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ВСТУП 

 

Навчальна дисципліна "Екологічні мережі" базується на концеп-

ції сталого розвитку, яка розглядається в аспекті процесу інтеграції 

європейської політики збереження природи з метою вирішення еко-

логічних проблем розвитку сільського господарства, промисловості, 

лісівництва, транспорту, рекреації. У програмі дисципліни врахо-

вуються засади національної екологічної політики України.  

Навчальна дисципліна "Екологічні мережі" узагальнює матеріал 

з  різних галузей знань про природу і має за мету дати майбутньому 

екологу знання з міжнародних вимог щодо формування природоо-

хоронних територій, екомереж, їх структури, напрямках створення 

національної мережі України.  

У результаті вивчення дисципліни студент повинен  

знати:  про Європейську програму створення екомережі, завдан-

ня Всеєвропейської стратегії створення екомережі, основні елемен-

ти Європейської екомережі, законодавство України про екологічні 

мережі, об'єкти та структуру екомережі.     

вміти: давати оцінку існуючого стану природоохоронних тери-

торій, проводити оцінку природоохоронного потенціалу регіону, 

визначати шляхи оптимального управління природоохоронними те-

риторіями, визначати режим охорони територій, розраховувати еко-

коридори, визначати екоядра, встановлювати порядок формування 

регіональних схем екомережі та її територіальної структури, визна-

чати територіальний склад екомережі, узагальнювати систему фор-

мування регіональних схем екомережі.  
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1. СИСТЕМА ОХОРОННИХ ПРИРОДНИХ ТЕРИТОРІЙ 

 

1.1.Поняття охоронних природних територій 

 

Система охоронних природних територій є найважливішим ком-

понентом «здорових», живих ландшафтів.  

Охоронні природні території (ОПТ) - це ділянки землі, водної 

поверхні й повітряного простору над ними, де розташовуються 

природні комплекси й об'єкти, що мають особливе природоохо-

ронне, наукове, культурне, естетичне, рекреаційне й оздоровче 

значення й рішеннями органів державної влади повністю або ча-

стково вилучені з господарського використання, для яких уста-

новлений режим особливої охорони.  

До охоронних відносяться ті природні території, на які заради 

збереження їхніх природних властивостей і характеристик приро-

докористування й керування станом природних об'єктів регламен-

тується спеціальними нормативними актами (а не на загальних під-

ставах), установлений спеціальний режим природокористування, 

що включає повне або часткове, постійне або тимчасове обмеження 

природокористування, а в ряді випадків – застосування спеціальних 

прийомів природокористування або проведення заходів по відбудо-

ві.  

Завдяки збереженню (відновленню) природних територій повин-

ні бути забезпечені наступні їх функції: середовище-утворююча, 

інформаційно-еталонна, еколого-просвітницька, рекреаційна, ресу-

рсоохоронна, об'єктозахисна.  

З урахуванням особливостей режиму й статусу природоохорон-

них установ, що перебувають на них, звичайно, розрізняють різні 

категорії територій, але їх класифікація в Україні не зовсім відпові-

дає міжнародній.  

При створенні охоронних природних територій цілком невирі-

шеним залишається питання ізольованості природних екосистем, 

що ведуть до периферійної деградації цих комплексів.  

Питання екологічної облаштованості господарських територій на 

периферії  ОПТ в Україні практично не обговорювалися і теоретич-

ні розробки даного напрямку дуже нечисельні (за винятком сільсь-

когосподарських прикладних розрахунків).  
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1.2. Міжнародна класифікація охоронних  

природних територій  

 

Міжнародний союз охорони природи IUCN (МСОП) розробив 

класифікацію охоронних природних територій з урахуванням ком-

плексу факторів. 

Так, питання подальшого доопрацьовування проблем заповідан-

ня територій та перехід до до проблем облаштованості прилеглих 

територій було закладено у принципах класифікації за європейсь-

ким зразком – категоріях МСОП. 

Категорія І. Сувора охорона. Це природно–заповідна територія, 

управління якою спрямоване, в основному, на наукові дослідження 

або охорону дикої природи.  

Категорія поділяється на дві під категорії: 

Іа. Суворий природний резерват. Це територія з видатними або 

репрезентативними екосистемами, геологічними або фізико-

географічними об’єктами  які створюються в основному для науко-

вих досліджень та здійснення моніторингу за станом навколишньо-

го природного середовища.  

Іб. Дика природа. Це велика незмінена або слабо змінена терито-

рія, яка зберігає природний характер, без постійного або значного 

населення, управління якою спрямоване, в основному, на захист ди-

кої природи (охорона без втручання).  

Категорія ІІ. Національний парк. Це охоронна природна тери-

торія, призначена для охорони екологічної цілісності однією або бі-

льшої кількості екосистем, управління якою спрямоване, в основ-

ному, на охорону екосистем і туризм. 

Категорія ІІІ. Пам’ятка природи. Це охоронна природна тери-

торія, яка містить один або більшу кількість видатних природних 

або природно-культурних об’єктів з унікальною цінністю завдяки їх 

рідкісності, типовості, естетичним якостям або культурному зна-

ченню. 

Категорія ІV. Територія, управління екосистемами (видами).  
Це ділянка землі або акваторії, на якій здійснюються регуляторні 

втручання з метою підтримання екотопів в стані, який відповідає 

вимогам певних видів рослин і тварин. 

Категорія V. Територія охорони ландшафту. Це охоронна 

природна територія (суші або акваторії), де взаємодія людини і при-
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роди створила особливу територію із значною естетичною, екологі-

чною і часто високою біологічною різноманітністю, управління 

якою спрямоване, в основному, на охорону ландшафту (в тому чис-

лі й морського) і рекреацію. 

Категорія VІ. Територія охорони ресурсів. Це охоронна приро-

дна територія, управління якою спрямоване переважно на стале ви-

користання природних ресурсів. 

Крім вище наведених категорій є ще додаткові категорії: 

Категорія VІІ. Антропологічні (антропічні) резервати. Це те-

риторії, на яких створюються умови для проживання корінних груп 

населення та їхнього традиційного господарювання. 

Категорія VІІІ. Території багатоцільового використання.  

Категорія ІХ. Біосферні резервати. 

Категорії Х. Об’єкти світової спадщини. 

 

У таблиці 1.1. наведені основні завдання категорій МСОП. 

Таблиця 1.1 

Завдання природно-заповідних територій різних категорій  

(за класифікацією МСОП) 
Завдання Iа Iб II III IV V VI 

Наукові дослідження 1 3 2 2 2 2 3 

Охорона дикої природи 2 1 2 3 3 - 2 

Охорона видів і генетичного різ-

номаніття 

1 2 1 1 1 2 1 

Підтримання енвайронменталь-

них послуг 

2 1 1 - 1 2 1 

Охорона специфічних природ-

них або культурних об'єктів 

- - 2 1 3 1 3 

Туризм і рекреація - 2 1 1 3 1 3 

Освіта - - 2 2 2 2 3 

Бережливе використання ресур-

сів природних екосистем 

- 3 3 - 2 2 1 

Підтримування традиційної ку-

льтури 

- - - - - 1 2 

Умовні позначення: 

1 - основне завдання 3 -  потенційне завдання 

2- другорядне завдання -  не застосовується 
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2. ПРИРОДНІ ТЕРИТОРІЇ ОСОБЛИВОЇ ОХОРОНИ 

 

2.1. Організаційні форми природних  

територій особливої охорони 

 

Крім природно-заповідних територій та об’єктів в Україні існу-

ють інші природні території особливої охорони, які відіграють ве-

лику роль в збереженні природних екосистем, їх біорізноманіття. 

Насамперед, це водоохоронні, водозахисні, курортні, лікувально-

оздоровчі, полезахисні, лісозахисні, рекреаційні, інші типи терито-

рій та об’єктів, що визначаються законодавством України. 

Організаційні форми (типи) природних територій особливої охо-

рони (крім категорій природно-заповідного фонду України, що роз-

глядаються в курсі "Заповідна справа"): 

Природні території, які пов'язані з пам'ятниками історії та 

культури:  

� історико-архітектурні і природні музеї-заповідники; 

� природні історичні заповідники; 

� природно-літературні заповідники; 

� природно-археологічні заповідники; 

� пам'ятні парки, в тому числі природно-історичні парки, 

історико-архітектурні парки, меморіальні парки; 

� інші природні території, пов'язані з пам'ятниками історії та 

культури;  

� охоронні зони цих територій. 

Рекреаційні природні території для організованого масового 

відпочинку і туризму населення: 

� курортні зони та місцевості;  

� зони відпочинку;  

� туристичні зони та місцевості; 

� зони стаціонарної і нестаціонарної рекреації національних 

природних та регіональних ландшафтних парків.  

Охоронні та захисні лісові території: 

� ліси першої групи;  

� ліси зелених зон навколо населених пунктів і промислових 

підприємств; 

� ліси першого і другого поясів зон санітарної охорони дже-

рел водопостачання; 
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� ліси округів санітарної охорони лікувально-оздоровчих те-

риторій; 

� полезахисні та грунтозахисні ліси; 

� захисні смуги вздовж залізниць та автомобільних доріг.  

Водозахисні природні території: 

� водно-болотні угіддя;  

� прибережні смуги вздовж річок та навколо водойм; 

� водоохоронні зони басейнів річок;  

� зони санітарної охорони водних джерел;  

� санітарно-захисні зони очисних споруд;  

� інші санітарно-захисні природні території. 

Ресурсно-промислові території: 

� мисливські та лісомисливські господарства;  

� сільськогосподарські землі екстенсивного використання (па-

совища, луки, сіножаті тощо). 

Території особливого природокористування:  

� радіоактивно забруднені землі, що не використовуються та 

підлягають окремій охороні.  

 

2.2. Водоохоронні території та об'єкти 

 

До водоохоронних територій належить: 

� водоохоронні зони уздовж водотоків та навколо водойм; 

� прибережні смуги уздовж водотоків та навколо водойм; 

� прибережні захисні смуги уздовж морів та навколо морсь-

ких заток та лиманів; 

� зони санітарної охорони джерел водопостачання. 

За Водним кодексом України (1995 р.) з метою охорони поверх-

невих водних об'єктів від забруднення і засмічення та збереження їх 

водності вздовж річок, морів і навколо озер, водосховищ та інших 

водойм встановлюються водоохоронні зони регульованої госпо-

дарської діяльності, в межах яких виділяються прибережні смуги з 

обмеженою господарською діяльністю.  

Водоохоронні зони є природоохоронною територією з обмеже-

ною господарською діяльністю.  

Водоохоронні зони влаштовуються для створення сприятливого 

водного режиму водних об'єктів, попередження їх забруднення, за-

смічення і вичерпання, знищення навколоводних рослин і тварин. 
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Водоохоронні зони річки розміщуються в гідрографічному про-

тиерозійному фонді і включають в себе заплавні землі, першу над-

заплавну терасу, бровки і схили крутизною більше 5 градусів, які 

прилягають до заплави, яри та балки, що впадають в річкові долини, 

а також меліоровані землі, дренажно-поверхневий стік з яких по-

трапляє в річку.  

У водоохоронні зони водойм включаються схили, балки, які без-

посередньо прилягають до водойм, а також схили і днища балки 

вище водойми на відстані не менш 2 км. При розміщенні каскаду 

ставків з відстанню між ними не більш 5 км у водоохоронну зону 

включається також схили і днища балок між цими ставками. 

Водним кодексом України (ст.87) визначено, що порядок визна-

чення розмірів і меж водоохоронних зон та режим ведення госпо-

дарської діяльності встановлюється Кабінетом Міністрів України. 

На виконання цієї статті ВК 8 травня 1996 року Кабінет Міністрів 

України прийняв Постанову (№486) “Про затвердження Порядку 

визначення розмірів і меж водоохоронних зон та режиму ведення 

господарської діяльності в них", згідно якої встановлюється єдиний 

правовий механізм визначення розмірів і меж водоохоронних зон та 

режим ведення господарської діяльності в них. 

Розміри і межі водоохоронних зон визначаються проектом на 

основі нормативно-технічної документації на замовлення органів 

водного господарства та інших спеціально уповноважених органів, 

узгоджуються з органами охорони навколишнього природного се-

редовища, земельних ресурсів, власниками землі, землекористува-

чами і затверджуються місцевими органами влади. 

При визначенні меж водоохоронних зон враховують рельєф те-

риторії, площі затоплення та підтоплення, інтенсивності руй-

нування берегів, а також  цільове призначення земель. 

Внутрішня межа водоохоронної зони збігається з мінімальним 

рівнем води у водному об'єкті і, таким чином, з внутрішньою ме-

жею прибережної смуги. 

Зовнішня межа водоохоронних зон проектується по наявних 

контурах сільськогосподарських угідь та лісів, вздовж шляхів, 

лісосмуг, меж заплав, надзаплавних терас, бровок схилів та ярів і 

визначається найбільш віддаленою від водного об'єкта лінією: 

� затоплення при максимальному повеневому (паводкового) 

рівні води, що повторюється один раз на десять років;  
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� берегоруйнуванням, меандруванням річки;  

� тимчасовим або постійним підтопленням земель;  

� ерозійною активністю;  

� крутизною берегових схилів і наявністю сильно еродованих 

земель. 

На землях сільських населених пунктів, землях сільськогоспо-

дарського призначення, лісового фонду, на територіях водогоспо-

дарських лісогосподарських, рибогосподарських підприємств, а та-

кож на землях інших власників та користувачів зовнішня межа во-

доохоронної зони проектуються з урахуванням: 

� зони санітарної охорони джерел водопостачання; 

� розрахункової зони переробки берегів; 

� площі лісових насаджень, що найбільшою мірою сприяють 

охороні вод із шириною  не менш як 1000 метрів від урізу меженно-

го рівня води; 

� не менш як 200 метрів від бровки каналів чи дамб на 

меліоративних системах; 

� на гірських та передгірських річках з урахуванням геомор-

фологічних і гідрологічних умов, а також селевих та зсувних явищ; 

� на землях міст і селищ міського типу розмір водоохоронної 

зони, як і прибережної захисної смуги, встановлюється відповідно 

до існуючих на час встановлення водоохоронної зони конкретних 

умов забудови. 

В межах водоохоронних зон господарська діяльність дещо об-

межується. Зокрема тут  не допускаються використання стійких та 

сильнодіючих пестицидів, влаштування кладовищ, скотомогиль-

ників, звалищ сміття, полів фільтрації, нафтосховищ та автозапра-

вочних станцій, розміщення великих тваринницьких комплексів та 

ферм, складів мінеральних добрив і отрутохімікатів, скидання не-

очищених стічних вод у балки, пониззя, кар'єри, потічки, об-

межується внесення мінеральних добрив, зокрема забороняється їх 

авіа внесення, проводяться організаційно-технічні заходи з метою 

підтримання сприятливого режиму річок і водойм, поліпшення їх 

санітарного стану і попередження їх замулення та забруднення до-

бривами, отрутохімікатами і біогенними речовинами.  

У межах водоохоронних зон виділяються землі прибережних 

смуг та смуги відведення з особливим режимом їх використання 

відповідно до статей 88-91 Водного кодексу України. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

 

Прибережні захисні смуги (ст.88 Водного кодексу України) є 

природоохоронною територією.   

Мета створення прибережних захисних смуг - охорона поверх-

невих водних об'єктів від забруднення і засмічення та збереження 

їх водності. 

Створюються прибережні захисні смуги вздовж річок, морів і 

навколо озер, водосховищ та інших водойм в межах водоохоронних 

зон. 

Прибережні захисні смуги встановлюються по обидва береги 

річок та навколо водойм уздовж урізу води (у меженний період) 

шириною: 

для малих річок, струмків і потічків, а також ставків площею 

менше 3 гектарів – 25 метрів; 

для середніх річок, водосховищ на них, водойм, а також ставків 

площею понад 3 гектари – 50 метрів; 

для великих річок, водосховищ та озер – 100 метрів. 

При крутизні схилів більше трьох градусів мінімальна ширина 

прибережних захисних смуг подвоюється.  

При наявності вздовж русел річок захисних лісових насаджень 

або заростей чагарнику шириною 9…12 м межа смуги суміщається 

з їх верхньою межею.  

На присадибних ділянках прибережна смуга може не виділятись. 

Тут проектуються алейні насадження дерев або чагарників.  

Біля витоків річок прибережні смуги встановлюються макси-

мальних розмірів. 

В межах прибережних захисних смуг, річок, на островах та нав-

коло водойм забороняється (ст.89 Водного кодексу України): 

� розорювання земель (крім підготовки ґрунту для залуження 

і заліснення), а також садівництво та городництво; 

� зберігання та застосування добрив і пестицидів; 

� влаштування літніх таборів для худоби; 

� будівництво будь-яких споруд (крім гідротехнічних, гідро-

метричних та лінійних), у тому числі баз відпочинку, дач, гаражів 

та стоянок автомобілів; 

� миття та обслуговування транспортних засобів та техніки; 
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� влаштування звалищ сміття, гноєсховищ, накопичувачів 

рідких і твердих відходів виробництва, кладовищ, скотомогиль-

ників, полів фільтрації тощо. 

Уздовж морів та навколо морських заток і лиманів виділяється 

прибережна захисна смуга шириною не менше двох кілометрів від 

урізу води. Ця смуга може використовуватись лише для будів-

ництва санаторіїв та інших лікувально-оздоровчих закладів, з 

обов'язковим централізованим водопостачанням і каналізацією. В 

прибережній захисній смузі забороняється: 

� застосування стійких та сильнодіючих пестицидів; 

� влаштування полігонів побутових та промислових відходів і 

накопичувачів стічних вод; 

� влаштування вигребів для накопичення господарсько-

побутових стічних обсягом більше 1 кубічного метра на добу; 

� влаштування полів фільтрації та створення інших споруд 

для приймання і знезаражування рідких відходів. 

Зони санітарної охорони водних об'єктів влаштовуються у 

районах забору води для централізованого водопостачання насе-

лення, лікувальних і оздоровчих потреб. 

Згідно СНіП 2.04.02-84 зони санітарної охорони повинні вклю-

чати зону джерела водопостачання в місці забору води (яка скла-

дається із трьох поясів: першого – суворого режиму, другого і 

третього – режимів обмеження) і зону – санітарно-захисну смугу 

водопровідних споруд (насосних станцій, станцій підготовки води, 

водонапірних башт) і санітарно-захисну смугу водопроводів. 

Межі зон санітарної охорони водних об'єктів встановлюється 

місцевими радами народних депутатів на їх території з погоджен-

ням з державними органами санітарного нагляду, охорони навко-

лишнього природного середовища, водного господарства та гео-

логії. 

Режим зон санітарної охорони водних об'єктів встановлюється 

Кабінетом Міністрів України (ст.93 Водного кодексу України). 

Контроль за створенням водоохоронних територій, а також за 

додержанням режиму використання їх територій здійснюється міс-

цевими органами державної виконавчої влади, виконавчими коміте-

тами рад, органами навколишнього природного середовища. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

2.3. Водно-болотні угіддя 

 

Водно-болотні угіддя – це цінні природні комплекси боліт, за-

плавних лук і лісів, водних об’єктів, включаючи морські аквато-

рії, які мають значну природоохоронну, рекреаційну, наукову та 

естетичну цінність. 

 Водно-болотні угіддя можуть мати статус міжнародного, націо-

нального та місцевого значення. Водночас вони можуть бути і при-

родно-заповідними територіями та об'єктами.  

Водно-болотні угіддя відіграють важливу роль: 

� у накопиченні, регулюванні та перерозподілі річкового сто-

ку і тим самим у захисті від повеней та забезпеченні річковим сто-

ком впродовж сухих періодів року; 

�  в очищенні поверхневого стоку водно-болотною рослин-

ністю і ґрунтами від біогенних сполук воді і тим самим зниженні 

можливості евтрофікації вод; 

� у збереженні біорізноманітності природних екосистем;  

� у забезпеченні населення харчовими ресурсами, лікарською 

сировиною; 

�  у розвитку курортології, рекреації та екологічного туризму.  

У 1971 році у м. Рамсарі в Ірані була прийнята Конвенція про 

водно-болотні угіддя, яка увійшла в історію під назвою Рамсарсь-

кої. Нині її підписали 113 країн. 29 жовтня 1996 року до неї 

приєдналось і Україна. 

Рамсарська Конвенція розглядає водно-болотні угіддя голов-

ним чином як середовище існування водоплавних птахів.  

У рамках Конвенції створюється спеціальний Перелік водно-

болотних угідь, що мають міжнародне значення. Включення водно-

болотних угідь до Переліку здійснюється за умовами: 

� типові та унікальні екосистеми водно-болотних угідь для 

певного біогеографічного  регіону; 

� великого значення водно-болотних угідь у збереженні 

біорізноманіття регіону; 

� наявні ендемічні, рідкісні та зникаючі види рослин і тварин; 

� регулярно перебувають в межах угіддя понад 20 000 особин 

водоплавних птахів; 

� важливого значення водно-болотних угідь для нересту, 

нагулу та зимівлі місцевих видів риб тощо. 
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У квітні 1992 р. була прийнята Конвенція про захист Чорного 

моря від забруднення (Бухарестська конвенція), у квітні 1993 р. в 

Одесі - Службова декларація про захист Чорного моря (Одеська 

декларація).  

Основними видами антропогенного впливу, що викликають 

втрату і деградацію водно-болотних угідь є наступні:  

�  осушення водно-болотних угідь; поглиблення дна рік, ство-

рення водоймищ, будівництво доріг, житлових і промислових 

об'єктів; 

� будівництво дамб, гребель, набережних, хвилерізів для за-

хисту від штормів і повеней; 

� скидання стічних вод; 

� видобуток торфу, піску, гравію, нафти, газу, підземних вод і 

інших корисних копалин у водно-болотних угіддях; 

� інтродукція видів; 

�  надмірний перепромисел риби, мисливських видів тварин, 

що є причиною зменшення біорізноманіття. 

Питання охорони, використання та відтворення водно-болотних 

угідь в Україні регулюються насамперед Законом "Про охорону 

навколишнього природного середовища" та Водним кодексом 

України. В 1995 році Кабінет Міністрів України своєю постановою 

"Про заходи щодо охорони водно-болотних угідь, які мають 

міжнародне значення" визначив 22 водно-болотних угіддя 

міжнародного значення загальною площею 650 000 га (додаток 3). 

Ці  водно-болотні угіддя називаються Рамсарськими угіддями 

України. 

Більшість Рамсарських угідь України зосереджено в Азово-

Чорноморському регіоні (Кілійське гирло Дунаю, Тілігульський та 

Дністровський лимани, дельта Дніпра, Центральний та Східний Си-

ваш, Ягорлицька, Тендрівська, Каркінітська та Джарилгацька зато-

ки) та північно-західній частині Полісся (Шацькі озера та заплави 

річок Прип'яті і Стоходу). Тут гніздяться, годуються або перебува-

ють в період прольоту багато водно-болотних птахів, охороні яких 

надається велика увага в Європі. Тут також розташовані великі не-

рестовища риб, зростає чимало рідкісних і реліктових видів рослин. 

8 лютого 1999 р. Кабінет Міністрів України прийняв постанову 

"Про затвердження Положення про водно-болотні угіддя загально-

державного значення", яке визначає порядок охорони і використан-
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ня водно-болотних угідь, що мають загальнодержавне значення та 

процедуру їх включення до Рамсарського переліку.  

За цим Положенням водно-болотними угіддями загальнодержав-

ного значення оголошуються цінні природні комплекси боліт, за-

плавних лук і лісів, а також водних об'єктів, включаючи морські ак-

ваторії, які мають значну природоохоронну, рекреаційну, наукову 

та естетичну цінність і відповідають хоча б одній з умов Рамсарсь-

кої угоди. 

Водно-болотні угіддя загальнодержавного значення є складовою 

частиною системи природних територій, що перебувають під осо-

бливою охороною. Одночасно вони можуть мати статус при-

родно-заповідних територій та об'єктів. 

Оголошення водно-болотних угідь загальнодержавного значення 

здійснює Кабінет Міністрів України за поданням Мінекоресурсів. В 

поданні має міститись обґрунтування щодо відповідності водно-

болотних угідь вимогам до водно-болотних угідь загальнодержав-

ного значення, відомості про місцезнаходження, площу, характер 

використання, користувачів (власників) земельних ділянок та при-

родних ресурсів, відповідний картографічний матеріал згідно з про-

ектами землеустрою тощо.  

Скасування статусу водно-болотних угідь загальнодержавного 

значення здійснюється у тому ж порядку як і оголошення. 

Охорона і користування природними ресурсами водно-болотних 

угідь (їх ділянок) загальнодержавного значення, що перебувають у 

межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду, 

здійснюється відповідно до Закону України "Про природно-заповід-

ний фонд України" та Положень про них. Тут дозволяються основні 

форми традиційного природокористування, за винятком тих, що 

можуть загрожувати водно-болотним екосистемам (види 

антропогенного впливу, що викликають втрату і деградацію водно-

болотних угідь). 

Земельні ділянки в межах територій (акваторій), що оголошу-

ються водно-болотними угіддями у землекористувачів (власників 

землі) не вилучаються. Спеціальне використання природних ре-

сурсів у межах таких угідь здійснюється за погодженням з користу-

вачами (власниками) земельних ділянок та природних ресурсів. 

Власники землі та землекористувачі водно-болотних угідь повинні 
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забезпечувати екологічно безпечний режим господарювання і кори-

стування природними ресурсами.  

На всі водно-болотні угіддя загальнодержавного значення скла-

даються паспорти, ведення яких покладається на органи Мінекоре-

сурсів на місцях.  

 Заходи щодо збереження водно-болотних угідь загальнодержав-

ного значення здійснюються за рахунок коштів підприємств, уста-

нов, організацій, інших землевласників та землекористувачів, на те-

риторії яких вони знаходяться, а також за рахунок благодійних 

фондів, міжнародних грантів та інших джерел фінансування. 

Державний контроль за дотриманням фізичними та юридичними 

особами природоохоронного законодавства в межах водно-

болотних угідь загальнодержавного значення здійснюють Мінеко-

ресурсів, його органи на місцях та інші спеціально уповноважені 

державні органи. Винесення в натуру (на місцевість) меж водно-

болотних угідь загальнодержавного значення та встановлення 

спеціальних знаків забезпечують Мінекоресурсів України та його 

органи на місцях. 

 У разі відповідності територій (акваторій), оголошених водно-

болотними угіддями загальнодержавного значення, вимогам (кри-

теріям) до водно-болотних угідь міжнародного значення, визначе-

ним рішеннями конференцій Договірних сторін Конвенції про вод-

но-болотні угіддя, що мають міжнародне значення, головним чином 

як середовища існування водоплавних птахів, Мінекоресурсів 

України в установленому порядку подає відповідні матеріали до 

Бюро цієї Конвенції для включення зазначених територій (аква-

торій) до Списку водно-болотних угідь міжнародного значення.  

Режим охорони і користування природними ресурсами на тери-

торіях (акваторіях) водно-болотних угідь міжнародного значення 

такий як і загальнодержавного значення. 

 

2.4. Інші території особливої охорони 

 

Курортними і лікувально-оздоровчими зонами визначаються те-

риторії, які мають виражені природні лікувальні фактори: мінераль-

ні джерела, кліматичні та інші умови, сприятливі для лікування та 

оздоровлення людей. Навколо курортних зон з метою охорони їх 

природних якостей та лікувальних факторів встановлюються округи 
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санітарної охорони (ст.62 Закону України ''Про охорону навколиш-

нього природного середовища"). 

Рекреаційними зонами є ділянки суші і водного простору, при-

значені для організованого масового відпочинку і туризму населен-

ня. На вказаних вище зонах забороняється будь - яка діяльність, що 

негативно впливає на навколишнє середовище, або суперечить їх 

цільовому призначенню, забороняються зміни природного ланд-

шафту та проведення інших дій, що суперечать використанню цих 

зон за прямим призначенням. 

За Лісовим кодексом України (1994р.) ліси України за екологіч-

ним і господарським значенням поділяються на першу і другу гру-

пи.  

До першої групи належать ліси, що виконують переважно при-

родоохоронні функції та ліси, що знаходяться на територіях приро-

дно-заповідного фонду. До другої групи належать ліси, що поряд з 

екологічним мають і експлуатаційне значення. Для збереження за-

хисних функцій, безперервності та не виснажливості використання 

яких встановлюється режим обмеженого лісокористування. нале-

жать до таких категорій захисту: 

- водоохоронні (смуги лісів вздовж берегів річок, навколо озер, 

водоймищ та інших водних об'єктів, смуги лісів, що захищають не-

рестовища цінних промислових риб, а також захисні лісові наса-

дження на смугах відводу каналів); 

- захисні (ліси протиерозійні, приполонинні, захисні смуги лісів 

вздовж залізниць, автомобільних доріг міжнародного, державного, 

та обласного значення, особливо цінні лісові масиви, державні за-

хисні лісові смуги, байрачні ліси, степові переліски та інші ліси 

степових, лісостепових, гірських районів, які мають важливе зна-

чення для захисту навколишнього природного середовища). До цієї 

категорії належать також полезахисні лісові смуги, захисні наса-

дження на смугах відводу автомобільних доріг; 

- санітарно-гігієнічні та оздоровчі (ліси населених пунктів, ліси 

зелених зон населених пунктів і промислових підприємств, ліси 

першого та другого поясів зон санітарної охорони лікувально-

оздоровчих територій. 
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3. ЕКОЛОГІЧНІ МЕРЕЖІ, ЄВРОПЕЙСЬКА ЕКОМЕРЕЖА 

   

3.1.Поняття екологічної мережі 
 

Території особливої охорони разом з природно-заповідним фон-

дом повинні в перспективі сформувати своєрідну екологічну мере-

жу України, про яку почали говорити лише в останній час.  

Ідею Європейської екомережі або "ЕЕСОNЕТ" вперше було за-

пропоновано Голандією у 1993 році на конференції в Маастріхті. 

Основними завданнями екологічної мережі, які сформульовані у 

Всеєвропейській стратегії є:  

1) збереження всього комплексу екосистем, середовищ існуван-

ня, видів та їх генетичного різноманіття, а також ландшафтів євро-

пейського значення;  

2) забезпечення достатнім простором природних середовищ для 

збереження видів;  

3) створення необхідних умов для розселення і міграції видів;  

4) забезпечення відновлення компонентів ключових екосистем, 

які зазнали руйнації;  

5) захист систем від потенційних негативних факторів  

Екологічна мережа повинна включати в себе :  

а) природні ядра для збереження екосистем, середовищ існуван-

ня, видів і ландшафтів європейського значення - це природно-

заповідні території та об'єкти (заповідники, національні парки, за-

казники). 

б) екологічні коридори - ділянки, що забезпечують взаємозв'язки 

між ядрами - можуть бути прибережні смуги і інші території; 

в) відновлювальні райони, де є потреба у відновленні (ренату-

ралізації) порушених елементів екосистем, середовищ існування і 

ландшафтів або повне відновлення деяких районів; Це осушені 

торфовища, вибиті луки, зріджені ліси тощо;  

г) "буферні зони" - території, які оточують зовні природні ядра і 

захищають їх від зовнішніх впливів. - можуть бути водоохоронні 

території. 

За проектом "Програма формування національної мережі 

України на 2000 – 2015 роки" в екомережі України функції її при-

родних осередків будуть виконувати природно-заповідні об'єкти, 

які мають статус загальнодержавного значення, а також ті, які от-
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римують міжнародне визнання. Природно-заповідні об'єкти місце-

вого значення мають виконувати функції природних осередків на 

місцевому рівні, а на вищих рівнях вони розглядатимуться лише як 

екокоридори. В екомережі, крім природно-заповідних територій, 

своє місце знайдуть природні території оздоровчого, рекреаційного 

та історико-культурного призначення, значна частина лісового і 

водного фонду, деякі землі сільськогосподарського призначення, 

транспорту, зв'язку, оборони та іншого призначення, а також землі 

запасу, водно-болотні угіддя. 

При створенні екомережі необхідно враховувати: а) зональність 

території (лісова, лісостепова та степова зони ); б) шляхи фіто- та 

зооценогенезу; в) ендемізм та реліктовість, наявність рефугиумів 

(центри ендемізму на Україні - Поділля, Карпати, Крим). 

Проектування екомережі постає в проектуванні її структури: 

визначення місцеположення екологічних коридорів, розрахунку їх 

параметрів (довжина і ширина) та припустимих розривів («дірок») в 

них, бо не завжди екокоридор може бути суцільною смугою, яка 

об’єднує два сусідні біоцентри. 

Екомережа України ще не склалася, лише з недавнього часу ця 

проблема стала обговорюватися в наукових колах.. Екокоридори 

покривають ядра - території наявного природно-заповідного фонду 

й охоплюють буферні зони репрезентовані лісами першої групи, зе-

леними зонами населених пунктів, лісопарковими та рекреаційними 

зонами, а також прибережними смугами і водоохоронними зонами. 

Такі нитки, ядра та вузли можуть бути захищені буферними ділян-

ками, які вже існують або будуть відтворені чи відновлені. Коридо-

ри повинні займати досить широкі смуги, включаючи кілька дуб-

люючих паралельних ниток, за можливості, з'єднаних між собою 

поперечними у вузлах. 

Створення екомережі України має велике значення також і для 

охорони цілісності природних комплексів на кордоні із сусідніми 

державами, зокрема букових пралісів на кордоні з Польщею та Сло-

ваччиною, болотних масивів долини Прип'яті на кордоні з Бєларус-

сю, Брянське - Старо-Гутських лісових масивів на кордоні з Росією, 

степових останців на кордоні з Росією на сході та Молдовою - на 

заході, долин річок Дунаю, Сяну, Західного Бугу, Пруту, Дністра,. 

Дніпра та його систем, Сіверського Дінця. 
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3.2.Складові території структурних елементів екомережі 
 

Згідно Законів України "Про загальнодержавну програму фор-

мування національної екологічної мережі України на 2000-2015 ро-

ки" та «Про екологічну мережу України» до складу структурних 

елементів екомережі мають бути включені: 

1. Території та об'єкти природно-заповідного фонду загальноде-

ржавного значення (біосферні заповідники, природні заповідники, 

національні природні парки, заказники та пам'ятки природи загаль-

нодержавного значення) і місцевого значення (регіональні ландша-

фтні парки, заказники та пам'ятки природи місцевого значення, за-

повідні урочища). 

2. Водні об'єкти - ділянки моря, водойми (озера, водосховища), 

річки, водно-болотні угіддя, прибережні захисні смуги, берегові 

смуги водних шляхів та ін., що утворюють відповідні басейнові си-

стеми. 

3. Лісові масиви 

3.1.Ліси першої групи - цінні лісові масиви, що мають наукове 

або історичне значення, в тому числі генетичні резервати; 

• лісо плодові насадження; 

• субальпійські деревні та чагарникові угруповання; 
• ліси зелених зон навколо населених пунктів та промислових 

підприємств; 

• ліси першого та другого поясів зон санітарної охорони джерел 

водопостачання, лісові смуги вздовж водотоків та навколо водойм; 

• ліси округів санітарної охорони лікувально-оздоровчих тери-

торій; 

• захисні смуги вздовж залізниць та автомобільних доріг; захис-

ні лісові насадження на смугах відводу автомобільних шляхів, залі-

зниць; 

• державні захисні лісові смуги; полезахисні лісові смути. 

3.2.Ліси другої групи (експлуатаційні), які можуть входити до рі-

зних елементів екомережі; 

4. Інші території з природними комплексами 

4.1. Луки, в тому числі сіножаті та пасовища. 

4.2. Ділянки степової рослинності, в тому числі пасовища. 

4.3.Ділянки галофітної рослинності на надмірно засолених ґрун-

тах. 
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3.3.Європейська програма створення екомережі 
 

Ідея екомережі є інтегральною в організації збереження біологі-

чного та ландшафтного різноманіття і на європейській арені вона 

вже набула певного розвитку. Практично відпрацьованим є підхід 

щодо створення Європейської (Пан'європейської) екомережі, багато 

країн вже оголосили про створення національних екомереж з еле-

ментами європейського значення. 

Європейська екомережа, як фізична мережа природних чи 

напівприродних територій європейського значення е головним 

напрямком реалізації Всеєвропейської стратегії збереження 

біологічного та ландшафтного різноманіття, що була затверджена 

на конференції міністрів довкілля країн Європи у м.Софії в 1995 р. 

Програма її створення передбачає:  

а) розробку критеріїв для виділення ключових районів, екокори-

дорів, відновлювальних районів і буферних зон, з урахуванням біо-

географічних зон Європи; 

б) відбір екосистем, типів середовищ існування (екотопів), видів 

і ландшафтів європейського значення; 

в) визначення конкретних ділянок для збереження, покращання 

або відновлення екосистем, середовищ існування, видів та їх гене-

тичного різноманіття, а також ландшафтів європейського значення; 

г) розробку керівних принципів (директив), які забезпечать мак-

симально послідовне та ефективне здійснення заходів щодо ство-

рення екомережі. 

У Всеєвропейській стратегії створення екомереж сформульовані 

основні завдання щодо їх створення:  

- збереження всього комплексу екосистем, середовищ існування, 

видів та їх генетичного різноманіття, а також ландшафтів європей-

ського значення; 

- забезпечення достатнім простором природних середовищ для 

збереження видів; 

- створення необхідних умов для розселення і міграції видів;  

- забезпечення відновлення компонентів ключових екосистем, 

які зазнали руйнації;  

-  захист систем від потенційних негативних факторів. 
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3.4. Основні елементи Європейської екомережі 
 

Європейська екомережа включатиме наступні елементи: 

- природні ядра або осередки (ключові райони) для збереження 

екосистем, середовищ існування, видів і ландшафтів європейського 

значення; 

- екокоридори або перехідні зони для забезпечення взаємозв'язків 

між природними екосистемами - елементи дефрагментації природ-

них масивів і міграційні шляхи водночас; 

- відновлювальні райони, де є потреба у відновленні порушених 

елементів екосистем, середовищ існування і ландшафтів європейсь-

кого значення або повне відновлення деяких районів; 

- буферні зони, які сприяють зміцненню мережі та її захисту від 

впливу негативних зовнішніх факторів.  

Природні ядра Європейської екомережі встановлюються  Право-

вою підставою визначення є дві директиви Європейського союзу: 

перша - щодо збереження диких птахів, яка визначає території 

спеціальної охорони  та друга - щодо збереження природних сере-

довищ існування дикої фауни та флори, яка  визначає території 

(місця) важливі для Європейського союзу. Ці дві директиви скла-

дають програму під назвою "НАТУРА - 2000", в якій передбачено  

організація системи територій спеціального збереження.  

В 1979 році у м. Берні було започатковано Конвенцію про охо-

рону дикої флори і фауни та природних середовищ існування в 

Європі, яка стала називатись Бернською. Було визнано, що дика 

флора і фауна та середовища їх існування (екотопи) мають естетич-

ні, наукові, культурні, рекреаційні, економічні та інші цінності є 

природною спадщиною і повинні оберігатись для передачі нащад-

кам. Країни, які приєднуються до Бернської конвенції, беруть на се-

бе зобов’язання  щодо охорони всіх видів флори і фауни, особливо 

рідкісних, та місць їх існування згідно чотирьох додатків ( додаток 

I. Види рослин, що підлягають особливій охороні. II. Види тварин, 

що підлягають особливій охороні. III. Види тварин, що підлягають 

охороні. IV.  Заборонені засоби і способи добування, відлову та ін-

ших форм полювання).  

Верховна Рада України 29 жовтня 1996 р. прийняла Закон про 

приєднання до Бернської конвенції. Разом з тим, в ньому було зроб-

лені певні застереження щодо: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

– вибіркового регулювання чисельності вовка (Canis lupus) та 

ведмедя бурого (Ursus arctos); 

– добування дупеля (Gallinago media) у зв’язку з достатньо вели-

кою чисельністю та розповсюдженістю в Україні 

– застосування пасток та сіток для відлову з науковою метою пе-

реселення ссавців та птахів, перелічених у додатку III Конвенції; 

– капканів – для добування вовка, сурка звичайного, тхора чор-

ного, куниць лісової та кам’яної.       

В ній схвалюються відповідні резолюції Постійного комітету 

Конвенції про визначення так званих територій спеціального інте-

ресу збереження, які є рідкісними середовищами існування (екото-

пами) - переліченими у Резолюції Постійного комітету Бернської 

конвенції №4 від 1996 р. ("Перелік зникаючих природних середо-

вищ існування, які потребують спеціальних заходів збереження"), 

та середовищами існування рідкісних і зникаючих видів за 

спеціальним переліком, який знаходиться на завершальній стадії 

підготовки. Ці спеціальні природоохоронні території будуть склада-

ти Смарагдову мережу Європи, яка є аналогом програми "НАТУРА-

2000". 

Серед інших правових основ Європейської екомережі є Конвен-

ція про збереження мігруючих видів диких тварин (Боннська кон-

венція; Закон про приєднання України прийнято 18.03.1999 р.) з 

угодами щодо кажанів (приєднання з 14.05.1999 р.), малих китів та 

про афро-євразійські міграційні шляхи і Конвенція про водно-

болотні угіддя, що мають міжнародне значення, головним чином як 

середовища існування водоплавних птахів (Рамсарська конвенція; 

Закон про приєднання Верховна Рада України прийняла 29 жовтня 

1996 р.). 

Важливими компонентами Європейської мережі будуть біоге-

нетичні резервати, що визнані Радою Європи, та природоохоронні 

території, що удостоєні Європейського диплому.  

Резолюція Ради Європи від 26.10.1973 р. визначає чотири ка-

тегорії біогенетичних резерватів: А, В, С та О.  

Категорія А - природні резервати, що підлягають суворій охо-

роні. 

 Категорія В - території, де дозволяється традиційна людська 

діяльність і може мешкати населення (більшість природних парків 

та ряд інших категорій резерватів).  
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Категорія С - об'єднує території, що захищені головним чином 

завдяки їх культурному та естетичному значенню (більшість з них 

- ландшафти під особливою охороною),   

Категорія О - видовжені території (смуги), що мають рекреа-

ційну цінність і є природоохоронними ландшафтами. Різниця між 

категоріями С і В не є чіткою. 

При нагородженні Європейським дипломом Рада Європи вико-

ристовує спеціальну класифікацію, яка згідно з Резолюцією (91) 16 

Комітету Міністрів складається з трьох категорій.  

Категорія А - мотивує необхідність збереження європейської 

спадщини флори і фауни, їх довкілля та екосистем. 

 Охорона їх має бути якомога суворішою - ці території не мо-

жуть бути ареною постійної господарської діяльності. Дозволяється 

лише обмежене ведення сільського і лісового господарства, видобу-

вання корисних копалин, туризм і регульований доступ населення.  

Категорія В мотивує охорону характеру ландшафту та збере-

ження природних біотопів.  

Категорія С мотивує охорону територій, використання яких є 

комбінованим для соціальних і рекреаційних цілей з підтримкою їх 

біо- і естетичних властивостей.  

Тут дозволяється застосовувати ефективні заходи для охорони 

ландшафтів поряд з вільним відвідуванням населення. 18 вересня 

1998 р. Комітет Міністрів Ради Європи прийняв ще одну резолюцію 

- Резолюцію №98 (29) Про положення щодо Європейського дипло-

му для територій, що охороняються, якою затверджено новий ста-

тут і положення з поновленою формою заявки щодо цього диплому. 

Належне місце в єкомережі європейського значення займуть 

біосферні заповідники та території природної спадщини, що визна-

чені на виконання Конвенції про захист світової культурної та при-

родної спадщини, до якої Україна приєдналася ще в 1978 р. Обома 

цими категоріями опікується ЮНЕСКО. 

Можливо, будуть відпрацьовані інші правові ініціативи щодо 

визначення природних ядер європейського рівня. Так, польські 

фахівці пропонують включити до складу Європейської екомережі у 

якості природних ядер також території, визначені програмами "Зе-

лені легені Європи" та "СОКШЕ", а фахівці країн басейну Балтійсь-

кого та Середземного морів -території згідно відповідних регіо-

нальних конвенцій - Гельсінської та Барселонської. 
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З буферними зонами та екокоридорами ситуація інша, ніж з при-

родними ядрами. Схожих до вищенаведених для природних ядер 

міжнародних документів взагалі не існує, тобто і немає підстав 

вживати терміни "міжнародні буферні зони" чи "міжнародні еко-

логічні коридори", хіба що про це домовляться між собою сусідні 

країни (і то буде статус "міждержавних" елементів екомережі). Ра-

зом з тим, "буферні зони" є елементами біосферних заповідників. В 

Україні буферні зони можуть створюватися також навколо за-

повідників. Функціонально схожі зони передбачаються і в межах 

національних природних парків (зони регульованої рекреації). Таке 

ж зонування може проводитися і в регіональних ландшафтних пар-

ках України. 

Буферні зони створюються: 1) для підтримки направленого 

управління захищеною територією; 2) просто з метою управління; 

3) з метою термінової охорони; 4) з метою послаблення впливу; 5) 

для уникнення загроз. 

Не менш важливими елементами екомережі є екокоридори, хоча 

вони в українському законодавстві взагалі не згадуються. Екокори-

дори забезпечують: 1) підтримання процесів розмноження з метою 

збереження гетерогенності популяцій; 2) поширення популяцій в їх 

природних ареалах; 3) розширення межі природних ареалів популя-

цій (де раніше вони не зустрічались); 4) міграційні і сезонні пе-

реміщення; 5) вихід за природну межу поширення, зокрема для по-

шуку їжі. 
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4. ЗАКОНОДАВСТВО У СФЕРІ ЕКОМЕРЕЖ 

 

4.1.Нормативно-правові засоби  формування  екомереж 

 

Завданням законодавства про екомережу є регулювання суспіль-

них відносин у сфері формування, збереження та раціонального, не-

виснажливого використання екомережі як однієї з найважливіших 

передумов забезпечення сталого, екологічно збалансованого розви-

тку України, охорони навколишнього природного середовища, за-

доволення сучасних та перспективних економічних, соціальних, 

екологічних та інших інтересів суспільства. 

 Проектування екомереж обумовлене законами  України: 

Закон "Про загальну державну програму формування екомережі  

України на  2000 – 2015 р." Київ  21 вересня 2000 р №1989 – ІІІ 

Закон “ Про екологічну мережу “ 24 червня 2004 р. №1864 – ІV 

Відносини пов’язані з формуванням, збереженням та невиснаж-

ливим  використанням екомережі   України, регулюється як вказа-

ними вище законами, так і іншими законодавчими документами, а 

саме Конституцією України, законами  “Про охорону навколишньо-

го природного середовища”, “Про тваринний світ”,  “Про ПЗФ 1992 

р.”, “Про рослинний світ”, “Про охорону земель”, “Про земле-

устрій”, “Про державний контроль за використанням та охорону зе-

мель”, Земельним кодексом України, Лісовим та Водним кодексом 

України. 

Крім того, важливими є нормативні документи міжнародного 

значення, до яких приєдналася Україна, зокрема Конвенція про 

охорону водно-болотних угідь, що мають міжнародне значення, як 

середовище існування водоплавних птахів, Конвенція про охорону 

всесвітньої та культурної спадщини. 

Вказані закони є основою для проектування екомереж всіх рів-

нів. 

 

4.2.Принципи формування та використання екомереж 

 

Формування, збереження та використання екомережі 

здійснюється відповідно до таких основних принципів: 

а) забезпечення цілісності екосистемних функцій складових 

елементів екомережі; 
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б) збереження та екологічно збалансоване використання при-

родних ресурсів на території екомережі; 

в) зупинення втрат природних та напівприродних територій 

(зайнятих рослинними угрупованнями природного походження та 

комплексами, зміненими в процесі людської діяльності), розширен-

ня площі території екомережі; 

г) забезпечення державної підтримки, стимулювання суб'єктів 

господарювання при створенні на їх землях територій та об'єктів 

природно-заповідного фонду, інших територій, що підлягають 

особливій охороні, розвитку екомережі;  

ґ) забезпечення участі громадян та їх об'єднань у розробленні 

пропозицій і прийнятті рішень щодо формування, збереження та 

використання екомережі; 

д) забезпечення поєднання національної екомережі з екомере-

жами суміжних країн, що входять до Всеєвропейської екомережі,, 

всебічний розвиток міжнародної співпраці у цій сфері; 

є) удосконалення складу земель України шляхом забезпечення 

наукову обґрунтованого співвідношення між різними категоріями 

земель; 

є) системне врахування екологічних, соціальних та економічних 

інтересів суспільства. 

Включення територій та об'єктів природно-заповідного фонду та 

інших територій, що підлягають особливій охороні, до переліку те-

риторій та об'єктів екомережі не призводить до зміни режиму їх 

охорони та використання, визначеного відповідно до закону. 

У разі необхідності зміни режиму охорони та використання те-

риторії чи об'єкта екомережі, виходячи з вимог Зведеної схеми 

формування екомережі України, регіональних чи місцевих схем 

формування екомережі, відповідно до закону змінюється статус, 

тип, категорія або режим відповідної території чи об'єкта екоме-

режі. 

Режим охорони та використання буферних зон, сполучних і 

відновлюваних територій екомережі визначається згідно з 

відповідною схемою екомережі. 
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5. РЕГІОНАЛЬНІ СХЕМИ ЕКОМЕРЕЖ 

 

5.1.Призначення регіональних схем екомереж  

 

Регіональні схеми екомереж (РСЕМ) необхідна для забезпечення 

формування екомережі та призначена для використання при:  

- плануванні, створенні структурних елементів екомережі; 

- плануванні, створенні нових природних територій і об’єктів, 

що підлягають особливій охороні ; 

- визначенні завдань для розробки землевпорядної докумен-

тації, щодо зміни цільового призначення земель природоохоронного 

призначення; 

- визначенні місця екомережі в лісовпорядкувальних матеріа-

лах; 

- розробці технічних умов, щодо відтворення природних ком-

плексів на землях, що підлягають ренатуралізації; 

- розробці проектів організації території пзф; 

- визначенні водноболотних  угідь міжнародного значення; 

- визначенні природного середовища існування рослин і тва-

рин різних категорій, відповідно до міжнародних конвенцій і націо-

нально нормативних документів; 

- плануванні акцій, щодо збереження біологічного різнома-

ніття; 

- визначенні обсягів робіт для фінансування із регіональних 

бюджетів. 

На підставі проектних рішень РСЕМ розробляють складові еко-

мереж для певних територій. 

До складу матеріалів РСЕМ входять: текстові матеріали, в яких 

наводяться певні обґрунтування; картографічні матеріали. 

 

5.2.Вихідні дані для розробки РСЕМ  

 

Вихідними даними для розробки регіональних схем екомереж є: 

- наукові матеріали про наявність на даній території місць іс-

нування пріоритетних видів рослин і тварин, а також рослинних 

угрупувань, що визначаються нормативними актами; 

- переліки рослин і тварин, що охороняються в світовому ма-

сштабі або європі; 
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- переліки ключових ботанічних територій; 

- переліки територій, що відповідають умовам резолюції 4 , 

виконавчого комітету бельської конвенції; 

- переліки і карти  рамсарських угідь; 

- описи природних ландшафтів , екосистем та їх ботанічних 

та зоологічних складових; 

- карта генетичних видів ґрунтів; 

- карта природних ландшафтів; 

- карта поширення рослинного і тваринного світу; 

- карта пзф як існуючого так і зарезервованого; 

- землевпорядкувальні матеріали; 

- лісовпорядкувальні матеріали; 

- карта гідрологічної екомережі; 

- топографічні карти; 

- матеріали визначення земель , що підлягають консервації, 

виведенню з господарства, рекультивації; 

- статистичні дані щодо населення, напрямку розвитку госпо-

дарства, природних ресурсів, економічних показників; 

- дані земельного кадастру. 

 

5.3. Зміст проектних рішень РСЕМ 

 

РСЕМ розробляються на основі основних характеристик струк-

турних елементів екомережі. У проектних РСЕМ повинно бути:  

- визначено загальну територіальну структуру екомережі в регіо-

ні; 

- виявлено територіальні межі структурних елементів екомережі; 

- встановлено складові структурні елементи загально-

державного або регіонального рівня; 

- встановлено послідовність утворення окремих складових 

РСЕМ; 

- складено перелік заходів направлених на створення РСЕМ; 

- визначено завдання для проектів землевпорядкування; 

- вирахувано економічні затрати на створення екомереж; 

- підраховано земельний баланс екомережі в межах регіону; 

- оцінено екологічно-соціальні наслідки від створення екомереж. 
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5.4. Проектна територіальна структура РСЕМ 

 

Територіальна структура РСЕМ має відповідати принципам дос-

татності площ для збереження біологічного різномаїття, а також для 

забезпечення територіальної цілісності всього регіону.  

                                                                                       Таблиця 5.1 

Структурні складові елементи екомереж 

Назва  

структурного 

елемента 

екомережі 

Територіальний 

рівень 

(територіальний 

масштаб впливу) 

 

 

Ознаки 

 

 

1.Ключова те-

риторія 

біосферний, 

континетальний, 

регіональний, 

місцевий 

Вузловий елемент екомережі. Територія 

збереження генетичного, видового, еко-

системного та ландшафтного різнома-

ніття середовищ існування організмів( 

тобто територія важливого біологічного 

та екологічного значення), добре інтег-

рована в ландшафті.    

 

 

2.Сполучна 

територія  

(екокоридор) 

біосферний, 

континентальний, 

регіональний, 

місцевий 

Сполучний елемент. Просторова витяг-

нутої конфігурації структура, що 

зв’язує між собою природні ядра і за-

безпечує підтримку процесів розмно-

ження, обміну генофонду, міграції, під-

тримку екологічної рівноваги то-

що.Може бути як цілісною, так і пере-

ривчастою. 

 

 

 

3.Буферна те-

риторія  

біосферний, 

континентальний, 

регіональний, 

місцевий (відпові-

дно до статусу) 

Захисний елемент. Територія, яка ото-

чує частково або повністю ключове яд-

ро або екокоридор і забезпечує їх за-

хист від зовнішніх впливів. 

 

 

4.Відновлю-

вальна тери-

торія 

визначається  за-

лежно від того, які 

функції територія 

буде виконувати 

після ренатуралі-

зації 

Перспективний елемент. Призначений 

для відновлення цілісності функційна-

льних зв’язків у ключовій або сполуч-

ній територіях. Це може бути територія 

повністю або частково деградована, на 

якій будуть виконуватись відновлюва-

льні роботи із створенням природніх 

територій. 
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За законом «Про екологічну мережу України» (2004 рік) екоме-

режа має такі складові: 

- території та об’єкти ПЗФ; 

- землі водного фонду ( водно-болотні угіддя, водоохоронні зо-

ни, прибережні смуги); 

- землі лісового фонду; 

- інші заліснені території в т.ч. лісові смуги та інші насадження, 

які не відносяться до земель лісового фонду; 

- землі оздоровчого призначення з їх природними ресурсами (ку-

рорти лікувальні); 

- землі рекреаційного призначення, які використовуються для 

організації масового відпочинку населення, туризму проведення 

спортивних заходів; інші природні території та об’єкти до яких від-

носяться ділянки степової рослинності, пасовища, сіножаті, 

кам’янисті відкладення, піски, солончаки; 

- земельні ділянки, на яких зростають рослинні угрупування, за-

несені до Зеленої книги України; 

- ділянки, на яких виявлені види рослин і тварин, занесені до Че-

рвоної книги України; 

- частково с/г землі, а саме луки, пасовища, сіножаті; 

- радіоактивно забрудненні землі, які в господарській діяльності 

не використовуються і відносяться до земель із спеціальним стату-

сом. 
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6. КРИТЕРІЇ ЩОДО ВИДІЛЕННЯ ТЕРИТОРІЙ ТА ОБ'ЄКТІВ 

ЕКОМЕРЕЖІ 
 

6.1.Базові критерії відбору ключових територій екомережі 
 

Базовими критеріями відбору ключових територій за Ю.Р.Ше-

лягом-Сосонко (1999) є: ступінь природності території та її різно-

маніття; рівень багатства різноманіття; рівень значення різноманіт-

тя; рідкісність різноманіття; представленість ендемічних, релікто-

вих та рідкісних видів; репрезентативність різноманіття; ти-повість 

різноманіття; повнота різноманіття; оптимальність розміру та при-

родність меж; ступінь функціонального значення різнома-ніття; ві-

дповідність повній ландшафтній структурі; наявність антропогенно 

змінених територій, багатих на біорізноманіття; наявність, рослин і 

тварин, специфічних для традиційних агроценозів; можливість інте-

грації в Європейську екомережу. 

При визначенні ключових територій необхідною умовою є за-

безпечення репрезентативності, тобто кожна біогеографічна прові-

нція має бути представлена в екомережі принаймні однією ключо-

вою територією. 

Ю.Р. Шеляг-Сосонко, М.Д.Гродзинський та В.Д.Романенко 

(2004) розробили детальну систему критеріїв для вибору ключових 

територій міжрегіональної екомережі. Беручи її за основу, розроб-

лено аналогічну систему для регіональної екомережі (Табл. 6.1) 

Таким чином, у процесі вибору ділянок для створення ключових 

територій екомережі перевага надається тим, які задовольняють бі-

льшій кількості вищеназваних критеріїв. 

 

За своїм значенням ключові території можна розділити на три 

групи: 

• відзначаються різноманітністю або унікальністю біоти; 

• є територією на якій добре збереглися природні ландшафти, 

що мають континентальну, національну або регіональну цінність; 

• перетворені людиною ландшафти, що мають значну істори-

ко-культурну цінність. 
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Таблиця 6.1 

Критерії вибору ключових територій регіональної екомережі 
 

Індекс Критерій Ознаки відповідності критерію 

ВЕ - Біоекологічні критерії 

ВЕ-n Природності Екосистеми та біота території знаходяться у природному 

або майже природному (мало порушеному) стані 

BЕ-ds Видової різнома-

нітності 

Територія відзначається високії м рівнем багатства та рі-

зноманітності флори та фауни (вище середнього рівня 

для регіону в цілому) 

ВЕ-dc  Ценотичної різ-

номанітності 

Територія відзначається високим рівнем (вище середньо-

го для регіону) багатства та різноманітності рослинних 

угруповань 

ВЕ-s Унікальності та 

рідкісності біоти 

Територія відзначається високою концентрацією ендемі-

чних, реліктових та рідкісних видів і рослинних угрупо-

вань 

ВЕ-r Репрезента-

тивності 

Біота території репрезентативна для відповідного біогео-

графічного регіону 

Е - Ландшафтні критерії 

L-n Природності Ландшафти території зберегли свій вигляд у природному 

або близькому до цього стані 

L-u Унікальності На території наявні унікальні природні ландшафти 

L-d Ландшафтної рі-

зноманітності 

На території трапляється значна  кількість різних і конт-

растних видів ландшафтів або природних територіальних 

комплексів 

L-r Репрезента-

тивності 

Ландшафтна структура території є типовою для даного 

регіону 

L-с Культурного 

значення 

Ландшафти території перетворені людиною і мають зна-

чну історико-культурну цінність 

Т - Територіальні критерії 

Т-а Достатність 

площі 

Плаща території достатня для виявлення її біоекоЛогіч-

ного, функціонального, ландшафтного, історико -

культурного значення в масштабі регіону 

Т-с Територіальної 

цілісності 

В межах ключової території, цінні у біоекологічному або 

ландшафтному відношеннях ділянки представлені су-

цільним масивом, або у такому масиві є незначні за пло-

щею вікна антропогенно-змінених ділянок, або цінні ді-

лянки розміщені неподалік одна від одної і просторово 

пов'язані у локальну екомережу 

                                

При проектування регіональних екомереж необхідно врахову-

вати загальний стан природного рослинного покриву та тваринного 

населення регіону. Для таких регіонів, як, наприклад, Донецька або 

Луганська область, де природний рослинний покрив майже повніс-
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тю знищений, кожна ділянка з рослинністю, близькою до природ-

ної, має бути включена до екомережі.  

Тому й вибір ключових територій може бути здійснений з ураху-

ванням не лише сучасного стану біоти, а й можливостей її віднов-

лення в майбутньому. Для регіонів, на території яких природний 

рослинний покрив зберігся добре і відзначається незначною фраг-

ментованістю, у якості ключових територій мають вибиратися лише 

найцінніші ділянки. 

 

6.2.Базові критерії відбору екокоридорів екомережі 
 

Базовими критеріями відбору сполучних територій (екокоридо-

рів) є природність меж, достатність широти й протяжності для за-

безпечення міграції видів, їх розмноження, переживання несприят-

ливих умов. Це пов'язано з тим, що головною функцією екокоридо-

рів є забезпечення просторових зв'язків між ключовими територія-

ми. Саме тому головним критерієм для їх виділення є міграційний. 

Екокоридором є така територія або їх сукупність вздовж якої може 

відбуватися обмін генетичним матеріалом і міграції між ключовими 

територіями (Шеляг-Сосонко, Гродзинський, Романенко, 2004). Ос-

новними умовами для цього є: 

• довжина екокоридору не більше відстані, на яку мігрує біль-

шість видів, які існують на ключових територіях, що поєднує еко-

коридор; 

• ширина екокоридору дозволяє популяціям ефективно викори-

стовувати його, як канал міграції та розселення; 

• едафічні умови екокоридору аналогічні або близькі до едафіч-

них умов тих ключових територій, які він поєднує; 

• всередині екокоридору немає міграційних бар'єрів або інших 

факторів, які можуть заважити міграції та розселенню видів. 

Крім сполучного значення, екокоридор може мати самостійне 

значення для збереження біо- та ландшафтного різноманіття. Це 

особливо важливо для територій або акваторій гідроекологічних ко-

ридорів, які самі по собі мають високий рівень біорізноманіття. 

Критерії відбору сполучних територій наведені у табл.6.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 

 

Таблиця 6.2 

Критерії відбору сполучних територій екомережі 
 

Ін- 

декс 

Критерій Ознаки відповідності критерію 

Eе-n Природно-

сті 

Екокоридор повинен мати природні межі. 

Ec-l Ефектив-

ної дов-

жини 

Довжина екокоридору не повинна перевищувати відс-

тань, на яку мігрують або розселяються особини популя-

цій для збереження яких створена екомережа, або на те-

риторії екокоридору повинні бути «острівці» на яких 

можуть тимчасово перебувати види для продовження мі-

грації або розселення. 

Ес-w Ефектив-

ної шири-

ни 

Ширина екокоридору повинна дозволяти популяціям ро-

зселятися або мігрувати   вздовж нього з необхідною 

ефективністю. 

Ес-е Ектопіч-

ний 

Територія екокоридору за своїми едафічними умовами 

повинна бути подібною до ключових територій, які він 

поєднує, або забезпечувати умови для тимчасового пере-

бування (ночівлі, годування тощо) для видів, які мігру-

ють на великі відстані (наприклад, для птахів). 

Ес-t Територі-

ального 

зв'язку 

Територія екокоридору повинна бути суцільною, або ма-

ти перериви, проте довжина нереривів не повинна зава-

жати міграції видів. 

 Біорізно-

манітності 

Територія екокоридору повинна мати досить добре збе-

режений рослинний покрив і високий рівень біорізнома-

ніття. 

Ес-s Созологіч-

ний 

Екокоридор може включати ділянки на яких зростають 

або існують рідкісні, ендемічні або реліктові види рослин 

та тварин, або рідкісні рослинні угруповання які, за яки-

хось причин, відсутні на ключових територіях екомережі. 

 

 

6.3.Базові критерії відбору буферних територій екомережі 
 

Буферні території є перехідними смугами між природними тери-

торіями і територіями господарського використання.  

Основною функцією буферної території  є оптимізація певних 

форм господарювання з метою збереження існуючих і відновлення 

втрачених природних цінностей.  
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При проектуванні конкретних локальних та регіональних екоме-

реж критерії виділення буферних територій визначаються особли-

востями ключових та сполучних територій, для захисту яких і ство-

рюється перша.  

Ширина буферних територій визначається залежно від напрямку 

та ступеню впливу навколишніх сільськогосподарських угідь або 

промислових об'єктів на ключові та сполучні території екомережі, а 

також впливу останніх на сільськогосподарські угіддя (Шеляг-

Сосонко, Гродзинський, Романенко, 2004). 

 

 

6.4.Базові критерії відбору відновлювальних територій 

 

Відновлювальні території створюються у складі екомережі з ме-

тою подальшого її розвитку і удосконалення її функціонування.  

Відновлювальні території - це території, на яких необхідно і 

можливо відновити природний рослинний покрив і здійснити репа-

тріацію видів рослин та тварин.  

Це потенційний резерв, за рахунок якого можливо збільшити в 

майбутньому площу ключових та сполучних територій.  

Основними критеріями вибору відновлювальних територій є 

збереження на них середовищ існування, навіть якщо природне біо-

різноманіття повністю знищено (осушені торфовища, деградовані 

лучні та степові природні пасовища, зріджені ліси, агроценози ін-

тенсивного використання) але є реальна можливість проведення 

ренатуралізаційних заходів.  

Крім цього, необхідно оцінити територію з огляду її умовної від-

повідності критеріям, що наведені у таблицях 6.1 і 6.2, тобто під ку-

том зору її умовної відповідності ключовій або сполучній території. 

Умовність полягає у тому, що певна відновлювальна територія піс-

ля проведення відповідних заходів щодо ренатуралізації, може бути 

включена до складу ключової або сполучної території, або безпосе-

редньо перетворитися на ключову або сполучну територію.  
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