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Анотація  

У статті визначено роль формування екомережі регіону в структурі національної екомережі України. 

Досліджено проблеми формування регіональних екомереж. За допомогою інструменту Редактор кла-

сифікатору створено шар «Екологічна мережа». Було виділено площинні об’єкти природно-заповідного 

фонду (ПЗФ) Східного Поділля. 

Abstract 

The article defines the role of formation of the ecological network of the region in the structure of the national 

ecological network of Ukraine. The problems of formation of regional eco-networks are investigated. The 

Ecological Network layer was created using the Classifier Editor. The planar objects of the Natural Reserve Fund 

(PZF) of East Podillya were identified. 

Ключові слова: екологічна мережа, лісові ландшафти, природні ландшафти, біологічне різноманіття, 

екоядра, екологічні коридори. 

Keywords: ecological network, forest landscapes, natural landscapes, biodiversity, eco-nuclei, ecological 

corridors.  

 

Програма формування національної екологіч-

ної мережі України передбачає виділення ключо-

вих районів, екологічних коридорів, відновлюваль-

них і буферних територій з урахуванням біогеогра-

фічних зон; відбір збережених екосистем і 

ландшафтів, типів середовищ існування видів (еко-

тонів) регіонального і національного значення. Зга-

дані питання є методологічною базою вивчення бі-

ологічного і ландшафтного різноманіття, аналізу 

стану ландшафтів як основи формування регіональ-

ної екомережі й оптимізації ландшафтів на терито-

рії Східного Поділля [1]. 

Проблема формування регіональної екологіч-

ної мережі та оптимізації ландшафтів для Східного 

Поділля особливо актуальна, оскільки внаслідок 

антропогенного впливу значно порушена генети-

чна цілісність, висотна диференціація і структурно-

функціональна організація природних ландшафтів, 

які функціонували раніше, як саморегульовані сис-

теми з високим порогом стійкості.  

Природними і напівприродними угрупован-

нями (ліси, сіножаті, пасовища, водно-болотні 

угіддя. Освоєння території супроводжується поши-

ренням «хвиль» впливу людини на природні ланд-

шафти і впровадженням антропогенних комплексів 

у структуру природної ландшафтної мозаїки. У 

корінному біогеоценотичному покриві Східного 

Поділля ще у І тисячолітті н. е. переважали лісові 

ландшафти. Найпоширенішими процесами цілес-

прямованих перетворень природних ландшафтів 

було вирубування лісів з метою формування необ-

хідного для людини життєвого простору, створення 

пасовищ, сіножатей і орних земель [4,5]. 

З огляду на щораз більше антропогенне наван-

таження на природні ландшафти особливого зна-

чення набуває формування екологічної мережі як 

єдиної структурованої системи територій регіона-

льного і національного рівнів з природними або ча-

стково зміненими ландшафтами. Регіональну еко-

логічну мережу на території області створюють згі-

дно з «Програмою формування регіональної 

екологічної мережі в Вінницькій області на 2004-

2015 рр.» [2]. Метою програми є формування ціліс-

ної системи, яка б забезпечувала збереження біоло-

гічного і ландшафтного різноманіття, природних 

екосистем, видів і популяцій рослин і тварин та се-

редовищ їхнього існування, а також природних 

шляхів їхнього поширення і міграції [2]. 

Найважливішим і водночас складним завдан-

ням формування екомережі є просторова організа-

ція антропогеннотрансформованих ландшафтів - 

агроландшафтів. Це докорінно змінені людиною 

ландшафти із переважанням у структурі угідь ор-

них земель, значною строкатістю елементів терито-

ріальної структури і порушеними речовинно-енер-

гетичними потоками. З огляду на це необхідна ре-

гульована реконструкція й оптимізація 

агроландшафтів з наближенням їхньої просторової 

структури і речовинно-енергетичного обміну до рі-

вня природних ландшафтів з урахуванням двох си-

стемно-екологічних рівнів - ландшафтного і водоз-

бірного. Ландшафтно-водозбірний принцип перед-

бачає структуризацію угідь, формування в межах 

водозбору складної мозаїчної просторової струк-

тури й оптимального співвідношення угідь (ліси : 

луки : рілля) [4]. 
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Оптимізацію агроландшафтів, підвищення біо-

різноманіття території забезпечують шляхом фор-

мування системи лісових насаджень - сукупності 

створених у межах водозбору з урахуванням особ-

ливостей рельєфу, ґрунтів, умов формування пове-

рхневого стоку, стокового навантаження та інтен-

сивності водно-ерозійних процесів різних за фор-

мою і призначенням лісових насаджень, об'єднаних 

у функціональне ціле внаслідок причинно-наслід-

кових взаємозв'язків між її елементами [4]. 

Екологічна мережа включає в себе наступні ба-

зові елементи: ключові природні території (ядра), 

екологічні коридори (транзитні території), буферні 

зони та відновлювальні території [2]. 

Існуюча карта екомережі Східного Поділля 

має такі недоліки:  

1) мала кількість екологічних коридорів, хоча 

на території області присутня достатньо велика кі-

лькість великих за протяжністю річок, які можуть 

виступати в якості екокоридорів;  

2) недостатня зв’язність екомережі, деякі ядра 

не мають просторового зв’язку з жодним з коридо-

рів, екокоридори також достатньо слабко пов’язані 

між собою;  

3) дана карта відсутня у публічному доступі 

для ознайомлення широкої громадськості та заціка-

влених фахівців-екологів [4]. 

За допомогою інструменту Редактор кла-

сифікатору створюється шар «Екологічна мережа» 

в ГІС «Панорама» (рис.1.1.) [3]. 

 
Рис.1.1. Редактор класифікатора 

 

У Класифікаторі створюються наступні площинні об’єкти: - екологічні коридори; - екологічні ядра; - 

відновлювальні території; - буферні зони (рис. 3.2) [3]. 

 
Рис.1.2. Створення об’єктів у Класифікаторі ГІС «Панорама» 

 

Окрім цього, були виділені площинні об’єкти природно-заповідного фонду (ПЗФ) Східного Поділля 

та використовуючи інструменти на панелі «Розрахунки по карті» побудувано їх на карті (рис 1.3 – 1.8) 

[1,3,5]. 
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Рис.1.3. Виділення об’єктів ПЗФ 

 

 
Рис.1.4. Побудова екологічних ядер в Класифікаторі 
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Рис.1.5. фрагмент карти з екологічними ядрами екомережі 

 

 
Рис.1.6. Побудова національних екологічних коридорів екомережі 
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Рис.1.7. Фрагмент карти з національними екологічними коридорами 

 

 
Рис.1.8. Фрагмент карти з побудованими буферними зонами та відновлювальними територіями 

 

Для забезпечення публічного представлення 

отриманих результатів було здійснемо конвертацію 

отриманої карти в формат КМL. Потім завантажено 

отриманий файл на картографічний ресурс Google 

Maps і налаштовано умовні позначення відповідно 

до нашої результуючої карти.  

В результаті отримуємо карту екомережі, яку 

зможуть переглядати користувачі інтернету, а та-

кож інформацію про конкретні складові екомережі. 

Наприклад, якщо ядром є заповідник, то інфор-

мацію про нього (рис. 1.9) [1]. 

Використовуючи інструментарій для вектори-

зації ГІС «Панорама» здійснено ідентифікацію ос-

новних елементів екологічної мережі Вінницької 

області та сформовано легенду карти. 

Проектування мережі екологічних коридорів, 

яка б відзначалася функціонування та стійкістю в 

умовах сучасного ландшафту фактично вимагає 

проектування його біоцентрично-мережевої струк-

тури [1]. 
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Рис.1.9. Фрагмент карти Google Maps 

 

Біоцентрично-мережеву структуру ландшафту 

для підтримки біорізноманіття можна оцінити за 

показниками зв’язності α, β та γ [5]:  

α – індекс, що характеризує наявність та наси-

ченість мережі екологічних коридорів циклами. 

Чим вище значення α - індекса, тим більше альтер-

нативних шляхів міграції особин з біоцентру і тим 

ефективніше ландшафт забезпечує біотично-мігра-

ційну функцію: 

𝑎 =
(K−B+1)

(2B−5)
                           (1.1) 

де K – число екологічних коридорів;  

В – кількість екологічних ядер. 

При проектуванні екологічної мережі Вінниць-

кої області було виділено 76 екологічних коридорів 

(К=76) та 59 природних ядер (В=59). 

𝑎 =
(76 − 59 + 1)

(2 ∗ 59 − 5)
 = 0.16 

β – індекс оцінює розвиненість мережі еко-

логічних коридорів:  

при β<1 мережа не має жодного циклу,  

при β=1 – тільки один,  

при β>1 – декілька, 

при β=3 усі ядра об’єднуються екологічними 

коридорами в цикли, що і є оптимумом. 

𝛽 =
K

B
                                    (1.2) 

𝛽 =
76

59
= 1.3 

Отже, екологічна мережа декілька циклів.  

γ – індекс характеризує ступінь альтернатив-

ності вибору шляхів міграції з одного ядра до ін-

ших. Чим вище його значення, тим більш розгалу-

жена мережа екологічних коридорів і тим коротші 

шляхи міграції між двома довільно обраними еко-

логічними ядрами. 

𝛾 =
K

3 (B−2)
                                (1.3) 

𝛾 =
76

3 (59−2)
 = 0.44 

Отже, мережі екологічних коридорів мають 

декілька циклів, особини мають багато шляхів 

міграції з екологічного ядра, майже усі природні 

ядра об’єднуються екологічними коридорами, ме-

режа яких є розгалуженою. 

Висновок.Таким чином, важливим при проек-

туванні регіональної екомережі необхідно врахо-

вувати її зв’язок із сусідніми регіонами. Екологічна 

мережа Східного Поділля є невід’ємною частиною 

Національної екологічної мережі України та За-

гальноєвропейської екомережі. 
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