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КРИТЕРІЇ ВИБОРУ ВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ ТЕРИТОРІЙ ЕКОЛОГІЧНОЇ 

МЕРЕЖІ иСХІДНОГО ПОДІЛЛЯ 

Проаналізовано літературні джерела, щодо критеріїв відбору 

відновлювальних, ключових та сполучних територій, методичні рекомендації 

щодо розроблення регіональних, місцевих схем екомережі. Визначено, що до 

відновлювальних територій екомережі Східного Поділля відносяться території, 

які низькопродуктивні, деградовані, селітебні ділянки, пасовища, орні та інші 

землі, які підлягають особливій охороні, збереженню, відновленню, відтворенню 

та раціональному використанню. 

Ключові слова: екомережа, відновлювальні території, ключові території, 

сполучна територія, критерії. 

Постанова проблеми. Відновлювальні території створюються у складі 

екомережі з метою подальшого її розвитку і удосконалення та її функціонування. 

Відновлювальні території - це території, на яких необхідно і можливо 

відновити природний рослинний покрив і здійснити репатріацію видів рослин та 

тварин. Це потенційний резерв, за рахунок якого можливо Відповідно до п. 4 ст. 

16 Закону перелік відновлюваних територій екомережі включає території, що 

являють собою порушені землі, деградовані і малопродуктивні землі та землі, що 

зазнали впливу негативних процесів та стихійних явищ, інші території, важливі з 

точки зору формування просторової цілісності екомережі [1]. 

У Методичних рекомендаціях щодо розроблення регіональних та місцевих 

схем екологічної мережі, затверджених наказом Міністерства охорони 

навколишнього природного середовища України від 13 листопада 2009 р. ғ 604 

[3], що до складових відновлювальних територій екомережі включаються 



території: здавна орані, низькопродуктивні; вдруге засолені внаслідок 

надмірного зрошення; пасовищні збої, ділянки прогону худоби та місця їх 

постійної концентрації; забур‘янені карантинними видами бур‘янів, у т.ч. 

шкідливими для здоров‘я людей; кар‘єри,   відвали породи тощо; орні землі на 

схилах, які відводяться під ґрунтозахисні смуги, або постійні ділянки, призначені 

для розведення диких комах-запилювачів; схили насипів та смуги відчуження 

вздовж автомобільних доріг, залізниць, нафто- і газопроводів; ділянки відкритих 

ґрунтів на яких відбуваються, або можуть розвинутися яружні та зсувні процеси; 

місця постійного відпочинку та інші рекреаційні території; ділянки, які можуть  

становити загрозу здоров‘ю людей та тварин; селітебні території, які підлягають 

рекультивації – садиби, занедбані   ферми тощо [3,4]. А основним критерієм 

вибору відновлювальних територій є збереження в них середовищ існування 

(біотопів), якщо навіть природне   біорізноманіття повністю знищене [4].  

Функціональне призначення екокоридорів як шляхів міграції, колонізації і 

обміну генами через несприятливі умови здійснюється на різні географічні 

відстані. Їх форма може бути різною: від лінійно прямої до лінійно звивистої. 

Важливо, щоб до них увійшла максимальна   кількість природних об’єктів, щоб 

вони наслідували природні границі і були достатньо просторими для створення 

належних умов   різноманіттю. Екокоридори, як і природні ядра, наділені різними 

рангами, а отже, відіграють відповідну роль. Ширина екокоридору і його 

міграційна сприятливість, багатство умов існування та еконіш є визначальними 

критеріями їх функціонування.  Ширина локальних екокоридорів не може бути 

меншою 500 метрів. Більшість показників виокремлення екокоридорів 

співпадають з показниками обґрунтування природних ядер. В загальних рисах їм 

притаманні: оптимальні умови для виживання організмів, можливості для 

поширення і міграції, місця, придатні   для відпочинку і живлення міграційних 

тварин, можливості для інтеграції у Європейську екомережу [24]. 



Базовими критеріями відбору сполучних територій (екокоридорів) є 

природність меж, достатність ширини і протяжності для забезпечення міграції 

видів, їх розмноження, переживання несприятливих умов. Це пов’язано з тим, що 

головною функцією екокоридорів є забезпечення просторових зв’язків між 

ключовими територіями. Саме тому   головним критерієм для їх виділення є 

міграційний. Екокоридором є така територія (або сукупність територій), вздовж 

якої можуть відбуватися обмін генетичним матеріалом і міграції між ключовими 

територіями 

При віднесенні земель до деградованих, малопродуктивних і техногенно 

забруднених враховуються орієнтовні  показники, що характеризують ґрунтові 

властивості і зумовлюють необхідність консервації земель за природно-

сільськогосподарськими зонами (еродованість, реакція ґрунтового розчину, 

гранулометричний склад, гумусованість, вміст алюмінію, натрію, засолення, 

карбонатність, фізична деградація, спрацювання торфованих ґрунтів, 

заболоченість, хімічне чи  радіаційне забруднення тощо) [3]. Крім цього, 

необхідно оцінити територію з огляду її умовної відповідності критеріям, що 

наведені у таблицях  1 і 2, тобто під кутом зору її умовної відповідності ключовій 

або сполучній території [2,4]. Умовність полягає у тому, що певна 

відновлювальна територія після  проведення відповідних заходів щодо 

ренатуралізації, може бути включена до складу ключової або сполучної 

території, або безпосередньо перетворитися на ключову або сполучну територію. 

Відновлення екологічних зв‘язків між природними територіями може 

здійснюватися як природними, так і штучними шляхами – посадкою лісу, 

залуженням прибережних смуг вздовж річок  тощо. Повноцінна екологічна 

реставрація включає не лише відновлення екологічних зв‘язків між природними 

територіями, що збереглися, а й  суттєве збільшення площ під екосистемами, які 

здатні до саморегуляції, тобто відновлення таких екосистем [2,4]. 



Території природного розвитку призначені для підвищення ефективності 

екомережі. Це території екстенсивного використання, які є біологічно 

значимими, але сильно фрагментованими або морфологічно цілісні, але порушені 

і забруднені. Ними можуть бути території з рідкісними, ендемічними, 

регіонально цінними видами, ділянки лісової, степової, лучної рослинності, які 

носять острівний характер і віддалені від природних ядер та екокоридорів, які 

потребують заходів зі збереження. До них входитимуть окремі невеликі за 

площею заповідні об’єкти, які за певних організаційних заходів можуть увійти до 

структурних елементів екомережі в якості потенційних природних ядер, 

екокоридорів чи інтерактивних елементів, які відгалужуватимуться від 

природних ядер чи екокоридорів і виконуватимуть функцію поширення їх впливу 

на прилеглу територію. 

Картосхема перспективної екомережі створювалась шляхом нанесення на 

планово-картографічні матеріали обрисів ключових, сполучних, буферних та 

відновлювальних територій. Для її складання використовувались 

аерофотознімки (2010 року), топографічні карти місцевості, картосхеми 

ґрунтів, розміщення рідкісних видів та рослинних угруповань, геоботанічні карти 

різних масштабів, матеріали лісовпорядкування та інші наявні картографічні 

матеріали. 

На другому етапі дослідження для визначення складу діяльності стосовно 

забезпечення реалізації проектних рішень щодо територіальної структури 

екомережі, визначеними за природними чинниками, необхідно: 

Встановити існуючу структуру земель за цільовим призначенням в межах 

пропонованих ключових, сполучних, буферних та відновлювальних територій 

регіональної екомережі, вибраних за природними чинниками. 

Визначити, які зміни в існуючій структурі земельного фонду регіону 

необхідно здійснити у ході виконання Програми, та/або ввести обмеження 

(обтяження) землекористування. 
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Оцінити соціально-економічні наслідки зміни цільового призначення 

земель у зв’язку з їх включенням до екомережі. 

Розробити обґрунтовані рекомендації щодо визначення режимів охорони, 

відновлення та використання складових земель ключових, сполучних, 

буферних та відновлювальних територій, які випливають з їх ролі в екомережі, а 

також, в разі необхідності, щодо вилучення та викупу земельних ділянок. 

Скласти перелік заходів стосовно забезпечення здійснення проектних 

рішень схеми щодо створення екомережі за етапами відповідно до наявних 

обсягів фінансового забезпечення виконання робіт. 

Відновлювальні території як просторові елементи регіональної екомережі 

створюють з метою подальшого її розвитку і удосконалення функціонування. Ця 

зона - потенційний резерв території, за рахунок якої можливе розширення 

екомережі у майбутньому, особливо площ ключових територій і екокоридорів. 

Певна відновлювальна територія після проведення відповідних заходів щодо 

ренатуралізації може бути включена до складу ключової території чи 

екокоридору або перетворитися на них. Тому основним критерієм вибору 

відновлювальних територій є збереження в них середовищ існування (біотопів), 

якщо навіть природне біорізноманіття повністю знищене. Нами виділено 

відновлювальні території на основі таких критеріїв: 1) ступеня природності 

території; 2) рівня біорізноманіття (відповідає корінним типам певних 

екосистем); 3) ландшафтно-ценотичної репрезентативності; 4) структурно-

функціонального призначення; 5) існуючого режиму збереженості; 6) площі. 

Згідно встановлених критеріїв оцінку відновлювальних територій регіональної 

екомережі визначали за 5-бальною шкалою: 1 бал - низька, 2 - задовільна, 3 - 

достатня, 4 - висока, 5 - дуже висока. Проведена оцінка 132 відновлювальних 

територій регіона-льної екомережі Поділля дала можливість здійснити їх 

типологічне ранжування, встановивши 5 груп за сумарним показником 

значимості: 1 група - найвищий показник - 28-25 балів (8 відновлювальних 
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територій), що становить 6% від їх загальної кількості в регіоні; 2 група - високий 

- 24-21 бал (20 відновлювальних територій), що становить 15,1% від їх загальної 

кількості; 3 група - середній - 20-17 балів (58 відновлювальних територій), що 

становить 43,9% від їх загальної кількості; 4 група - задовільний - 16-14 балів (29 

відновлювальних територій), що становить 21,9% від їх загальної кількості; 5 

група - низький - 13-11 балів (17 відновлювальних територій), що становить 

12,9% від їх загальної кількості в регіоні. Проведене типологічне ранжування 

відновлювальних територій регіональної екомережі Поділля показало їх істотну 

диференційованість за основними критеріями виділення. Відновлювальні 

території 1-ої, 2-ої і 3-ої груп переважно відповідають зазначеним критеріям, їх 

зони можуть бути залучені до виконання комплексних науково-дослідних робіт з 

метою виділення на місцевості (встановлення конкретних меж, конфігурації). 

Відновлювальні території 4-ої і 5-ої груп потребують проведення комплексу 

запропонованих автором заходів охорони, які б забезпечували збереження і 

відтворення біорізноманіття в структурі природних коридорів регіональної 

екомережі. Виділені відновлювальні території репрезентують усі групи 

ландшафтів Поділля, відповідають загальнонауковим і практичним підходам до 

їх формування. Вони охоплюють практично всі характерні для регіону типи 

біотопів і, відповідно, флористично-фауністичне різноманіття. Однак 

формуванню відновлювальних територій у ряді ландшафтів передуватиме 

створення заповідних об’єктів, проведення значних природовідновних 

ренатуралізаційних заходів, оптимізація землекористування. На етапі розробки 

локальних схем регіональної екомережі у розрізі адмінрайонів, просторова 

структура пропонованих відновлювальних територій має бути деталізована на 

рівні окремих виділів землекористування з наданням їм різного статусу. 

Тому й вибір ключових територій може бути здійснений з урахуванням не 

лише сучасного стану біоти, а й можливостей її відлення в майбутньому. Для 

регіонів, на території яких природний рослинний покрив зберігся добре і 



відзначається незначною фрагментованістю, у якості ключових територій мають 

вибиратися лише найцінніші ділянки. 

Особливу цінність представляють також ділянки території, у межах яких 

зосереджена велика кількість природних ландшафтів різних і досить контрастних 

видів. Такі території є ядрами ландшафтної розмаїтості й заслуговують на 

особливу увагу, у тому числі охорони. 

 

Висновок. Таким чином, важливою функцією екологічної мережі є охорона 

і забезпечення умов для відтворення раритетних елементів рослинного покриву, 

о собливо видового, зокрема – це повноцінні охорона та відтворення природних 

популяцій загрожуваних видів рослин, які  неможливі без охорони рослинного 

покриву на рівні рослинних угруповань. 
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