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Розробка та видання цього посібника є ініціативою групи
експертів НЕЦУ та Інституту зології ім. І. І. Шмальгаузена
НАНУ. В Україні розроблена велика кількість схем екологічних мереж різного рівня та їх окремих елементів.
Натомість в більшості випадків для розробки цих схем не
були долучені реальні відомості про розташування наявних
природних елементів ландшафту. По цій причині більшість
наявних схем екологічної мережі різнопланові, поверхові і не
стикуються між собою.
На прикладі басейну р.Південний Буг, що охоплює 11%
території України автори демонструють методику розробки
індикативної карти природного каркасу екологічної мережі.
На думку авторів, саме розробка схеми природного каркасу,
має передувати будь-яким розробкам схем екомережі.
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Як відомо, діяльність людини призводить до деградації
або повного знищення природних ландшафтів. Одним з
проявів цих процесів є інсуляризація (від лат. insula –
острів) природних екосистем, тобто розпад суцільних масивів
лісів чи степів на окремі острівці, які оточені орними
землями, населеними пунктами, автомобільними та залізничними шляхами. Дослідженнями багатьох вчених показано,
що острівна флора та фауна більш вразливі, ніж материкові.
Однією з причин цього є різні екстремальні фактори –
пожежі, епідемії, екстремальні погодні явища (посухи,
паводки, розширення звичної амплітуди температур тощо).
Екстремальні зовнішні фактори можуть призвести до
стрімкого зникнення того чи іншого виду тварин і рослин з
певної локальної території. І якщо материкові екосистеми
досить швидко відновлюють втрати частини біоти за рахунок
прилеглих територій, які не постраждали від того чи іншого
лиха і з яких йде відновлення зниклих на ураженій ділянці
видів, то острівні екосистеми або не мають таких можливостей, або реколонізація їх дуже ускладнена. Для виживання видів тварин і рослин також є важливим
внутрішньовидовий генетичний обмін на великих територіях.
Але в острівних популяціях, які ізольовані від інших, це
неможливо. Тому негативну роль починає відігравати
інбридинг (близькоспоріднене схрещування), випадковий
дрейф генів і деякі інші генетичні процеси, що значно
послаблює репродукційні можливості живих організмів,
призводить до появи великої кількості аномалій та генетичного виродження популяцій. Інсуляризація природних
екосистем також порушує добові та сезонні міграції тварин,
що призводить до зниження чисельності видів або навіть до
їхньої загибелі. Крім того, важливим аспектом деградації
острівних екосистем є привнесення адвентивної біоти з
прилеглих, перетворених людиною територій. Виходячи з
цього, метою формування екологічної мережі є просторове
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сполучення між собою ізольованих ділянок природних
екосистем і збільшення їхньої сумарної площі для запобігання негативним процесам, які виникають внаслідок
інсуляризації, а також для збереження та відновлення біологічного різноманіття у довготривалій перспективі.
Для вирішення згаданих проблем, декілька десятиріч тому
природоохоронна наука запропонувала створення загальноєвропейської екологічної мережі. Ідея була широко підтримана і стала один з пріоритетів європейської природоохоронної політики та одним з головних інструментів
збереження біорізноманіття. В останні два десятиріччя в
Україні також проведена певна робота зі створення національної екологічної мережі та її окремих складових (як елементів національної екомережі, так і схем екомереж нижчого
рангу), яка має бути частиною загальноєвропейської мережі.
Досягнення та проблеми створення національної екомережі
детально розглянуті в попередніх публікаціях (Kostyushin, 2003; Костюшин, 2008). В даній публікації вкажемо
лише на декілька основних проблем – адміністративнобюрократичний підхід до створення екомережі, значний
дефіцит даних про біорізноманіття України, а також
об’єктивні методологічні труднощі, які мають місце при
створенні екомережі.
Адміністративно-бюрократичного підходом ми називаємо
підхід коли проектування екомережі відбувається шляхом
деталізації гіпотетично виділених елементів національного
рівня, а розбудова регіональних (обласних) схем іде за
адміністративним принципом, майже без врахування мережі
наявних природних територій. Результати втілення такого
підходу можна продемонструвати на прикладі вже розроблених регіональних схем екологічної мережі (РСЕМ),
значна кількість з яких мають надмірно генералізовану
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структуру і не повною мірою враховують наявний природний
каркас, що значно знижує їх природоохоронну цінність і
ставить під сумнів доцільність практичної реалізації таких
схем. Так, наприклад, на схемі екологічної мережі Одеської
області (рис. 1) не показані степові ділянки, які є типовими
елементами природного ландшафту регіону та у повному
обсязі мають входити до складу екологічної мережі, тому що
вони є осередками більшої частини червонокнижних видів в
регіоні (на зображенні рожевим кольором позначені межі
ділянок, переважно степових, які планується передати під
заліснення). Схема екомережі Харківщини (рис. 2)
складається лише з природно-заповідного фонду та великих
річок, а Луганщини (рис. 3) – взагалі не зіставляється з
жодним із типів топографічних об’єктів. Екомережа Миколаївської області фактично є поєднанням контурів
кліматичних зон з накладеною на них гідрографічною сіткою.
Перелік таких прикладів можна значно збільшити. Таким
чином, незважаючи на те, що метою створення екомережі є
збереження та відновлення біоти, з наведеного вище видно,
що при формуванні регіональних просторових схем дані про
природні елементи ландшафту та біорізноманіття
враховуються недостатньо або взагалі не враховуються.
Певною мірою це також характерно для схем екологічних
коридорів національного значення. Варто лише додати, що
нерідко схеми суміжних областей не комплементарні одна
одній, тобто не мають між собою просторової «стиковки».
Дефіцит даних про біорізноманіття є другою ключовою
проблемою при створені екомережі в Україні. При
проектуванні просторової схеми екологічної мережі для
конкретної території одразу постає декілька ключових
питань: 1) де і які природні ділянки є; 2) які види і в якій
кількості мешкають на цих ділянках; 3) як фрагменти
кожного з типів біотопів просторово пов’язані або рознесені
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одне відносно одного. На жаль, в усіх зазначених випадках в
умовах українських реалій відповідь буде дуже приблизною.
Хоча, фауна та флора України, особливо хребетні тварини
та вищі рослини, досить непогано вивчені, детальні дані
щодо поширення та чисельності навіть для цих груп частіше
за все дуже неповні. Ще гіршою є ситуація, коли мова йде
про рідкісні види. Частково цю прогалину заповнюють дані
про об’єкти природно-заповідного фонду (ПЗФ) високого
рангу (заповідники, національні природні парки та
регіональні ландшафтні парки), де наукові підрозділи цих
установ проводять дослідження. Дані про об’єкти ПЗФ
нижчого рангу (заказники, заповідні урочища та пам’ятки
природи), як правило, неповні або застарілі. У багатьох
випадках інформація про окрему природно-заповідну територію обмежується науковим обґрунтуванням щодо її
створення. З цієї причини для більшості ботанічних заказників, наприклад, відсутні будь-які дані про їхню фауну і
навпаки. Слід також зауважити, що площа ПЗФ становить
лише близько 6% від загальної площі України. Як показує
практика останніх 10—15 років, органи державної влади,
намагаючись розробити схеми екологічної мережі як на рівні
областей, так і на національному рівні, зовсім не мають
бажання вкладати кошти у ботанічні та зоологічні
дослідження. Тому формування цих схем відбувається без
повноцінних даних про біорізноманіття просторових
елементів екомережі, переважно на основі узагальненої
інформації про поширення видів (а часто і без її урахування).
Говорячи про третю ключову проблему розбудови екомережі, а саме про об’єктивні методологічні труднощі, слід
зазначити, що в Україні налічується не менше 70 тис. видів
грибів, рослин і тварин. Тому, навіть скласти перелік видів
для кожної локальної території на основі спеціально
проведених досліджень майже неможливо, перш за все, через
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відсутність необхідної кількості фахівців і брак коштів. До
того ж, поширення будь-яких видів є процессом динамічним,
і тому відомості, зібрані під час досліджень, проведених
кілька десятиліть тому, потребують оновлення та уточнення
на момент розробки схеми екомережі. Навіть у заповідниках,
які існують вже декілька десятків років, з появою кожного
нового фахівця список знайдених видів розширюється.
З іншого боку, маючи повний перелік видів для кожної з
потенційних ділянок екомережі, неможливо спланувати
екологічну мережу з урахуванням «вимог» усіх видів тварин
і рослин. До того ж, у багатьох видів в ході еволюції виникли
надзвичайно потужні механізми для освоєння нових
територій та забезпечення цілісності видів чи їх окремих
популяцій. В умовах України такі види, можливо, взагалі не
потребують екомережі. До них, наприклад, можна віднести
більшість широко поширених видів птахів, значну кількість
безхребетних тварин і навіть окремих видів великих
хребетних (вовк, заєць сірий, лисиця тощо). Деякі приклади
демонструють, що ми часто недооцінюємо можливості
тварин до розселення. Так, у 1960—80 роках лось, чисельність
якого на той час дуже зросла завдяки охороні, значно
розширив свій ареал на південь, заселивши деякі острівні
ліси степової та напівпустельної зон, поширюючись і
кочуючи мережею вітрозахисних лісосмуг.
Виходом з цих методологічних колізій є використання
двох різних підходів до формування екомережі, один з яких
можна назвати генералізованим, інший – видоспецифічним.
При першому підході фактично не беруться до уваги
«вимоги» окремих видів, а головною метою є поєднання
відокремлених природних ділянок в єдину просторову
мережу. Звичайно, навіть такий підхід потребує певної
біологічної інформації, принаймні даних про поширення та
чисельність рідкісних видів, а також про природну цінність
ділянок. Маючи лише ці дані, можна остаточно виділити
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ключові території та екокоридори різного рангу. В цьому
випадку немає чітких вимог до біологічних даних, що певним
чином полегшує перший етап створення екомережі (а саме –
формування її просторової схеми), але може значно
ускладнити наступні етапи її втілення.
Видоспецифічний підхід передбачає вивчення «вимог»
виду щодо того, які біотопи йому потрібні для нормального
існування, включаючи добові та сезонні міграції, та проектування екомережі на цій основі. Як правило, цей підхід
використовується для окремих рідкісних видів тварин.
Єдиним прикладом використання видоспецифічного підходу,
який нам відомий в Україні, є проект «Реалізація транскордонного екологічного зв’язку в Українських Карпатах»
(2010), в рамках якого розроблена та апробована методика
створення екологічних коридорів на прикладі модельних
видів великих ссавців у Карпатському регіоні. В рамках
проекту здійснювалося створення двох транскордонних
екологічних коридорів у Львівській та Чернівецькій областях. Ці екокоридори поєднують НПП «Сколівські Бескиди»,
НПП «Ужанський» і РЛП «Надсяння» в Україні з національними парками «Бещадський», «Чісна-Ветліна» та
«Долина Сяну» в Польщі, а також НПП «Вижницький» з
національним парком «Ванаторі-Нямц» у Румунії. Згадані
національні парки є важливими для існування рисі, зубрів,
ведмедів і ряду інших зникаючих видів Карпатського регіону.
12 сільських рад і керівники відповідних держлісгоспів дали
згоду на створення екологічних коридорів. Зокрема,
Турківський екокоридор створений рішенням Турківської
районної ради, а Чернівецька обласна рада прийняла рішення
про створення Буковинського екокоридору (Деодатус Ф.,
Проценко Л., 2010). Можна використовувати комбінований
підхід до формування екомережі, який поєднує обидва
згаданих вище підходи, але поки що немає даних про
застосування цього підходу в Україні. У той же час,
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наприклад, голандські вчені з Alterra розробили програмне
забезпечення LARCH (Landscape Assessment using Rules for
Configuration of Habitat), яке дозволяє, при наявності
відповідних даних, розробляти екомережі для окремих
ключових видів, а потім поєднувати їх. Звичайно це лише
програмне забезпечння, лише модель, яка базується на
певних гіпотетичних уявленнях її розробників, певних
припущеннях, які не є беззаперечними. До того ж відсутність
детальних даних, яких вимагає LARCH дуже ускладнює його
використання в Україні. Крім того, використання лише
невеликої кількості ключових видів може призвести до
грубих помилок у розробці схеми екомережі, а використання
великої кількості видів, на наш погляд призведе до тих же
самих результатів, що і використання генералізованого
підходу зазначеного вище.
При використанні будь-якого підходу слід пам’ятати, що
створення схеми екомережі є лише початковою і найлегшою
стадією процесу формування самої екомережі. Подальшими
кроками є:
– визначення стану землекористування та переліку
землекористувачів елементів екомережі;
– узгодження схеми екомережі із землекористувачами;
– внесення елементів екомережі до земельного кадастру
та актів на право постійного користування земельними
ділянками (або оренди);
– створення відповідних описів всіх елементів екомережі
та внесення їх до єдиної бази даних;
– розробка та встановлення відповідних режимів для
кожного з елементів екомережі та їх реалізація;
– здійснення, у разі потреби, відповідних цільових заходів
з відновлення видів і просторових елементів екомережі;
– формування системи моніторингу стану елементів
екомережі та його постійне ведення.
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Для реалізації більшості з цих кроків потрібна детальна
біологічна інформація по кожній з ділянок екомережі. Якщо
ж її не буде, то розробити рекомендації для встановлення
адекватних режимів природокористування буде неможливо.
За відсутності базової інформації, або так званої «точки
відліку», також неможливо буде впровадити моніторинг
стану екомережі.
Виходячи з наведеного вище, автори статті вирішили
запропонувати підхід до розробки індикативних схем екомережі, якій на наш погляд, найбільше відповідає сучасним
українським реаліям щодо повноти інформації про тваринний та рослинний світ і поширення різних типів природних
екосистем, наявності картографічного матеріалу та доступних
обсягів фінансування. Він також має сприяти наближенню
української практики формування екомережі до загальноєвропейської.
Відсутність детальних даних про поширення та чисельність біологічних об’єктів і неможливість урахування вимог
більшої кількості видів щодо елементів екомережі потребує
формулювання методичних принципів, які б дозволяли
проектувати екомережу в таких умовах. Базовим принципом
є наступний: «наявність просторового зв’язку між існуючими
природними та напівприродними територіями, навіть без
урахування типів біотопів і природної цінності ділянок,
краще ніж відсутність такого». З цього принципу випливає
можливість формування схеми екологічної мережі, базуючись на досить загальних просторових даних про розташування природних і напівприродних екосистем (лісових
масивів, степових і лучних ділянок, боліт, водойм різного
розміру).
Продемонструємо реалізацію цього підходу на прикладі
розробки схеми екологічної мережі басейну р. Південний Буг,
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площа якого – близько 65 тис. км 2 , що становить близько
11% території України. Басейн Південного Бугу розташований в межах 7 областей – Хмельницької, Вінницької,
Київської, Черкаської, Кіровоградської, Одеської, Миколаївської (рис. 4). При такому підході проектування екомережі
відбувається не шляхом деталізації гіпотетично виділених
елементів національного та регіонального рівня, а шляхом
аналізу та узагальнення просторових даних про реально
існуючі природні ділянки та створення карти, так званого
природного каркасу екомережі. Природний каркас екологічної мережі – це сукупність всіх територій, що знаходяться у природному або наближеному до природного стані
та мають відповідне значення для існування й розповсюдження тварин і рослин. До таких територій належать ліси та
інші насадження (в тому числі сади), степові ділянки, луки,
водойми тощо. Виділення таких територій здійснюється
незалежно від форми їх використання або власності.
Частина просторової інформації, необхідної для цілей
створення схеми екологічної мережі, є серед шарів цифрової
карти України масштабу 1:200 000. Це стосується, перш за
все, лісів та інших насаджень і водних об’єктів, частково –
боліт і солончаків, а також трав’янистої рослинності. З
іншого боку, необхідними є також такі шари, як населені
пункти, автодороги, залізничні шляхи, які є перешкодою для
розповсюдження та міграцій видів. Існуючі карти добре відображають наявні лісові масиви, лише частково – деякі інші
перелічені вище типи біотопів, але зовсім не містять даних
про степові ділянки, які є основними типами природних
біотопів для степової зони (близько 40% території країни), а
також відіграють важливу роль у збереженні біорізноманіття
лісостепової зони. У зв’язку з цим, обласні схеми екомережі
навіть південних областей часто не містять степових ділянок
або містять лише ті, які входять до складу ПЗФ. Значну
частину недостатньої топографічної інформації можна
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отримати за допомогою матеріалів дистанційного зондування
Землі (ДЗЗ). Зрозуміло, що ці матеріали – річ недешева, але
навіть використання знімків, які доступні через безплатний
сервіс Google Earth в Інтернеті, без використання спеціальних програм дешифрування дає досить непогані можливості
при плануванні екологічних мереж. Полігональні, точкові та
лінійні об’єкти створюються стандартними засобами пакету
Google Earth і можуть бути збережені у форматі kml/kmz,
який легко конвертується у формати шейп-файлів (shp),
сумісні з розповсюдженими ГІС-програмами. Природний
каркас екомережі (фрагмент) представлено на рисунку 5.
Наступним етапом після візуалізації всіх наявних
просторових даних, знову ж таки за допомогою ArcGIS, нами
обирался ділянки загальною площею не менше 500 га кожна.
Ділянки такого розміру розглядались як потенційні ключові
території екомережі. Зрозуміло, що дуже важливу роль у
збереженні біологічного різноманіття, перш за все рідкісних
видів, можуть відігравати й ділянки, площа яких значно менша
500 га. Можна навіть стверджувати, що мережа таких невеличких ділянок і є основою для підтримання існування
багатьох рідкісних видів. Однак, враховуючи те, що створення
екомережі значною мірою є бюрократичним процесом, що
потребує узгодження із землекористувачами та підготовки
певних документів, зусилля, перш за все, мають бути спрямовані на досить великі ділянки з метою їх формального
внесення до складу екомережі, регуляції діяльності людини на
цих територіях і налагодження моніторингу їхнього стану. З
іншого боку, за оцінками науковців, ділянки площею 500 га є
мінімально достатніми для існування більшості видів тварин,
за винятком лише великих ссавців. Розуміючи умовність
визначення мінімального розміру ключових територій екомережі, ми, тим не менше, визнаємо такий підхід доцільним і
єдино можливим. Використання менших за розмірами ділянок
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може призвести до значного зростання обсягів польових і
бюрократичних робіт, ускладнюючи або навіть унеможливлюючи загальний процес створення екомережі. Збільшення
мінімальної площі ключових територій (наприклад від 1000 га,
або від 5000 га і більше) також можливе, але тоді їх кількість
буде невеликою і нерівномірно вкриватиме територію басейну
Південного Бугу. Для інших регіонів України, зокрема Карпат
та Полісся, мінімальний розмір ключових територій єкомережі,
скоріш за все, буде в рази більше.
Слід зазначити, що при виділенні ключових територій,
нами не враховано дані щодо перебування там видів тварин
і рослин, конфігурацію ділянок. Враховано лише їх загальну
площу та тип біотопів, що обумовлено дефіцитом наявної
інформації та обмеженою можливістю проведення польових
досліджень. Такий підхід базується на припущенні, що будьяка територія достатньо великої площі в умовах помірного
антропогенного впливу матиме екосистеми, які містять повний набір типових для них видів. Наш досвід польових
досліджень свідчить, що цей підхід є цілком реалістичним.
Якщо ж вплив деяких антропогенних чинників було оцінено
недостатньо, то при проведенні заходів з ренатуралізації або
створення відповідного режиму охорони екосистеми будуть
оздоровлені, що позитивно позначиться на цінності територій. Важливим є те, що природна територія вже існує і її не
потрібно створювати з нуля, відновлюючи, наприклад, орні
землі чи покинутий кар’єр.
На основі використання функціональних можливостей
ArcGIS було також визначено території пріоритетної ренатуралізації (відновлення), які б дозволяли з мінімальними затратами збільшити площу екомережі та ступінь її просторової
цілісності за рахунок поєднання тих просторових елементів, які
знаходяться на відстані не більше 1 км один від одного (Рис. 6).
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Наступним кроком є візуальний аналіз сполученості
виділених ділянок між собою та створення нового ГІСшару – екологічних коридорів (рис. 7). Екологічні коридори
були спроектовані у тих місцях, де ключові території
екомережі віддалені на відстань більшу, ніж 1 км. Є різні
спроби розробки складних алгоритмів і програмного забезпечення для проектування екологічних мереж (Самойленко,
Корогода, 2006), які враховують багато різної біотичної та
абіотичної (у т.ч. топографічної, або навпаки – математичномодельної) інформації. Нажаль, наскільки нам відомо, вони
не є досконалими і, будучи розробленими для одних умов, не
спрацьовують в інших. До того ж, ми не можемо їх
застосувати у зв’язку з відсутністю необхідних даних. Тому
екологічні коридори визначалися лише за простими
критеріями:
– найменша дистанція між ключовими територіями;
– якомога більше використання існуючих природних
ділянок;
– проходження коридорів за межами населених пунктів,
інфраструктурних об’єктів та іншої забудови.
У зв’язку з цим, коридори екомережі складаються з двох
різних компонентів – ділянок, зайнятих природними біотопами, та ділянок, на яких буде потрібно відновити природні біотопи. Коридори не обов’язково мають зв’язувати
лише однотипні природні території – лісову з лісовою або
степову зі степовою. В ряді випадків коридори планувалися
для об’єднання ділянок різного типу, наприклад «ліс» –
«степ». Причиною цього є, перш за все, те, що всі природні
регіони є мозаїкою біотопів. В умовах України це дуже
яскраво можна бачити у лісостепу, де великі лісові масиві
чергуються з ділянками чагарниково-трав’янистої чи трав’янистої рослинності. Враховуючи те, що зв’язок між природними ділянками навіть різного типу – це краще, ніж їхнє
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острівне положення та повне оточення оранкою, коридори
планувалися без урахування типів природного покриття
потенційних ключових територій екомережі.
Після визначення на основі просторових даних ключових
територій, екокоридорів і територій ренатуралізації аналізувався просторовий розподіл виділених елементів у зв’язку з
існуючою мережею природно-заповідних об’єктів. Це дало
можливість оцінити, які з майбутніх елементів екомережі
вже захищені шляхом заповідання, а також необхідність
подальшої розбудови мережі ПЗФ. З іншого боку це надавало можливості пошуку додаткових джерел інформації для
оцінки/опису елементів екомережі, оскільки переважна
більшість об’єктів ПЗФ мають наукові обґрунтування (якщо
вони не втрачені через те, що створювалися багато років
тому). Певна частина об’єктів досліджувалася не тільки
перед створенням, а й пізніше. Для схеми екомережі об’єкти
ПЗФ представлені окремо по кожній з 7 областей за категоріями: національні природні парки, природні заповідники,
регіональні ландшафтні парки, заказники загальнодержавного та місцевого значення, заповідні урочища загальнодержавного та місцевого значення, пам’ятки природи
загальнодержавного та місцевого значення. З аналізу було
виключено такі категорії об’єктів ПЗФ, як зоопарки, дендропарки, парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва, через те,
що всі вони розташовані в межах населених пунктів і можуть
розглядатися як елементи екомережі лише умовно. З аналізу
також було виключено більшість пам’яток природи, які
майже повністю представлені об’єктами з дуже малою площею (поодинокі дерева, джерела тощо). Об’єкти високого
рангу (національні природні парки, природні заповідники,
регіональні ландшафтні парки) виділені в окрему групу тому,
що згідно з природоохоронним законодавством в межах
цих територій мають вестися моніторингові дослідження
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відповідно до формату «Літопису природи». Значна частина
цих об’єктів має свої групи науковців, що дає можливість забезпечувати подальший моніторинг цих елементів екологічної мережі.
Внаслідок запропонованої послідовності кроків ми одержали індикативну схему екологічної мережі для цілого басейну
однієї з великих річок України (рис. 9), яка може бути основою
для створення детальніших мап. В подальшому, при створенні
мап масштабу 1:25000—1:10000, відбудеться певне коригування
меж просторових елементів екомережі відповідно до детального аналізу наявної біологічної інформації та погодження меж
елементів екомережі із землевласниками. Утім, створення
детальних мап неможливе без першого кроку – створення
індикативної схеми екомережі, яка б відображала наявні
природні елементи (природний каркас екомережі). Зараз важко
уявити скільки років або навіть десятиріч може зайняти процес
погодження та створення детальних мап екомережі з огляду
на те, що дуже часто створення окремих заповідних територій
розтягується на 10—20, а то й більше років. До наведених вище
ГІС-шарів додаються ще декілька допоміжних шарів –
адміністративні межі, авто- та залізничні шляхи тощо.
В результаті формується базовий набір векторних шарів індикативної схеми, які в подальшому будуть використовуватися
для розбудови екомережі, а саме:
– межі басейну Південного Бугу;
– межі адміністративних областей;
– межі адміністративних районів;
– населені пункти;
– лісові ділянки;
– нелісові ділянки природних біотопів (переважно степові);
– водно-болотні угіддя;
– ключові території екомережі;
– коридори екомережі;
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– території пріоритетної ренатуралізації;
– об’єкти природно-заповідного фонду (розподілені за
категоріями об’єктів в межах кожної області).
В подальшому зазначений набір шарів можна доповнювати
даними про місця знахідок певних видів тварин і рослин,
передусім, червонокнижних видів. Додавання таких даних
допоможе виділити більш цінні території. Відповідно, точність
виділення ключових територій прямо пропорційно залежить
від обсягу наявної інформації про пункти знахідок рідкісних
видів, місця розмноження і зимівлі тварин тощо. Використання ГІС-технологій забезпечує можливість не тільки
швидкої розробки індикативних схем екологічної мережі
різного масштабу, а й дозволяє отримати статистичні дані, які
можуть бути корисними для оцінки витрат на її створення.
Нижче наводяться деякі статистичні дані для побудованої
схеми екологічної мережі басейну Південного Бугу.
За нашими розрахунками, якщо здійснити заходи з ренатуралізації земель та побудови екокоридорів орієнтовно на 2,3%
території басейну Південного Бугу, середня площа поєднаних
елементів екомережі може зрости з 2560 до 16157 га. Ці, а
також наведені у таблиці цифри свідчать про високу ефективність просторової оптимізації екомережі при використанні
запропонованого підходу та демонструє реальні можливості
отримання значних результатів при використанні помірних
ресурсів. Реальність здійснення такої ренатуралізації є цілком
можливою. На сьогодні території, що потребують ренатуралізації, зайняті переважно орними землями. Загальнодержавною програмою формування Національної екомережі
на 2000—2015 роки передбачені масштабні заходи із залуження
деградованих земель (тобто відновлення на територіях, виведених із сільськогосподарського використання, трав’янистого
покриву, наближеного до природного).
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Таблиця 1.
Статистичні дані щодо існуючих природних та
плануємих елементів екомережі басейну Південного Бугу
Існуючі елементи екомережі
Загальна площа елементів / площа ключових
природних територій (ядер)

1 млн /
811 тис га

Частка елементів екомережі / ядер відносно
16,2 / 12,5 %
загальної площі басейну
Загальна кількість існуючих елементів екомережі / 3279 / 317
з них ядра
Середня площа елементів екомережі /
320 /
ядер >500 га
2560 га
Екологічні коридори
Кількість
346
Довжина: діапазон/середня
1—7 / 2 км
Загальна довжина
688 км
Загальна площа
19 тис. га
Території пріоритетної ренатуралізації
Загальна площа земель пріоритетної
133 тис. га
ренатуралізації
Відсоток від всіх існуючих елементів екомережі
12,70%
Відсоток від загальної площі території
2,30%
басейну П. Бугу
Загальна кількість елементів
1769
Середня площа елементу території пріоритетної
75 га
ренатуралізації
Очікувані результати побудови екомережі
Загальна площа елементів / площа ключових
природних територій бассейну (ядер)

1,2 /
1,1 млн га

Частка елементів екомережі / ядер відносно
загальної площі
Загальна кількість елементів екомережі /
з них ядер
Середня площа елементів екомережі /
ядер >500 га

18,5 / 16,9 %
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1226 / 69
989 / 16157

Підсумовуючи, варто висловити наступні важливі
загальні зауваження:
1) розбудова екомережі на початковому етапі має бути
націленою на забезпечення «зв’язаності» існуючих природних і напівприродних ділянок; в подальшому вона має
досягти рівня, коли зазначені ділянки у кожному типі
ландшафтів будуть складати певний, науково обґрунтований
відсоток від його загальної площі, забезпечуючи нормальне
протікання природних процесів;
2) розвиток екомережі має відбуватися з урахуванням
специфіки регіонів України, зокрема відсотку наявних
природних територій. Виходячи з цього, наприклад в
Українському Поліссі, де ліси є домінуючими біотопами, у
створенні екологічної мережі, як засобі покращення зв’язку
між природними ділянками, немає фактичної потреби,
оскільки наявна мережа природних територій достатньо
щільна і забезпечує потреби збереження біорізноманіття. В
даному регіоні екомережа має бути інструментом для
запобігання погіршенню існуючої ситуації і тому потребує
мінімальних зусиль. В умовах Лісостепу, де природні
ділянки (ліси, лучні степи тощо) займають досить великі
території, потрібні значні зусилля для створення екологічних
коридорів. Їх створення має відбуватися шляхом відновлення
до стану природних тих територій, які використовуються для
сільськогосподарських потреб. Іншими є акценти щодо
розбудови екомережі у степовій зоні, де природні елементи
зазвичай складають значно меншу частину території. Тут
потрібне масштабне відновлення не лише ділянок під
екологічні коридори, а й ділянок під ключові території
екомережі.
Наприкінці, ще раз варто зазначити, що проектування
схем екомережі (етап на якому зараз знаходиться розбудова
екомережі в Україні) є лише початковим етапом. Якість його
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реалізації, як ми бачили з наведених вище прикладів, має
бути кращою. Така ситуація на найлегшому етапі робіт не
додає оптимізму щодо очікуваних результатів більш
складних етапів створення національної екологічної мережі –
винесення її елементів в натуру, менеджменту та моніторингу, а також ренатуралізації деградованих ділянок. Також,
в перспективні необхідним є надання найбільш цінним
територіям екомережі природоохоронного статусу. Водночас
хочеться сподіватися, що ці «хвороби росту» будуть
переборені, і в Україні вдасться створити екологічну мережу,
гідну її біорізноманіття.
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Рис. 1. Фрагмент РСЕМ Одеської області.

Рис. 2. РСЕМ Харківської області.
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Рис. 3. Фрагмент РСЕМ Луганської області та реальні природні степові і лісові ділянки.
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Рис. 4. Бассейн р. Південний Буг.

Рис. 5. Природний каркас фрагменту екомережі – водні
об’єкти, лісові та степові ділянки (блакитне – водойми; зелене – лісові насадження; жовте – степові біотопи)
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Рис. 6. Природний каркас екомережі, території відновлення
та населені пункти (блакитне – водойми; зелене – лісові насадження; жовте – степові біотопи; синє – території відновлення; коричневе – населені пункти)
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Рис. 7. Проектування екологічних коридорів (блакитне –
водойми; зелене – лісові насадження; жовте – степові біотопи; синє – території відновлення; червоне – екокоридори
коричневе – населені пункти)
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Рис. 8. Схема проектованої екомережі та територій та об’єктів природно-заповідного фонду (зелене – природний каркас
екомережі; червоне – об’єкти природно-заповідного фонду)
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