостерігаються мікроулоговини 
("діри") глибиною 0.5-0.6 м і діаметром від кількох до 10, а 
інколи й більше, см. Це результат виривання стрижневих 
коренів. У "старих" вітровальних ямах такі мікроулоговини 
відсутні, оскільки вони мають дуже незначний термін існу-
вання і досить швидко (протягом року, рідше за 2-3 роки) 
заповнюються пухким уламковим матеріалом.  

"Свіжі" вітровальні горби на території більшості до-
сліджених лісових масивів переважно мають висоту до 
1 м, хоча інколи досягають і показників 1.2-1.3 м. На 
ранній стадії свого існування вітровальний горб являє 
собою підняття (часто досить видовжене). Таке піднят-
тя ("земляна стіна") значною мірою повторює обриси 
вітровальної улоговини. Воно, як правило, складене 
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слабо закріпленим матеріалом, що досить інтенсивно 
осипається. З часом, завдяки процесу осипання та від-
паданню коренів, вітровальні горби перетворюються на 
покриті трав'янистою рослинністю підняття, що мають 
постійний об'єм і форму.  

Слід також відзначити, що вітровальні форми утво-
рені "живими" деревами і сухостоєм суттєво відрізня-
ються за розмірами. Найбільші сухостійні вітровальні 
форми рельєфу виникають при падінні дубів та ясенів, 
осика, береза та інші породи дерев мають вітровальні 
горби та ями, що у більшості випадків близькі до діаме-
тра комлевої частини стовбура. 

Дерева, падаючи в результаті вітровалу, формують 
не лише горби та улоговини, але й стають причиною 
виникнення приєднаних до вітровального горба мікро-
пасм – лінійно-витягнутих форм рельєфу, що за довжи-
ною відповідають довжині стовбура дерева. Висота їх 
максимальна у момент падіння дерева і дорівнює пока-
знику діаметра стовбура. Слід також відзначити, що 
поблизу вітровального горба вона суттєво збільшується 
і може дорівнювати двом, а інколи й трьом, діаметрам.  

В окремих випадках, особливо при падінні сухих де-
рев, вітровальний горб зовсім не формується або може 
бути невеликим і зміщеним на відстань 1-2,5 м від місця 
розташування неглибокої (до 0.5 м) вітровальної ями.  

Тривалість існування таких форм рельєфу залежить 
від періоду розкладання деревини. Вони поступово за-
ростають і просідають, а через 80-100 років взагалі 
припиняють своє існування [4, 8]. 

Щільність вітровальних горбів, улоговин та мікропасм у 
різних лісових масивах дослідженої території неоднакова 
й коливається від 3-5 до 7-8 шт/га. Досить часто кількість 
горбів та улоговин суттєво перевищує кількість мікропасм. 
Це викликано тим, що після вітровалу стовбури повалених 
дерев у більшості випадків розпилюються і вивозяться, а 
вивалена коренева частина залишається. 

До форм фітогенного рельєфу, які часто зустріча-
ються у лісах, лісосмугах та парках дослідженої тери-
торії, належать також утворені кореневими системами 
дерев звивисті мікропасма. Їх висота коливається від 
кількох мм до кількох см, а довжина, в окремих випад-
ках, може досягати кількох метрів.  

Необхідно також відзначити, що у місцях поширення 
деревної рослинності досить часто зустрічаються горбо-
чки утворені пристовбурними підняттями і пнями спиля-
них дерев і дещо рідше – горби, основою яких є покинуті 
стоси дров і купи гілок та хмизу, що залишились після 
лісозаготівлі. Такі форми рельєфу доцільніше називати 
не фітогенними, а "антропогенно-фітогенними".  

Серед лісових масивів (особливо в соснових лісах) 
трапляються такі нано-форми біогенного рельєфу, як 
"мохові горбочки" [4, 8]. Ядром їх формування стають 
переважно старі кротовини. "Мохові горбочки", зокрема 
в межах Вертіївського лісництва, мають висоту 10-20, а 
діаметр 10-30 см. Щільність таких форм рельєфу ста-
новить найчастіше 10-12 шт/га. 

Крім "мохових горбочків" на лісових галявинах, про-
сіках та узліссях зустрічаються округлої форми дернові 
нано-горбочки діаметром від 10 до 30 см і висотою до 
15 см. Подібні форми фітогенного рельєфу зустріча-
ються й на вилучених із сільськогосподарського обробі-

тку полях, але там їх висота найчастіше становить кіль-
ка сантиметрів, а діаметр – не перевищує 10 см.  

Фітогенні горбочки та мікропасма, висотою до 10 см, 
формуються також і в межах населених пунктів, особ-
ливо чітко вони проявляються у тих місцях, де порушу-
ється асфальтний покрив.  

Досить поширеною в межах дослідженої території фо-
рмою фітогенного рельєфу є очеретяні береги. Вони зу-
стрічаються як на природних, так і на штучних водоймах.  

Крім того, до фітогенних піко-форм рельєфу можна 
віднести й існуючі дуже короткий період часу підняття, 
утворені грибами.  

Проведене дослідження фітогенних форм рельєфу 
у межах Ніжинського району Чернігівської області до-
зволяє зробити наступні висновки: 

1. Природні умови території Ніжинщини є сприятли-
вими для формування широкого спектру акумулятивних 
та денудаційних форм фітогенного рельєфу. 

2. Акумулятивні фітогенні форми рельєфу кількісно 
значно переважають денудаційні, основними місцями 
поширення яких є переважно ділянки покриті деревною 
рослинністю. 

3. Максимальну густину фітогенні форми рельєфу 
мають у межах заболочених ділянок, луків, лісових ма-
сивів і захисних лісосмуг на полях та поблизу шляхів 
сполучення. 

4. За розміром переважна більшість фітогенних 
форм рельєфу Ніжинщини мають ранг піко-, нано- та 
мікро- рельєфу.  
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ОСОБЕННОСТИ ФИТОГЕННОГО РЕЛЬЕФА НИЖЕНЩЕНЫ 

Проанализированы причины и особенности возникновения наиболее распространенных аккумулятивных и денудационных фито-
генных форм рельефа на территории Нежинского района Черниговской области. В частности, исследованы такие фитогенные фор-
мы рельефа, как болотные кочки, дерновые и моховые микрогряды; микрогряды, образованные корневой системой деревьев; прист-
вольные холмы и межствольные понижения; ветровальные ямы, микровпадины, холмы и микрогряды; камышовые берега водоемов и 
пико-холмики, создаваемые грибамы во время роста. Дана характеристика их размеров и плотности размещения в пределах отдель-
ных участков иследованного региона 

Ключевые слова: фитогенный рельеф, ветровальный бугор, ветровальная яма, кочка, приствольный бугор, можствольное пони-
жение, микрогряда. 
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THE FEATURES OF PHYTOGENOUS RELIEF IN THE NIZHYN AREA 

The causes and peculiarities of appearence of the most common accumulating and denudation phytogenic landforms within the Nizhyn area in 
Chernihiv region are analyzed. In particular, such phytogenic landforms as marsh mounds, turf and moss hills ; hills formed by root systems of 
trees, around-the-trees hills and holes between the tree trunks; windfall holes, micro holes, hills and micro ranges; rushy banks of ponds and picot-
hills created by mushrooms during the growth. The characteristic of their size and density within the individual sections of the investigated region 
is given. 

Keywords: phytogenous relief, windfall mound, windfall hole, hillock, around-the-tree hill, hole between the tree trunk, micro range. 
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ГЕНДЕРНІ АСПЕКТИ РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ 
 
Визначено сучасні риси ринку праці України. Здійснено просторово-часовий аналіз рівнів економічної активності, 

зайнятості та безробіття чоловіків і жінок на ринку праці в Україні, виділено регіональні особливості їх прояву. Про-
аналізовано галузеву структуру зайнятості чоловіків і жінок та гендерні аспекти оплати праці. Охарактеризовано 
рівень конкурентоспроможності та можливості кар'єрного зростання чоловіків і жінок на ринку праці. Проаналізовано 
співвідношення чоловіків і жінок в Україні у керівництві підприємствами залежно від їх галузевої належності, доходів 
та чисельності зайнятих. 

Ключові слова: гендерні відміни, регіон, співвідношення, рівень зайнятості, рівень безробіття, оплата праці, кері-
вництво підприємствами. 

 
Постановка проблеми. Аналіз зарубіжних публіка-

цій з гендерної географії, міжнародних документів щодо 
забезпечення гендерної рівності в суспільстві підтвер-
джують необхідність суспільно-географічних гендерних 
досліджень спрямованих на виявлення гендерних дис-
пропорцій на ринку праці з метою підвищення гендерної 
культури в українському суспільстві. 

Ринок праці України характеризується стійкою тенде-
нцією до зменшення загальної кількості зайнятих, пере-
розподілом робочої сили між галузями виробничої сфери 
і сфери послуг, в цілому низьким рівнем зареєстрованого 
безробіття та високим рівнем безробіття, визначеним за 
методологією МОП, наявністю прихованого безробіття у 
вигляді неоплачуваних адміністративних відпусток та 
скороченого робочого часу, невідповідністю попиту і про-
позиції робочої сили, низьким рівнем оплати праці та 
поширення неформальної зайнятості населення.  

У регіональному розрізі найнижчий показник наван-
таження на одне вільне робоче місце у м. Київ. Низьким 
цей показник є у Донецькій, Луганській, Харківській та 
Дніпропетровській областях, АР Крим. Найвищі значен-
ня показника у Тернопільській, Рівненській, Чернівець-
кій, Івано-Франківській, Волинській, Хмельницькій та 
Черкаській областях. За даними міжнародного кадрово-
го порталу hh.ua, у 2012 році на столицю припадала 
більшість наявних вакансій – 58%. Ще третину від зага-
льної кількості вакансій було розміщено в кількох регіо-
нах – Донецькій, Дніпропетровські, Харківській, Одесь-
кій, Львівській областях та АР Крим. На частку інших 19 
регіонів припадає менше 14% пропозицій про вакансії.  

Водночас, для ринку праці України характерні суттє-
ві гендерні відміни рівнів зайнятості та безробіття, 
оплати праці, конкурентоспроможності та кар'єрного 
зростання, виконання управлінських функцій чоловіка-
ми і жінками. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дженнями гендерних проблем в Україні займаються 
філософи, соціологи, політологи, історики, психологи, 
демографи, економісти. Їх дослідження включають пе-
редусім психологічні, галузеві та вікові аспекти гендер-
них співвідношень. Системні суспільно-географічні до-
слідження даної проблематики проводяться на кафедрі 

економічної і соціальної географії Київського націона-
льного університету імені Тараса Шевченка. Однак, у 
фаховій літературі недостатньо уваги приділено регіо-
нальній диференціації гендерних співвідношень на рин-
ку праці, які постійно змінюються під впливом організа-
ційно-управлінських та соціально-економічних чинників.  

Метою написання даної статті є просторово-часовий 
гендерний аналіз рівнів зайнятості, безробіття, його три-
валості, оплати праці, участі чоловіків і жінок в управлінні 
підприємствами на ринку праці в Україні. 

Виклад основного матеріалу. У 2011 році рівень 
економічної активності населення України складав 
64,3%. Рівень економічної активності чоловіків був знач-
но вищим, ніж жінок (70,7% та 58,5% відповідно). Аналіз 
динаміки рівня економічної активності населення свід-
чить про те, що найвищим він був у чоловіків у 2008 році, 
а жінок у 2000 році. Найвищим цей показник був у групі 
населення з повною вищою освітою як для чоловіків, так 
і жінок, а найнижчим – у групі з базовою загальною осві-
тою. У чоловіків і жінок працездатного віку рівень еконо-
мічної активності найвищий у віковій групі 35-49 років.  

Найвищий рівень економічної активності чоловіків 
характерний для Києва, Закарпатської, Миколаївської, 
Донецької, Харківської і Херсонської областей. Найви-
щий рівень економічної активності жінок у м. Києві, Чер-
нігівській, Чернівецькій, Хмельницькій, Житомирській та 
Волинській областях. 

Економічна активність жінок на ринку праці є висо-
кою. На відміну від чоловіків на рівень економічної ак-
тивності жінок впливає кількість дітей. Для жінок силь-
ніше, ніж на чоловіків, на рівень економічної активності 
впливає рівень освіти. Для чоловіків сильніший, чим 
для жінок, вплив на зміну рівня економічної активності 
здійснюють характеристики стану здоров'я. Найбільший 
вплив на економічну активність чоловіків має рівень 
доходів. Тобто, на ринку праці визначальними факто-
рами економічної активності чоловіків є економічний та 
демографічний, а жінок – соціально-демографічний. 

Рівень зайнятості населення України у 2011 році 
складав 59,2%. Зайнятість чоловіків становила 64,4% і 
суттєво переважала над рівнем зайнятості жінок – 
54,5%. Нижчий рівень зайнятості жінок щодо чоловічого 
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