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Великомасштабна 
картографічна модель 
ампелоекологічного 
районуВання

Мета. розробити великомасштабну 
картографічну модель, яка базується 
на закономірностях географічного 
розподілу показників ампелоекологічних 
умов у виноградарській зоні україни. 
Методи. географічного аналізу (дослідження 
закономірностей географічного розподілу 
показників екологічних умов), картографічний 
(розробка ампелоекологічних карт); польовий 
(визначення ампелоландшафтних характеристик 
території); моделювання (дослідження 
зв’язку між станом винограду та екологічними 
умовами). Результати. розроблено алгоритм 
великомасштабної картографічної моделі. на 
прикладі земель окремих сільських рад півдня 
україни зі значним відсотком виноградників 
здійснено моделювання та складено 
великомасштабні карти ампелоекологічного 
районування. Верифікацію великомасштабної 
картографічної моделі проведено на території 
Вільненської сільської ради тарутинського 
району одеської області. Висновки. розроблені 
алгоритм ампелоекологічного картографування 
та великомасштабна картографічна модель 
ампелоекологічного районування півдня 
україни можуть бути використані для оптимізації 
виноградарсько-виноробної галузі.

Актуальність досліджень. Раціональне та 
ефективне управління в галузі виноградарства 
потребує обробки та аналізу великої кількос-
ті різнохарактерної інформації. Ученими ННЦ 
«Інститут виноградарства і виноробства іме - 
ні В.Є. Таїрова» виконано ампелоекологічне ра-
йонування території Північного Причорномор’я  
з виокремленням ампелоеконіш, де в ме-
жах зони виноградарства виділено 12 ампе-
лоекологічних районів (від Дунаю до Дніпра), 
для яких рекомендовано оптимальний сор-
товий склад за термінами дозрівання та мо-
розостійкістю. Наступне завдання полягає 
в деталізації ампелоекологічної інформації, 
яка містить просторову деталізацію елементів 

Ключові слова: екологічні умови, виноград, ампелоекотоп, ампелоекологічна оцінка,  
алгоритм ампелоекологічного картографування, великомасштабна картографічна модель.

рельєфу, ґрунтового покриву і клімату (мікро-
клімату) та просторову деталізацію продуктив-
ності виноградних насаджень на рівні окремих, 
однорідних за комплексом екологічних умов 
територіальних ділянок — ампелоекотопів. 
Ефективно подати таку комплексну інформа-
цію можна лише із застосуванням картографіч-
них моделей. Причому ефективність зростає 
зі збільшенням масштабу картографування, 
а можливості великомасштабного картографу-
вання збільшуються зі зменшенням фізичних 
розмірів досліджуваної території: Північного 
Причорномор’я, адміністративних областей, 
адміністративних районів, земель сільських 
або селищних рад, окремих фермерських або 
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колективних господарств. Масштаби картогра-
фування можуть збільшуватися від 1:750000 
до 1:10000 і навіть більше.

Перші дослідження, присвячені картографіч-
ному моделюванню, проводили у 70 – 80-х роках 
минулого століття під керівництвом видатного 
картографа К.О. Саліщева. У подальшому вони 
були продовжені в різних наукових установах 
географічного та екологічного напрямів, зокрема 
при картографуванні агрокліматичних ресурсів 
з урахуванням їх мікрокліматичної зони [5, 7].

Постановка проблеми. Одним із під-
ходів оптимізації розміщення виноградних 
насаджень є ампелоекологічна оцінка те-
риторій, яка спрямована на виокремлення 
ділянок з оптимальними екологічними умо-
вами (ампелоекотопів), де конкретний сорт 
повністю розкриває свій природний потенці-
ал. Найефективнішим методом досліджень 
є вивчення зв’язку між станом винограду та 
екологічними умовами, на основі яких роз-
робляються моделі. Під час оцінки екологіч-
них умов території особливу увагу приділяють 
великомасштабному картографуванню окре-
мих показників ампелоекологічних ресурсів. 
Насамперед, це картографування показни-
ків, що характеризують елементи рельєфу, 
ґрунтовий покрив і агрокліматичні умови, 
далі — складання комплексних синтетичних 
ампелоекологічних карт. Ці карти є важливим 
джерелом інформації та засобом її накопичен-
ня, аналізу та синтезу. Крім того, великомас - 
штабні ампелоекологічні карти використовують 
у вирішенні питань розміщення, спеціалізації 
та сорторайонування винограду, розробленні 
проектів закладання виноградників, що забез-
печить ефективне використання ампелоеко-
логічного потенціалу конкретної території, а в 
подальшому — отримання виноградарсько-ви-
норобної продукції належної якості.

Ученими ННЦ «ІВіВ ім. В.Є. Таїрова» 
виконано ампелоекологічне районування 
території Північного Причорномор’я з ви-
окремленням 12-ти ампелоекологічних ме-
зорайонів у межах зони виноградарства (від 
Дунаю до Дніпра), для яких рекомендовано 
оптимальний сортовий склад за термінами 
дозрівання і морозостійкістю. 

Мета досліджень — розробити велико-
масштабну картографічну модель, яка ба-
зується на закономірностях географічного 
розподілу показників екологічних умов у ви-
ноградарській зоні України.

Матеріали і методи досліджень. До-
слід ження спрямовані на встановлення 

закономірностей просторового варіювання 
ампелоекологічних умов. Їх виявлення та ін-
вентаризацію виконують із застосуванням 
картографічного методу. У кінцевому резуль-
таті отримуємо картографічну інтерпретацію 
комплексу ампелоекологічних факторів, тобто 
тематичні і комплексні великомасштабні кар-
ти. За складання будь-якої тематичної карти 
градація показників групи екологічних умов 
здійснюватиметься на основі відомих біоеко-
логічних паспортів різних сортів винограду.

Для об’єктивного багатофакторного аналізу, 
ампелоекологічної оцінки території Північного 
Причорномор’я і складання великомасштабних 
карт застосовували ГІС (ArcGIS). Верифікацію 
великомасштабної картографічної моделі ви-
конано в базовому виноградарському гос-
подарстві Одеської області. Інформаційною 
базою для розроблення великомасштабної 
картографічної моделі ампелоекологічного ра-
йонування стали топографічні і ґрунтові карти, 
карти агровиробничих угруповань ґрунтів із 
супровідними матеріалами Державного під-
приємства «Одеський науково-дослідний та 
проектний інститут землеустрою».

Результати досліджень. Нині моделю-
вання є сучасним методом дослідження в різ-
них галузях знань, зокрема виноградарстві. 
Картографічне моделювання — одне з фун-
даментальних понять моделювання фізич-
них і біофізичних процесів, воно є основою 
вивчення складних систем, зокрема агроеко-
систем. Під картографічним моделюванням 
розуміють створення, аналіз, перетворення 
карт, об’єктом яких є різна атрибутивна та 
ампелоекологічна інформація. Картографічна 
модель відтворює сутність об’єкта, його якісні 
і кількісні характеристики та структуру. Карту 
складають за технологічними правилами кар-
тоукладальних робіт, починаючи з вибору ори-
гінальної або типової математичної основи 
карти, елементів загальногеографічної основи, 
які не лише є основою для нанесення елемен-
тів спеціального змісту, а й мають підкреслю-
вати характер об’єкта моделювання [1, 4, 8].

Виконано пошукові дослідження ампело-
екосистем і представлено першу картографіч-
ну модель, за якою проведено ідентифікацію 
ампелоекотопів у просторово-територіальному 
розрізі. На рис. 1 наведено етапи картографіч-
ного моделювання ампелоекологічного райо-
нування Півдня України. 

На всіх етапах досліджень слід дотриму-
ватися принципу системності, особливо під 
час проектування, створення карт і легенд, 
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генералізації картографічного зображення, 
підбору знакових систем, оцінки наявних карт 
щодо їх відповідності об’єкту тощо. Принцип 
системності поширюється на геоінформаційну 
сферу картографічного моделювання, де за-
лучено класифікації об’єктів, склад бази даних, 
системи картографічних показників. 

Залежно від масштабу досліджень ви-
окремлюють 3 види ампелоекологічних мо-
делей (карт): великомасштабні (у тому числі 
й детальні), середньомасштабні та дрібно-
масштабні. З урахуванням складності та ва-
ріабельності екологічних умов конкретної 
території ампелоекологічні карти складають 
у масштабах 1:10000 (великомасштабні) або 
1:5000 і 1:2000 (детальні) [3, 9, 10]. 

Картографування таких масштабів є вихід-
ним і в подальшому використовуватиметься 

для складання інших видів карт дрібніших 
масштабів. Алгоритм великомасштабного 
картографічного моделювання за ампело-
екологічними ресурсами Півдня України на-
ведено на рис. 2. Він полягає в обґрунтуван-
ні факторів та показників ампелоекологічних 
ресурсів і порядку їх визначення, у виборі 
моделі розрахунку й власне картографічного 
моделювання. 

Великомасштабна картографічна модель 
ампелоекологічного районування Півдня 
України містить інтегральний показник стану 
виноградника в кожній точці території, який 
є функцією від різних чинників і показників 
ампелоекологічних умов: 

 ( )j j j k
h i i i nY f x x x ,..., xϕλ = ⋅ ⋅ ⋅ ; (1)

 ( )j j j k
h i i i nY f x x x ,..., xϕλ = ± ± ± , (2)

де Y — стан виноградника, ϕ — широта; λ — 
довгота; h — висота; f — функ ція; і — чин-
ники та показники ампелоекологічних умов 
(Δh, F, Е, ℓ, ГП, ВГ, ВАК, ГЗГВ, ∑Т, Тсер. min); 
j — клас (інтенсивність) кожного із зазначених 
чинників; Δh — відносне перевищення висот; 
F — форма рельєфу; Е — експозиція схилу; 
ℓ — стрімкість схилу; ГП — ґрунтовий покрив; 
ВГ — уміст гумусу, т/га; ВАК — вміст актив-
них карбонатів, %; ГЗГВ — глибина заляган-
ня ґрунтових вод, м; ∑Т — сума температур;  
Тсер. min — мінімальні температури.

Постановка завдання

Збір і обробка необхідної інформації

Обґрунтування блоків моделі та її розробка

Аналіз результатів картографічного моделювання

Екстраполяція результатів моделювання на різні ампелоекотопи

рис. 1. етапи картографічного моделювання 
ампелоекологічного районування

Вивчення ампелоекологічних  
умов території (збір вихідних даних) Аналіз показників ампелоекологічних умов

Створення картографічних шарів  
показників ампелоекологічних ресурсів

Створення бази даних  
ампелоекологічних ресурсів

Аналіз картографічної інформації та оцінка  
її придатності для моделювання в ГІС

Створення та апробація ГІС моделей  
для оцінки ампелоекологічних умов

Коригування геоінформаційної моделі відповідно  
до картографічних шарів, що відображають ампелоекологічні ресурси

Зведення в єдину проекцію всіх картографічних 
шарів, залучених у процес моделювання

Створення великомасштабної ампелоекологічної 
цифрової моделі в растровому форматі

Рекомендації щодо вибору ділянок з оптимальними ампелоекологічними умовами

рис. 2. алгоритм великомасштабного картографічного моделювання за ампелоекологічними 
ресурсами
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Проведено верифікацію великомасштаб-
ної картографічної моделі на території ви-
ноградарсько-виноробних районів Одеської 
області за географічними координатами 
(широтою та довготою) і відносним пере-
вищенням території, висотою над рівнем 
моря. Для розробки великомасштабної 
картографічної моделі ампелоекологічного 

районування використовуємо великомас-
штабні однофакторні ампелоекологічні карти  
рельєфу, ґрунтового покриву та мікрокліма-
ту. У процесі картографічного синтезу ампе-
лоекологічних карт відбувається переоцінка 
деяких факторів і виокремлення територій, 
однорідних за комплексом екологічних умов 
(рис. 3) [2]. 

Характеристика ампелоекологічних типів земель за запасами гумусу,  
умістом активних карбонатів та гранулометричним  

складом ґрунтів у шарі 1 м № 
агрогрупи

Умовний 
знак

Уміст активних 
карбонатів, %

Запаси 
гумусу, т/га

Гранулометричний склад

умовний знак за класифікацією Качинського

4,0 – 10,5

100 – 200

Легкий суглинок 65 г

Середній суглинок 65 д

Важкий суглинок 66 е

Глина 86 л

200 – 300
Важкий суглинок 65 е

Глина 85 л

>300
Важкий суглинок 61 е 

209е

Глина 82 е

<100 Супісок 92 в 
93 в

Умовні позначення

I – XXXV — порядкові номери ампелоекотопу

Умовні 
позначення

Стрімкість, ° Площа, 
га

Метод освоєння 
території

0 – 3 3065 Прямолінійне 
розміщення 

всіх елементів

3 – 5 2458 Контурне 
розміщення 
кварталів 

і кліток

5 – 7 363 Контурне 
розміщення 
рядів, кліток, 

кварталів

Непридатні (Н): 90е — чорноземи середньо- і сильно-
солонцюваті важкосуглинисті на щільних глинах 
середньозмиті; 
134е — лучні, чорноземно-лучні і каштаново-лучні  
несолонцюваті і слабосолонцюваті засолені 
важкосуглинисті ґрунти; 
215е — розмиті важкосуглинисті ґрунти і виходи рихлих 
(піщаних і лесовидних) порід

 — темп. –17,5...–20,0 °С;

 — темп. –20,0...–22,5 °С;

 — темп. –22,5...–25,0 °С;

 — темп. –25,0 °С та нижче

рис. 3. комплексна ампелоекологічна карта території Вільненської сільської ради тарутинського району
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Надійшла 11.11.2015.

Детально проаналізовано ампелоеколо-
гічну ситуацію у виноградарських районах 
Півдня України та обґрунтовано опти-
мальні показники ампелоекологічних умов. 
Розроблено алгоритм ампелоекологічного 
картографування та великомасштабну 
картографічну модель ампелоекологічного 

районування для досліджуваної території. 
Виконано перевірку великомасштабної кар-
тографічної моделі на прикладі базового 
господарства Вільненської сільської ради 
Тарутинського району Одеської області. 
Достовірність розробленої моделі в серед-
ньому становить 90%. 

Висновки


