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Вступ 
Одним із стратегічних напрямів збереження біорізноманіття 

в Україні є розбудова національної екологічної мережі (екомережі). 

Метою формування екомережі є відновлення екологічної, 

функціональної та генетичної єдності екосистем. Екологічна 

мережа України є частиною (складовою) Всеєвропейської 

екомережі.  

Суть ідеї екомережі полягає в створенні мережі з’єднаних 

між собою ділянок природних територій. 

Дисципліна "Екомережа України" має за мету допомогти 

майбутнім фахівцям з туристичного обслуговування оптимізувати 

їхню майбутню роботу в сфері зеленого та екологічного туризму.   

 

 

Тема 1. Нормативно-правове забезпечення  

формування екомережі України  
(4 години аудиторних занять) 

Мета: ознайомитись з основними нормативно-правовими 

документами, що регламентують проектування екологічної мережі. 

Вивчити основні терміни та визначення екомережі, основний 

алгоритм та основні етапи формування регіональної екомережі.  

Ключові слова: екомержа, зведена схема формування 

екомережі, об’єкт екомережі, ключові території, сполучні території, 

екологічний коридор, буферні території, відновлювальні території.  

Виконання 

1. Ознайомитись із текстом Закону України "Про Загальнодержавну 

програму формування національної екологічної мережі на 2000 - 

2015 роки", зробити висновки. 

2. Ознайомитись із текстом Закону України "Про екологічну 

мережу", зробити висновки. 

3. Ознайомитись із текстом «Методичних рекомендацій 

розроблення схем регіональної екомережі», зробити узагальнення 

пройденого матеріалу. 

 

Інформаційно-методичний матеріал 

Відповідно до закону України "Про природно-заповідний 

фонд" № 2456-XII від 16 червня 1992 року Україна бере участь у 

міжнародному співробітництві в галузі охорони і використання 
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територій та об'єктів природно-заповідного фонду на основі 

багатосторонніх та двосторонніх міжнародних угод. 

У концепції збереження біологічного різноманіття України 

(№ 439 від 12 травня 1997 року) зазначено, що серед основних 

напрямів діяльності у сфері збереження біологічного різноманіття є 

створення національної екологічної мережі з метою відновлення 

природних середовищ існування дикої флори та фауни, покращання 

стану збереження окремих компонентів біологічного різноманіття, 

зміцнення екологічних зв'язків та цілісності екосистем. 

Закон України "Про Загальнодержавну програму 

формування національної екологічної мережі на 2000 - 2015 роки" 

був прийнятий 21 вересня 2000 року. Ця програма розроблена в 

контексті вимог щодо подальшого опрацювання, вдосконалення та 

розвитку екологічного законодавства України, а також відповідно 

до рекомендацій Всеєвропейської стратегії збереження біологічного 

та ландшафтного різноманіття щодо питання формування 

Всеєвропейської екологічної мережі, як єдиної просторової системи 

територій країн Європи із природним або частково зміненим станом 

ландшафту. 

Основною метою Програми є збільшення площі земель 

країни із природними ландшафтами до рівня, достатнього для 

збереження їх різноманіття, близького до притаманного їм 

природного стану, та формування їх територіальної єдиної системи, 

побудованої відповідно до забезпечення можливості природних 

шляхів міграції та поширення видів рослин і тварин, яка б 

забезпечувала збереження природних екосистем, видів рослинного і 

тваринного світу та їх популяцій. 

Закон України "Про екологічну мережу" № 1864-IV був 

прийнятий 24 червня 2004 року і вступив в силу з 1 січня 2005 року. 

В цьому законі сформульовані основні принципи формування, 

збереження та використання екомережі. Також у Законі визначені 

повноваження Кабінету Міністрів України, Ради міністрів 

Автономної Республіки Крим, спеціально уповноваженого 

центрального органу виконавчої влади з питань охорони 

навколишнього природного середовища, екологічної безпеки, 

заповідної справи, а також гідрометеорологічної діяльності й 

місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого 
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самоврядування у сфері формування, збереження та використання 

екомережі. 

Відповідно до Закону України "Про екомережу" до 

структурних елементів екомережі належать ключові, сполучні, 

буферні та відновлювані території. Ключові території забезпечують 

збереження найбільш цінних і типових для даного регіону 

компонентів ландшафтного та біорізноманіття. Сполучні території 

(екокоридори) поєднують між собою ключові території, 

забезпечують міграцію тварин та обмін генетичного матеріалу. 

Буферні території забезпечують захист ключових та сполучних 

територій від зовнішніх впливів. Відновлювані території 

забезпечують формування просторової цілісності екомережі, для 

яких мають бути виконані першочергові заходи щодо відтворення 

первинного природного стану. 

Перелік ключових територій екомережі включає території та 

об'єкти природно-заповідного фонду, водно-болотні угіддя 

міжнародного значення, інші території, у межах яких збереглися 

найбільш цінні природні комплекси. Насамперед це 

регіони Карпат, Кримських гір, Донецького кряжу, Приазовської 

височини, Подільської височини, Полісся, витоків малих річок, 

окремих гирлових ділянок великих річок, прибережно-морської 

смуги, континентального шельфу тощо. 

Перелік буферних зон екомережі включає території навколо 

ключових територій екомережі, які запобігають негативному 

впливу господарської діяльності на суміжних територіях.  

Перелік сполучних територій екомережі включає території, 

що забезпечують зв'язки між ключовими територіями та цілісність 

екомережі. Це 3 широтних природних коридори, що забезпечують 

природні зв'язки зонального характеру: 

1. Поліський (лісовий) екокоридор. 

2. Галицько-Слобожанський (лісостеповий) екокоридор. 

3. Південноукраїнський (степовий) екокоридор. 

Також до сполучних територій екомережі належать 

меридіональні екокоридори, просторово обмежені долинами 

великих річок - Дніпра, Дунаю, Дністра, Західного Бугу, Південного 

Бугу, Сіверського Дінця, які об'єднують водні та 

заплавні ландшафти - шляхи міграції численних видів рослин і 

тварин. 
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Окремий природний коридор, що має міжнародне значення, 

формує ланцюг прибережно-морських природних 

ландшафтів Азовського і Чорного морів, який оточує 

територію України з півдня. 

Перелік відновлюваних територій екомережі включає 

території, що належать до порушених земель, деградованих і 

малопродуктивних земель та землі, що зазнали впливу негативних 

процесів та стихійних явищ, інші території, важливі з точки зору 

формування просторової цілісності екомережі. 

 

 

Тема 2. Провести оцінку значущості мережі ПЗФ заданої 

території  

(4 години аудиторних занять) 

Мета: вивчити категорії природно-заповідного фонду, 

ознайомитись з методикою оцінки значущості мережі ПЗФ заданої 

території. 

Завдання: Провести оцінку значущості мережі ПЗФ заданої 

території. 

Основою виконання завдання є викопіровка території, перелік 

природно-заповідних об’єктів даної території, їх площа та коротка 

характеристика (за завданням викладача).  

 

Інформаційно-методичний матеріал 

1. Оцінка за загальними показниками 

До загальних показників належать: 

1. Загальна кількість природно-заповідних територій та 

об'єктів певної території (N) (адміністративних, фізико-

географічних, геоботанічних областей, районів й інших одиниць 

адміністративного та природного районування). 

2. Загальна площа ПЗФ певної території, (Sпзф), га . 

3.  Відсоток заповідності території, тобто відношення 

площі природно-заповідного об’єктів (ПЗТ) певної території (Sпзф) 

до її загальної площі (Sзаг) 

100% ⋅=
заг

пзф

S

S
. 

4. Відсоток суворої заповідності (Sс.з), тобто відношення 

площі ПЗТ певної території із суворим режимом (природні 
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заповідники, заповідні зони біосферних заповідників та 

національних природних парків): а) до загальної площі регіону 

(Sзаг) та б) до площі природно-заповідних територій регіону (Sпзф). 

5. Ступінь розчленованості (інсуляризованості) природно-

заповідних територій (І), який складається з двох компонентів (It 

i In).  

На думку Ю.А. Злобіна гранична площа ПЗТ, яку можна 

вважати екологічно стабільною, складає 50 га.  

 Компонент Іt визначається як відношення площі (S1) віднос-

но нестійких природно-заповідних територій (площа яких менша 

50 га) до загальної площі ПЗФ (S пзф) :  

пзф

t
S

S
I 1= . 

Значення Іt лежать у межах від 0 (інсуляризованість повністю 

відсутня) до 1 (інсуляризованість максимальна, всі природно-

заповідні об’єкти нестійкі). 

Компонент Іn визначається як відношення кількості нестійких 

природно-заповідних об’єктів (N1) до загальної кількості природно-

заповідних об'єктів в даному регіоні (N): 

N

N
In

1= . 

У цілому індекс інсуляризованості території (І) буде 

дорівнювати: 

2

11











+

=
N

N

S

S

I
пзф

 . 

Чим вище значення І, тим важливішу роль у загальній 

території, що охороняється, відіграють дрібні ділянки, що не мають 

екологічної стабільності, їх роль у збереженні генофонду незначна. 

6. Рівномірність розподілу природно-заповідного фонду по 

певній території. Вона оцінюється за бальною шкалою: 1 бал – 

нерівномірний розподіл; 2 бали – відносно рівномірний розподіл; 3 

бали – рівномірний розподіл. 

7. Ландшафтна репрезентативність, тобто представ-

леність у мережі природно-заповідних територій основних 

елементів ландшафту певної території. Оцінюється за п’ятибальною 
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шкалою: 1 бал – низька, 2 бали – задовільна, 3 бали – достатня, 4 

бали – висока, 5 балів – дуже висока. 

8. Характеристика якісного складу природно-заповід-ного 

фонду певної території. За класифікацією природно-заповідних 

територій, прийнятій в Україні, виділяється 11 категорій (природні 

і біосферні заповідники, національні природні та регіональні 

ландшафтні парки, заказника, пам’ятки природи, заповідні 

урочища, парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва, ботанічні 

сади, дендрологічні і зоологічні парки). Оцінка проводиться за 

кількістю і загальною площею природно-заповідних об’єктів за 

кожною із категорій. 

Використовуючи градацію таблиці 1, провести оцінку 

значущості мережі ПЗФ території. Результати оцінки значущості 

природно-заповідної мережі за загальними показниками заносяться 

до таблиці 2. 

 

2. Оцінка репрезентативності природно-заповідного фонду 

в системі природного районування 

Головне завдання природно-заповідного фонду полягає у 

збереженні природної різноманітності ландшафтів, генофонду 

тваринного і рослинного світу у відповідних регіонах для забезпечення 

сталого розвитку екосистем та підтримання загального екологічного 

балансу у природному середовищі. Для досягнення даної мети ПЗФ 

повинен бути максимально екологічно репрезентативним, тобто має 

відображати екологічні, біогеографічні і ландшафтні особливості 

природного середовища певного регіону. 

Необхідно проаналізувати представленість природно-

заповідних об’єктів у системі природного районування.  

Оцінити репрезентативність природно-заповідного фонду в 

системі: 

– геоботанічного районування; 

– фізико-географічного районування; 

– зоогеографічного районування. 

Результати проведеної оцінки значущості мережі ПЗФ 

території за загальними показниками зводяться у таблицю 2. 
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Таблиця 1 

Оцінка природно-заповідного фонду за загальними показниками 

Оцінка Відсоток 

заповідності 

Індекс 

інсуляризова-

ності 

Якісний склад 

(кількість  

категорій) 
в 

балах 

описово 

1 низька 0 - 2 1 - 0,8 1 - 2 

2 задовільна 2,01 - 4,0 0,8 - 0,61 3 - 4 

3 достатня 4,01 - 6,0 0,6 - 0,41 5 - 7 

4 висока 6,01 – 8,0 0,4 - 0,21 8 - 9 

5 дуже 

висока 

більше 8,1 0,2 - 0   10 – 11 

 

Таблиця 2 

Оцінка значущості мережі ПЗФ території за загальними 

показниками 

Назва 

району 

Відсоток 

заповідності 

Індекс 

інсуляризова-

ності 

Якісний 

склад 

(кількість 

категорій) 

Середнє 

значення 

     

 

3. Оцінка значущості мережі ПЗФ території за 

спеціалізованими показниками 

Провести оцінку значущості мережі природно-заповідного 

фонду за спеціалізованими показниками. Результати занести до 

таблиці 4. 

До спеціалізованих показників оцінки природно-заповідної 

мережі належать їх ботанічна, фауністична, гідрологічна, 

господарська й інші цінності: 

1. Ботанічна значущість ПЗТ оцінюється за такими крите-

ріями: 

а) флористичні (флористична репрезентативність та унікаль-

ність).  

б) ценотичні (ценотична репрезентативність та унікальність). 

 Вибираючи ділянки для заповідання з метою збереження їх 

біологічного різноманіття надзвичайно важливим є оцінка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10 

флористичного складу даної території, яка може оцінюватись за 

такими флористичними критеріями: 

1)  багатство видів рослин; 

2)  таксономічна різноманітність (співвідношення типів, 

класів, сімейств, родин і, у першу чергу, видів;. 

3)  екологічна різноманітність видів рослин;  

4)  різноманітність життєвих форм видів рослин; 

5)  кількість видів, занесених до Червоної книги України; 

6)  кількість видів, занесених до Європейського Червоного 

Списку, Міжнародних Червоних списків, Бернської конвенції тощо; 

7)  кількість видів, занесених до регіональних списків 

(адміністративних областей); 

8)  кількість реліктових та ендемічних видів;  

         9) кількість видів на межі ареалу. 

Плануючи мережу ПЗФ бажано, щоб кожна одиниця 

флористичного районування будь-якого рангу мала хоча б одну 

репрезентативну для себе ПЗТ, у якій були б відображені як 

характерні, типові його риси, так і риси унікальні. Під час 

створення ПЗТ необхідно враховувати наявність не тільки 

рідкісних, але і фонових видів рослин. Флористична 

репрезентативність та унікальність оцінюється за п’ятибальною 

шкалою: 1 бал – низька, 2 – задовільна, 3 – достатня, 4 – висока, 5 – 

дуже висока. 

Ценотична репрезентативність та унікальність ПЗТ 

оцінюється представленістю в регіональній природно-заповідній 

мережі типових та рідкісних рослинних угруповань (за Зеленою 

книгою України).  

Оцінюється за п'ятибальною шкалою (1 бал – низька, 2 – 

задовільна, 3 – достатня, 4 – висока, 5 – дуже висока).  

2. Фауністична репрезентативність та унікальність ПЗТ 

може оцінюватись:  

а) кількістю видів, занесених до Червоної книги України;  

б) кількістю регіонально рідкісних видів фауни;  

в) біорізноманіттям її тваринного світу;  

г) як місце гніздування та розмноження птахів;  

д) як місце нересту цінних порід риб тощо.  

Оцінюється за п’ятибальною шкалою: 1 бал – низька, 2 - 

задовільна, 3 - достатня, 4 - висока, 5 – дуже висока. 
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3. Гідрологічна цінність ПЗТ оцінюється такими критеріями: 

а)  водоресурсністю, яка визначається такими параметрами: 

- об'ємом водних ресурсів високого якісного складу; 

-  водоохоронним значенням території; 

-  водорегулюючим значенням території; 

б) типовістю (репрезентативністю) гідрологічних об'єктів, 

яка визначається такими параметрами: 

-  часткою площі гідрологічно-заповідних об'єктів від 

однотипної площі даного регіону або області: 

1001 ⋅= −

о

зг

S

S
k , %, 

де Sг-з - площа гідрологічно-заповідної території (болота, озера), 

га; Sо - площа однотипної території (боліт, озер) регіону або області, га. 

- часткою об'єму водних ресурсів гідрологічно-заповідних 

територій: 

1002 ⋅= −

o

зг

V

V
k , %, 

де Vг-з – об'єм водних ресурсів гідрологічно-заповідної 

території, м
3
; Vо - об'єм водних ресурсів в даному регіоні або 

області, м
3
. 

в) рідкісністю та унікальністю гідрологічних явищ  

г) наявністю водно-болотних угідь загальнодержавного та 

міжнародного значення.  

Гідрологічна цінність ПЗТ може оцінюватись за п’ятибальною 

шкалою: 1 бал – низька, 2 бали – задовільна, 3 бали – достатня, 4 

бали – висока, 5 балів – дуже висока. 

4. Народногосподарська цінність території визначається 

запасами високоякісної питної води, лікарських рослин, ділової 

деревини, харчових продуктів, мінеральної води, лікувальної ропи і 

мулу, а також рекреаційними ресурсами. Може оцінюватись за 

п’ятибальною шкалою: 1 бал – низька, 2 – задовільна, 3 – достатня, 

4 – висока, 5 – дуже висока.  

 

4. Загальна оцінка значущості мережі ПЗФ території 

Загальна оцінка значущості мережі ПЗФ території природно-

заповідного фонду певного району може здійснюватись за сумою балів 
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загальних і спеціалізованих показників: до 2 балів – низька, 2,1 - 4 – 

задовільна, 4,1 - 6 – достатня, 6,1 - 8 – висока, 8,1 - 10 – дуже висока. 

Таблиця 3 

Оцінка ПЗФ (назва території за завданням) за спеціалізованими 

показниками 

Назва 

ПЗО 

 

Категорія 

 

Ранг 

 

Площа 

Спеціалізовані показники 

бот. знач. фаун. 

знач. 

гідр. 

цін. 

н-г 

цін 

сер. 

знач. флор. цен. 

          

Середнє значення       

 

5. Заходи щодо покращення функціонування  

територій та об’єктів ПЗФ території 

Розробити заходи щодо покращення функціонування територій та 

об’єктів ПЗФ даної території. 

 

 

 Тема 3. Визначення коефіцієнта міграції між екоядрами 

(2 години аудиторних занять) 

Мета: ознайомитись з коефіцієнтами подібності 

біорізноманіття, коефіцієнтом міграції біорізноманіття, провести 

розрахунки та дати оцінку отриманим результатам. 

Порядок виконання завдання (за вихідними данними) 

1. Визначити площу екоядер, відстань між ними, заповнити  

результати у таблицю. 

2. Визначити коефіцієнти подібності. 

3. Визначити міграційний коефіцієнт. 

4. Зробити висновки 

 

Інформаційно-методичний матеріал 

За стратегією створення екологічна мережа повинна 

складатися із таких елементів: 

Природні ядра (екоядра) – ключові райони для збереження 

екосистем, середовищ існування окремих видів і ландшафтів 

(об’єкти ПЗФ). 

Екологічні коридори – перехідні зони, що служать для 

забезпечення міграції видів, включаючи як природні ділянки, так і 

порушені, але які можуть бути відновлені. 
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Відновлювані райони – це ділянки, які потребують 

відновлення, бо особливе значення. 

Буферні зони – служать для зменшення впливу на ключові 

екосистеми і екокоридори антропогенних факторів. 

Мінімальний розмір екоядра (біоцентру) визначається 

фізико-географічними, агроекологічними та іншими умовами. 

Площа екоядра повинна бути такою, щоб забезпечувалось 

ефективне самовідтворювання популяції. Разом із тим, щоб 

гарантувалась безпека їх існування упродовж тривалого часу. 

Кожне ядро характеризується певними умовами, 

найважливіші з яких – едафічні умови, що визначають можливість 

існування в ньому певних видів рослин. Едафічні умови можуть 

характеризуватися такими показниками (екологічними факторами) 

як зволоженість, наявність поживних речовин, сольовий режим, 

рівень залягання ґрунтових вод та ін. 

З едафічними умовами тісно пов’язаний видовий склад 

рослинності. Екоядра можуть характеризуватись певними типами 

рослинності. Для визначення подібності двох екоядер між собою 

визначають коефіцієнти подібності.  

Коефіцієнт подібності — безрозмірний показник, який 

застосовується в біології для визначення ступеня подібності 

видового складу двох рослинних угруповань або зооценозів. 

Дотепер розроблено багато коефіцієнтів подібності: 

1. Коефіцієнт С’єренсена: 

Кs = 
ba

c

+
2

, 

2. Коефіцієнт Одума: 

КO = 
ba

ba

+
−

, 

3. Коефіцієнт Жаккара: 

КJ = 
cba

c

−+
, 

де   а – число видів у першому біоцентрі; 

  b – число видів у другому біоцентрі; 

  с – кількість спільних видів.  

Якщо коефіцієнт подібності дорівнює 1, то дві спільноти є 

абсолютно схожими, якщо 0, то абсолютно несхожими за видовим 
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складом. Іноді в літературі зустрічаються значення коефіцієнтів 

подібності у відсотках, - в цьому випадку у формулах вводиться 

множник 100%. 

 Кількість міграційних шляхів між двома екоядрами розраховується 

за формулою 

С = 
2

21

d

SSK ⋅⋅
. 

де  К – коефіцієнт подібності; 

 S1 і  S1 – площі відповідно першого та другого екоядра; d – відстань 

між екоядрами.  

Оптимально, для покращення величини міграції між 

екоядрами, подібність яких становить 75% і більше, необхідно 

збільшити їх площу, щоб задовольнялась умова: 

2

21

d

SS ⋅
≈ 1. 

 

 

Тема 4. Побудова графа екологічної мережі  

для заданої території 

(2 години аудиторних занять) 

Мета: навчитись будувати граф екомережі для заданої 

території. 

Прядок виконання завдання (за вихідними данними) 

1. Визначити α-, β-, γ- індекси зв’язності екомережі 

2. Побудувати граф екологічної мережі.   

 

Інформаційно-методичний матеріал 

Вершинами графа є екологічні ядра (біоцентри), а ребрами – 

екологічні коридори. Для графа визначають ступінь сприятливості 

екомережі (біоцентрично-сітьової структури) за показниками 

зв’язності цієї структури: α-, β-, γ- індекси зв’язності. 

 α-індекс характеризує наявність та насиченість мережі 

екокоридорів циклами і визначається за формулою 

α = 
52

1

−
+−

Б

БK
. 

 Оптимальне значення α = 1. 
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β-індекс характеризує розвиненість мережі екокоридорів. Він 

визначається за формулою 

β = 
Б

K
. 

Величина β-індексу свідчить про наступне: 

β < 1 – екомережа не має жодного циклу; 

β = 1 – є тільки один цикл; 

β > 1 - екомережа має кілька циклів. 

Якщо β = 3, то всі біоцентри з’єднуються між собою 

(оптимум). 

 γ-індекс характеризує ступінь альтернативності вибору 

шляхів міграції з одного центру в інший,  визначається за 

формулою 

γ = 
)2(3 −⋅ Б

K
, 

де  Б – кількість біоцентрів в екомережі; 

 К – кількість екологічних коридорів, що їх зв’язують.  

На схемі показати різними кольорами cтупінь міграції - 

величину зв’язку між екоядрами (сильний зв'язок - величина 

міграції від 3 і більше, помірний - величина міграції від 1 до 3, 

слабкий - величина міграції від 0 до 1, відсутній  - величина міграції 

дорівнює 0). 
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Тестові завдання для самоперевірки рівня засвоєних знань 

 

1. Ідею створення Всеєвропейської екологічної мережі, як системи 

взаємно поєднаних, цінних з екологічної точки зору природних 

територій було запропоновано: 

a) українськими науковцями;  

b) польськими вченими;  

c) групою голландських дослідників;  

d) французькими екологами. 

 

2. Транскордонні елементи екомережі України та Всеєвропейської 

екомережі: 

a) екокоридор між НПП "Вижицький" та національним парком 

"Ванаторі Нямц" (Румунія); 

b) екокоридор між НПП "Гетьманський" та національним 

парком "Ванаторі Нямц" (Румунія); 

c) екокоридор між НПП "Залісся" та національним парком 

"Ванаторі Нямц" (Румунія);  

d) екокоридор між НПП "Дворічанський" та національним 

парком "Ванаторі Нямц" (Румунія). 

 

3. До елементів національної екологічної мережі загальнодержавного 

значення належать: 

a) Південноукраїнський лісостеповий широтний екокоридор;  

b) широтний коридор Південного Бугу;  

c) Галицько-Слобожанський лісостеповий широтний 

екокоридор;  

d) Поліський лісовий меридіональний коридор. 

 

4. Конвенція про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне 

значення як середовища існування водоплавних птахів: 

a) Боннська (підписана у м. Бонн, Німеччина);  

b) Рамсарська (підписана у м. Рамсар, Іран);  

c) Бернська (підписана у м. Берн, Швейцарія);  

d) Гаазька (підписана у м. Гаага, Нідерланди). 
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5. Мережа "Натура-2000": 

a) це єдина територіальна система, спрямована на підтримку 

біорізноманіття, яка включає об'єкти природно - 

заповідного фонду України; 

b) це система взаємно поєднаних, цінних з геологічної точки 

зору природних територій, яка реалізується країнами 

Європейського Союзу; 

c) це мережа природоохоронних територій, спрямована на 

підтримку біорізноманіття шляхом збереження окремих 

типів біотопів та окремих видів дикої флори і фауни на 

території Європи, реалізується країнами ЄС; 

d) це мережа, яка об'єднує природно-заповідні території усіх 

країн Європи, на яких мешкають види тварин, що 

охороняються Бернською конвенцією. 

 

6. До структурних елементів екомережі України відносяться: 

a) ключові, сполучні, буферні та природні ядра; 

b) ключові, сполучні, екокоридори та відновлювані території; 

c) природні ядра, екокоридори, буферні та сполучні території; 

d) ключові, сполучні, буферні та відновлювані території. 

 

7. Зелений Пояс Прибалтики охоплює: 

a) Росію, Чехію, Естонію, Латвію, Литву, Німеччину; 

b) Росію, Естонію, Латвію, Литву, Польщу, Німеччину; 

c) Естонію, Латвію, Литву, Польщу, Чехію, Німеччину; 

d) Естонію, Латвію, Литву, Німеччину, Білорусь, Хорватію. 

 

8. Базовими критеріями відбору природних ядер екомережі є: 

a) ступінь природності території та її різноманіття, рівень 

багатства різноманіття, рівень значення різноманіття, 

представленість ендемічних, реліктових та рідкісних видів; 

b) ступінь природності, ефективної довжини, ефективної 

ширини, екотопічний, територіального зв'язку, рівень 

збереження біорізноманіття, созологічний 

c) ступінь природності території та її різноманіття, ефективної 

довжини, ефективної ширини, територіального зв'язку, 

рівень багатства різноманіття, наявність рослин і тварин, 

специфічних для традиційних агроценозів; 
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d) ступінь природності території, територіального зв'язку, 

представленість ендемічних, реліктових та рідкісних видів, 

рівень збереження біорізноманіття, созологічний, 

ефективної довжини. 

 

9. Характер управління та охорони у межах заповідних територій (за 

МСОП) категорії ІІ - національний парк: 

a) управління з метою охорони специфічних рис; 

b) здійснюється охорона дикої природи без втручання в 

природні процеси; 

c) управління спрямоване переважно на наукові дослідження; 

d) управління з метою збереження екосистем та для цілей 

рекреації. 

 

10. Окремі унікальні природні утворення, що мають особливе 

природоохоронне, наукове, естетичне і пізнавальне значення, з 

метою збереження їх у природному стані - це: 

a) заказники; 

b) пам'ятки природи; 

c) заповідні урочища; 

d) ботанічні сади. 

 

11. Ідею створення Всеєвропейської екологічної мережі, як системи 

взаємно поєднаних, цінних з екологічної точки зору природних 

територій було запропоновано: 

a) у 1979 році;  

b) у 1999 році;  

c) у 1993 році;  

d) у 2005 році. 

 

12. Основою створення українсько-російського транскордонного 

резервату є: 

a) національний природний парк "Вижницький" та природний 

парк "Донський" (Росія); 

b) природний заповідник "Розточчя" та природний заповідник 

"Брянський ліс" (Росія); 

c) національний природний парк "Голосіївський" та 

природний парк "Донський" (Росія);  
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d) національний природний парк "Деснянсько-Старогутський" 

та природний заповідник "Брянський ліс" (Росія). 

 

13. Комунікаційний елемент національної екологічної мережі 

загальнодержавного значення: 

a) Карпатський природний регіон ;  

b) Південноукраїнський степовий широтний екокоридор;  

c) Кримський гірський природний регіон;  

d) Дніпровський природний меридіональний екокоридор. 

 

14. Правову основу для здійснення заходів у рамках створення 

Всеєвропейської екомережі визначають: 

a) Боннська конвенція, Гаазька конвенція, Манільська 

конвенція  

b) Рамсарська конвенція, директиви ЄС щодо середовищ 

існування та щодо диких птахів;  

c) Бернська конвенція, Боннська конвенція;  

d) Всеєвропейська стратегія збереження біорізноманіття, 

Балійська декларація, Боннська конвенція. 

 

15. Буферні території екомережі: 

a) забезпечують збереження найбільш цінних типових для 

даного регіону компонентів ландшафтного та  

біорізноманіття; 

b) поєднують між собою ключові території, забезпечують 

міграцію тварин та обмін генетичного матеріалу; 

c) забезпечують захист ключових та сполучним територій від 

зовнішніх впливів; 

d) забезпечують формування просторової цілісності екомережі, 

для яких мають бути виконані першочергові заходи щодо 

відтворення первинного природного стану. 

 

16. Балканський Зелений Пояс: 

a) охоплює Польщу, Німеччину, Чорногорію, Болгарію, 

Румунію, Туреччину; 

b) охоплює Сербію, Чорногорію, Болгарію, Румунію, 

Македонію, Албанію, Грецію та Туреччину; 
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c) охоплює Словаччину, Австрію, Хорватію, Албанію, Грецію 

і Туреччину; 

d) охоплює Росію, Естонію, Литву, Польщу, Латвію, 

Німеччину, Туреччину. 

 

17. Створюються з метою організації екологічної освітньо-виховної 

роботи, створення експозицій рідкісних, екзотичних та місцевих 

видів тварин, збереження їхнього генофонду, вивчення дикої фауни 

і розробки наукових основ її розведення у неволі: 

a) парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва; 

b) дендропарки; 

c) зоопарки; 

d) ботанічні сади. 

 

18. Характер управління та охорони у межах заповідних територій (за 

МСОП) категорії ІІІ - пам'ятка природи: 

a) управління з метою охорони специфічних природних рис; 

b) здійснюється охорона дикої природи без втручання в 

природні процеси; 

c) управління спрямоване переважно на наукові дослідження; 

d) управління з метою збереження екосистем та для цілей 

рекреації. 

 

19. Пан'європейська екологічна мережа: 

a) концептуальна структура формування загальноєвропейської 

екологічної мережі, яка не припускає юридичної 

відповідальності; 

b) репрезентативна структура формування європейської 

екологічної мережі, яка передбачає юридичну 

відповідальність;  

c) ієрархічна структура формування національної екологічної 

мережі без юридичної відповідальності; 

d) структура екологічної мережі України, що не припускає 

юридичної відповідальності. 

 

20. В Україні виділяють природно-заповідні території та об'єкти лише 

місцевого значення: 

a) заказники, заповідні урочища, пам'ятки природи; зоопарки; 
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b) заповідні урочища, регіональні ландшафтні парки; 

c) дендропарки, заповідні урочища, пам'ятки природи; 

зоопарки; 

d) регіональні ландшафтні парки, національні природні парки, 

заповідні урочища, заказники. 

 

21. До об'єктів екомережі відносяться: 

a) об'єкти історико-культурної спадщини ЮНЕСКО, території 

водного фонду, лісового фонду, сільськогосподарські угіддя 

тощо; 

b) антропогенні об'єкти та об'єкти природно-заповідного 

фонду, водного фонду, лісового фонду, 

сільськогосподарські угіддя інтенсивного використання; 

c) території та об'єкти природно-заповідного фонду, водного 

фонду, лісового фонду, сільськогосподарські угіддя 

екстенсивного використання (пасовища, сіножаті) тощо; 

d) історико-культурні та антропогенні об'єкти, курортні та 

лікувально-оздоровчі території, об'єкти природно-

заповідного фонду. 

 

22. До природних осередків Всеєвропейської екомережі відносяться: 

a) лише ті природні території, що відповідають критеріям 

міжнародних конвенцій та угод;  

b) усі природні території, виділені для збереження екосистем, 

середовищ існування; 

c) території наявного природно-заповідного фонду, які  

репрезентовані лісами, зеленими зонами населених пунктів, 

лісопарковими та рекреаційними зонами, а також 

прибережними смугами і водоохоронними зонами; 

d) території та об'єкти природно-заповідного фонду, водного 

фонду, лісового фонду, сільськогосподарські угіддя. 

 

23. Мережа Натура-200: 

a) включає лише буферні зони та екологічні коридори, 

необхідні для збереження мігруючих видів; 

b) включає лише ключові зони, які мають виняткове значення 

для збереження біорізноманіття; 

c) включає ключові зони, буферні зони та екологічні коридори; 
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d) реалізується країнами Європейського Союзу. 

 

24. Ідею створення Всеєвропейської екологічної мережі, як системи 

взаємно поєднаних, цінних з екологічної точки зору природних 

територій було запропоновано: 

a) під час Всесвітньої конференції в м. Ріо-де-Жанейро, 

Бразилія;  

b) під час Дев'ятої Конференції Сторін Конвенції про 

біорізноманіття в м. Бонн, Німеччина;  

c) на конференції міністрів довкілля країн Європи у м. Софія, 

Болгарія;  

d) на Міжнародній конференції у м. Маастріхт, Нідерланди. 

 

25. Створення спільних транскордонних елементів національної 

екологічної мережі здійснюватиметься у співпраці з такими 

країнами: 

a) Республіка Білорусь - національний природний парк 

Прип'ять-Стохід; 

b) Російська Федерація - Дунайський   біосферний   

заповідник; 

c) Польща -  Нижньодніпровський    національний природний 

парк; 

d) Словаччина - Деснянсько-Старогутський національний 

природний парк. 

 

26. Елемент національної екологічної мережі загальнодержавного 

значення: 

a) Горинський меридіональний екокоридор; 

b) Дунайський широтний коридор;  

c) Прибережно-морський лісовий широтний екокоридор;  

d) Карпатський природний регіон. 

 

27. Конвенція про збереження мігруючих видів диких тварин: 

a) Боннська (підписана у м. Бонн, Німеччина);  

b) Рамсарська (підписана у м. Рамсар, Іран);  

c) Бернська (підписана у м. Берн, Швейцарія);  

d) Манільська (підписана у м. Маніла, Філіппіни). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 23 

28. Лісові, степові, болотні та інші відокремлені цілісні ландшафти, що 

мають важливе наукове, природоохоронне та естетичне значення, з 

метою збереження їх у природному стані - це: 

a) біосферні заповідники; 

b) заповідні урочища; 

c) пам'ятки природи; 

d) регіональні ландшафтні парки. 

 

29. Реалізація ініціативи Європейського Зеленого Поясу (European 

Green Belt) стартувала: 

a) у 1993 році у національному парку "Баварський ліс" (Чехія); 

b) у 2000 році у біосферному заповіднику "Дунайський" 

(Україна); 

c) у 2014 році в національному парку "Ванаторі Нямц" 

(Румунія); 

d) у 2004 році в національному природному парку "Фертьо-

Ханшаг" (Угорщина). 

 

30. Головною функцією екокоридорів є: 

a) забезпечення підтримання процесів розмноження, обміну 

генофондом, міграції видів, поширення видів на суміжні 

території, підтримання екологічної рівноваги; 

b) забезпечення захисту ключових та сполучних територій; 

c) забезпечення формування просторової цілісності екомережі; 

d) забезпечення збереження найбільш цінних типових для 

даного регіону компонентів ландшафтного та 

біорізноманіття. 

 

31. Характер управління та охорони у межах заповідних територій (за 

МСОП) категорії Іа - природний резерват суворої охорони: 

a) управління з метою охорони специфічних рис; 

b) здійснюється охорона дикої природи без втручання в 

природні процеси; 

c) управління спрямоване переважно на наукові дослідження; 

d) управління з метою збереження екосистем та для цілей 

рекреації 
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32. Маршрут Європейського Зеленого Поясу розділений на секції: 

a) Фенноскандія і Прибалтика, Центральна Європа, Південно-

Східна Європа; 

b) Фенноскандія, Балканська частина, Альпійська частина; 

c) Прибалтика, Альпійська частина, Південно-Східна Європа; 

d) Альпійський Пояс, Балканський Пояс, Пояс Нижнього 

Дунаю. 

 

33. Смарагдова мережа: 

a) це єдина територіальна система, спрямована на підтримку 

біорізноманіття, яка включає об'єкти природно - 

заповідного фонду України; 

b) реалізується країнами Європи і деякими країнами Африки; 

c) це мережа природоохоронних територій, спрямована на 

підтримку біорізноманіття шляхом збереження окремих 

типів біотопів та окремих видів дикої флори і фауни на 

території Європи, реалізується країнами ЄС; 

d) є засобом поширення мережі "Natura 2000" на всю Європу, 

оскільки у її формуванні можуть брати участь усі 

європейські держави. 

 

34. До основних природних регіонів екомережі загальнодержавного 

значення належать: 

a) Карпатська гірська країна, Кримська гірська країна, Полісся; 

b) Подільська   височина, Донецький кряж і Приазовська 

височина; 

c) Карпатська гірська країна, Мале Полісся, Мізоцький кряж,  

Приазовська височина; 

d) Волинська височина, Кременецькі гори, Причорноморська 

низовина. 

 

35. Екомережа України - єдина територіальна система, яка: 

a) включає ділянки антропогенних ландшафтів, курортні і 

лікувально-оздоровчі, рекреаційні, та об'єкти інших типів, 

які є частиною природних коридорів і буферних зон; 

b) включає території та об'єкти історико-культурної спадщини 

ЮНЕСКО, а також території відновлення; 
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c) включає ділянки природних і антропогенних ландшафтів, 

території та об'єкти природно-заповідного фонду, курортні і 

лікувально-оздоровчі, рекреаційні об'єкти та буферні зони; 

d) включає ділянки природних ландшафтів, що підлягають 

особливій охороні, і території та об'єкти природно-

заповідного фонду, рекреаційні, водозахисні, полезахисні 

території та об'єкти інших типів. 

 

36. В Україні виділяють такі природно-заповідні території та об'єкти 

загальнодержавного значення: 

a) регіональні ландшафтні парки, національні природні парки, 

біосферні заповідники; 

b) біосферні заповідники, національні природні парки, 

природні резервати; 

c) біосферні заповідники, національні природні парки, 

природні заповідники; 

d) біосферні заповідники, природні заповідники, національні 

природні парки, регіональні ландшафтні парки. 

 

37. Яке твердження щодо Всеєвропейської екологічної мережі вірне: 

a) мережа має об'єднати природні осередки біорізноманіття 

всесвітнього значення в єдину територіальну систему, що 

простягається від Чукотського до Піренейського півострова 

b) це система взаємно поєднаних, цінних з екологічної точки 

зору природних територій;  

c) це мережа природоохоронних територій, спрямована на 

підтримку біорізномантіття шляхом збереження окремих 

визначених типів біотопів та окремих видів дикої флори і 

фауни на території Європи;  

d) мережа має об'єднати існуючі осередки природного 

різноманіття європейського значення в єдину територіальну 

систему, що простягається від Уралу до Піренейського 

півострова 

 

38. У рамках міжнародного проеку "Реалізація транскордонного 

екологічного зв'язку в Українських Карпатах" створено екокоридор 

між: 
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a) природоохоронними територіями Польщі і НПП 

"Дворічанський"; 

b) природоохоронними територіями Польщі і НПП "Сколівські 

Бескиди"; 

c) природоохоронними територіями Польщі і Рівненським 

природним заповідником;  

d) природоохоронними територіями Польщі та НПП "Святі 

гори". 

 

39. Елемент національної екологічної мережі загальнодержавного 

значення: 

a) Південноукраїнський лісостеповий широтний екокоридор;  

b) Сіверсько-Донецький меридіональний екокоридор;  

c) Галицько-Слобожанський степовий меридіональний 

екокоридор;  

d) Поліський лісовий широтний коридор. 

 

40. Території відновлення - це: 

a) території, які оточують природні ядра зовні і виконують 

функції захисних смуг; 

b) землі, природні комплекси яких були порушені, але можуть 

бути відновлені, і які потенційно мають особливу цінність 

для охорони природного середовища та формування 

екологічної мережі; 

c) це мережа природоохоронних територій, спрямована на 

підтримку біорізноманіття шляхом збереження окремих 

типів біотопів та окремих видів дикої флори і фауни на 

території країн ЄС; 

d) території, що зв'язують між собою природні ядра і 

включають існуюче біорізноманіття. 

 

41. В Україні виділяють такі природні природно-заповідні території та 

об'єкти: 

a) ботанічні сади, дендрологічні парки, парки-пам'ятки садово-

паркового мистецтва; 

b) природні заповідники, біосферні заповідники, національні 

природні парки, заказники; 
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c) ботанічні сади, зоологічні парки, парки-пам'ятки садово-

паркового мистецтва; 

d) пам'ятки природи, регіональні ландшафтні парки, заповідні 

урочища. 

 

42. Характер управління та охорони у межах заповідних територій (за 

МСОП) категорії ІІ - національний парк: 

a) управління з метою охорони специфічних рис; 

b) здійснюється охорона дикої природи без втручання в 

природні процеси; 

c) управління спрямоване переважно на наукові дослідження; 

d) управління з метою збереження екосистем та для цілей 

рекреації. 

 

43. Базовими критеріями відбору екокоридорів є: 

a) рідкісність біорізноманіття, великі розміри; 

b) ступінь природності і рівень багатства, наявність буферних 

зон; 

c) наявність природно-заповідних об'єктів; 

d) достатня широта і протяжність для забезпечення міграції 

видів і їх розмноження, природність меж. 

 

44. Європейський Зелений Пояс (European Green Belt): 

a) є основою екологічною мережі, яка поєднує між собою 

Баренцеве та Чорне моря; 

b) охоплює місця проживання цінних біологічних видів майже 

всіх біогеографічних регіонів Європи; 

c) є основою екологічної мережі, яка поєднує між собою 

Піренейський півострів та Уральські гори; 

d) є основою екологічної мережі яка поєднує між собою 

Апеннинський і Скандинавський півострови. 

 

45. Конвенція про охорону дикої флори і фауни та природних 

середовищ існування в Європі: 

a) Боннська (підписана у м. Бонн, Німеччина);  

b) Рамсарська (підписана у м. Рамсар, Іран);  

c) Бернська (підписана у м. Берн, Швейцарія);  

d) Гаазька (підписана у м. Гаага, Нідерланди). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 28 

 

46. Зелений Пояс Фенноскандії являє собою смугу території. що 

тягнеться уздовж: 

a) Угорщини, Словенії, Хорватії, Італії; 

b) Сербії, Чорногорії, Болгарії, Румунії; 

c) Латвії, Литви, польщі, Німеччини; 

d) кордонів Норвегії, Росії та Фінляндії. 

 

47. Природні території (акваторії), виділені з метою збереження і 

відтворення природних комплексів чи їхніх окремих компонентів - 

це: 

a) заказники; 

b) пам'ятки природи; 

c) заповідні урочища; 

d) ботанічні сади. 

 

48. У 1979 році було започатковано Конвенцію про охорону дикої 

флори і фауни та природних середовищ існування в Європі: 

a) у м. Берн;  

b) у м. Рамсар;  

c) у Швейцарії;  

d) у м. Бонн  

 

49. Окремі унікальні природні утворення, що мають особливе 

природоохоронне, наукове, естетичне і пізнавальне значення, з 

метою збереження їх у природному стані- це: 

a) заказники; 

b) пам'ятки природи; 

c) заповідні урочища; 

d) ботанічні сади. 

 

50. Екомережа України має велике значення для охорони: 

a) степових масивів долини Прип'яті на кордоні з Білоруссю; 

b) букових пралісів на кордоні з Польщею та Словаччиною;  

c) степових останців на кордоні з Молдовою;  

d) болотних масивів на кордоні з Росією. 
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51. Транскордонні елементи екомережі України та Всеєвропейської 

екомережі: 

a) українсько-білорусько-польський біосферний резерват 

"Західне Полісся"; 

b) україно-молдовський природний парк "Прут";  

c) українсько-польський резерват "Брянсько-Старогутські 

ліси";  

d) українсько-румунський біосферний резерват 

"Мараморошські гори". 

 

52. Екомережа України - єдина територіальна система, яка: 

a) утворюється через поєднання територій та об'єктів 

природно-культурної спадщини України, які відповідно до 

законів та міжнародних зобов'язань України підлягають 

особливій охороні; 

b) утворюється через поєднання територій та об'єктів 

природно-заповідного фонду, які відповідно до законів та 

міжнародних зобов'язань України підлягають особливій 

охороні 

c) утворюється через поєднання територій природно-

заповідного фонду та об'єктів історико-культурної 

спадщини, які мають особливу цінність для охорони 

навколишнього природного середовища і відповідно до 

законів та міжнародних зобов'язань України підлягають 

особливій охороні 

d) утворюється через поєднання територій та об'єктів 

природно-заповідного фонду, а також інших територій, які 

мають особливу цінність для охорони навколишнього 

природного середовища і відповідно до законів та 

міжнародних зобов'язань України підлягають особливій 

охороні. 

 

53. В Україні виділяють такі штучно-створені природно-заповідні 

території та об'єкти: 

a) ботанічні сади, заповідні урочища, дендрологічні парки, 

зоологічні парки, парки-пам'ятки садово-паркового 

мистецтва; 
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b) природні заповідники, біосферні заповідники, національні 

природні парки, регіональні ландшафтні парки, заказники; 

c) пам'ятки природи, дендрологічні парки, зоологічні парки, 

парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва; 

d) ботанічні сади, дендрологічні парки, зоологічні парки, 

парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва. 
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