




Лісостепова зона, або Лісостеп простягається майже на 1100 км від 

Передкарпаття на заході до Середньоруської височини на сході. Вона 

охоплює всю центральну частину території України завширшки в 

середньому 110 км. Лісостеп займає близько 34% території України. 

Оскільки лісостепова фізико-географічна зона розташована між Поліссям 

і Степом, то в її північній частині відчувається більший вплив природних 

компонентів, типових для зони лісів, а на півдні посилюється вплив 

чинників, властивих степовій зоні. 





 





 



Клімат у лісостеповій зоні помірно континентальний. 
Його континентальність збільшується у східному 
напрямку. Середні температури січня змінюються від–5°С 
на заході до–7°С на сході, липня – відповідно від +18°С до 
+20°С. Кількість опадів зменшується з півночі на південь 
від 600 до 500 мм за рік. Майже стільки ж води і 
випаровується, тому зволоження природної зони достатнє. 
В окремі роки в лісостепу бувають посухи. 

 



Річкову мережу формують Дніпро, Південний Буг, 

Дністер з притоками. Всі річки мають долини з 

асиметричними берегами та повільні течії. У місці 

перетину твердих порід Українського щита, де виходи 

гранітів перегороджують русла Південного Бугу 

і Гірського Тікича, утворюються пороги. Річки мають 

змішане живлення, найбільш повноводні навесні та у 

червні. 

 



Озер у лісостепу мало. Вони є у заплавах великих 
лівих приток Дніпра. Численні озера-стариці, які 
колись були в заплаві самого Дніпра, залиті 
водами Каховського та Кременчуцького водосховищ. 
Брак природних водойм компенсується ставками, які 
створені біля багатьох населених пунктів. 

 



У лісостепу переважають 
родючі чорноземи (типові та опідзолені), що сформувалися на 
лесах або лесовидних суглинках. У зниженнях поширені лучні 
ґрунти, подекуди – торфові. 

 

Ландшафти: Неоднаковий рельєф у різних частинах зони впливає й на інші 
природні компоненти, тому в лісостепу виділяють три фізико-географічні краї. У 
Дністровсько-Дніпровському краї поширені різні лісові та лісостепові височинні 
ландшафти. У Лівобережно-Дніпровському краї панують лісостепові і 
лукостеповінизовинні ландшафти, а у Середньоруському краї – лісостепові 
височинні. В долинах великих і середніх річок сформувалися заплавні лучні 
ландшафти. 



Природна рослинність представлена лісовими і степовими видами. 
Лісистість території становить лише 12 %. Ліси збереглися в долинах річок 
та межиріччях. Вони ростуть на сірих лісових ґрунтах та деградованих 
чорноземах (в яких зменшився вміст гумусу, і вони стали менш родючими), 
що раніше були під степами, а потім позаростали деревами. Лісові масиви 
утворюють переважно дуб і граб. У широких балках поширені байракові 
ліси, в яких ростуть дуб, граб, клен, липа, ліщина, бруслина та ін. На 
піщаних берегах Дніпра та Сіверського Дінця, куди доходив язик давнього 
льодовика, острівцями трапляються соснові ліси. 
 



Для Лісостепу є характерним поєднання тваринного світу 

Полісся і Степу. У лісах водяться лось, дикий кабан, 

козуля, вовк, борсук, куниця, білка. На степових ділянках 

типові тварини — заєць-русак, лисиця, гризуни 

(ховрашки, хом'яки, миші); із птахів — сіра куріпка, 

перепел. 



Для збереження цінних об'єктів природи, рідкісних видів рослин і тварин у зоні 
створено природні національні парки «Подільські Товтри», Яворівський, 
заповідники — «Розточчя», «Медобори», Канівський. Канівський природний 
заповідник — один з найдавніших в Україні, який було створено 1923 року. Він 
охоплює частину яри та пагорби на правому березі Дніпра та дніпровські острови. 
Важливими об'єктами заповідника є геологічні утворення, грабовий ліс та 
Чернеча гора (100 м над Дніпром), де було перепоховано Тараса Шевченка. 
Михайлівська цілина — філія Українського степового заповідника, де 
оберігається єдина в Україні ділянка лучного степу в межах лісостепової зони. 


