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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

НАУ – Національний атлас України 

НПП – національний природний парк 

ООТ – основний оселищний тип 

ПЕМ – Пан’європейська екологічна мережа 

ПЗФ – природно-заповідний фонд 

РЛП – регіональний ландшафтний парк 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Природно-заповідний фонд (ПЗФ) є важливим 

інструментом підтримки екологічної складової збалансованого розвитку – 

основної парадигми з Порядку денного на ХХІ ст. ПЗФ створюється в першу 

чергу для підтримання та покращення стану ландшафтного і біологічного 

різноманіття та екологічних якостей довкілля. Вирішуючи цю задачу, 

суспільство добровільно обмежує себе – окрема людина, громада, нація та все 

людство відкидає свої сьогоденні вигоди на користь збереження природи, від 

чого в більш тривалій перспективі отримує вигоди все людство, нація, громада і 

кожна людина. Цей вольовий акт ресурсного і просторового обмеження 

стимулює зростання загальної злагодженості та добробуту суспільства як в 

екологічній, так і в соціальній та господарській сферах.  

В Україні ПЗФ має давню історію. Останні 25 років для нього характерна 

позитивна динаміка – його площа зросла приблизно у чотири рази і зараз 

становить понад 6 % від площі держави. Згідно Закону України «Про основні 

засади (стратегію) державної екологічної політики України», прийнятого у 2011 

році, частка площі ПЗФ на 2020 р. повинна бути збільшена до 15 %, тобто 

більш ніж у 2 рази. Цей масштабний процес потребує розробки наукового 

підходу до відбору і організації нових заповідних ділянок. 

В наукових публікаціях викладено ряд підходів до оцінювання і 

можливостей розширення заповідної мережі України, світу та його окремих 

регіонів. За останні чотири десятиліття такі підходи представили (від 

найдавнішої публікації) К. І. Геренчук, Ф. Реймерс, Ф. Р. Штільмарк, 

Ю. Р. Шеляг-Сосонко, С. М. Стойко, Я. П. Дідух, П. Г. Шищенко, 

К. П. Маргулес, М. Б. Ашер, М. Соул, Р. Нос, М. В. Шварц, Р. Л. Прессі, 

Д. Олсон, Е. Дінерстайн, А. Н. Іванов, В. П. Чижова, Д. Фрагденхіл, 

Дж. Тербог, А. М. Кліф, Е. Мейр, С. Андельман, Х. П. Посінгам, 

А. С. Л. Родрігес, Т. М. Брукс, К А. Вілсон, К. Х. Віні, В. М. Самойленко, 
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Н. П. Корогода, А. О. Домаранський, Л. Р. Патрушева, та ін. Проте серед них 

нема такого, який би відповідав трьом ключовим вимогам: 

1) підхід повинен бути розробленим для застосування в межах всієї 

України; 

2) підхід повинен бути націлений на розширення ПЗФ України до 15 % 

від площі держави на 2020 р.; 

3) підхід повинен враховувати комплекс як природних, так і 

господарських умов розвитку та функціонування заповідної мережі. 

ПЗФ України є просторовою комплексною мережею, яка націлена 

передусім на збереження біоти через забезпечення її екологічних потреб. Це 

передбачає застосування еколого-географічного підходу при роботі з даною 

мережею саме як з просторовим об’єктом. Актуальність розробки такого 

підходу і відповідної методики обумовлюється конкретною необхідністю 

розробки плану розвитку ПЗФ України. Дана тематика цілком в межах 

проблематики конструктивної географії. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Напрямок 

дисертаційного дослідження пов’язаний із роботою «Методологія 

середньомасштабного геоінформаційного картографування ландшафтів 

України» (2011-2016 рр.; реєстраційний номер: 0111U00048), що виконується 

Інститутом географії НАН України, та роботою «Розробка наукових принципів 

та ландшафтно-біотичних критеріїв організації перспективної сітки заповідних 

територій різного  рангу» (2015-2019 рр.; реєстраційний номер: 0115U004246), 

що виконується Інститутом географії, Інститутом ботаніки та Інститутом 

зоології НАН України.  

Дисертаційне дослідження націлене на співпрацю географів з 

Міністерством екології та природних ресурсів України у виконанні ряду 

завдань, пов’язаних з розвитком ПЗФ, зокрема завдань, поставлених Законом 

України “Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики 

України» та «Національним планом управління з досягнення спільних цілей 

щодо охорони навколишнього природного середовища на 2016-2020 роки». 
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Мета і задачі дослідження. Метою дослідження є розробка методики 

просторової організації ПЗФ України на основі еколого-географічного підходу. 

Задачами дослідження є: 

1) проаналізувати стан та перспективні напрямки розвитку ПЗФ; 

2) визначити репрезентативність ПЗФ, використовуючи схему 

комплексного природного районування, та обґрунтувати використання цієї 

схеми; 

3) визначити зв’язність ПЗФ та запропонувати оптимальне його 

розміщення по Україні; 

4) визначити еколого-географічні параметри окремих заповідних ділянок 

в контексті всієї заповідної мережі; 

5) розробити та продемонструвати застосування методики просторової 

організації ПЗФ України за відповідним алгоритмом. 

Об’єктом дослідження є ПЗФ України. 

Предметом дослідження є просторова організація ПЗФ України. 

Методи дослідження. В ході роботи над дослідженням використано ряд 

загальнонаукових методів (аналізу, синтезу, порівняння) для вивчення досвіду 

розбудови природоохоронних мереж світу, визначення головних поглядів і 

підходів та адаптації і удосконалення цього досвіду для розвитку ПЗФ України. 

Використано ряд географічних методів: картографічні (в тому числі методи 

ГІС) – для аналізу та розробки картосхем комплексного природного 

районування, репрезентативності та зв’язності ПЗФ України, потенційної 

заповідної мережі Подільсько-Придніпровського фізико-географічного краю; 

дистанційні – для аналізу космічних знімків з ціллю окреслення меж 

потенційних заповідних ділянок; ландшафтні – для обґрунтування 

використання схеми фізико-географічного районування з Національного атласу 

України та для обґрунтування критичної ролі біоти в заповідній справі. Були 

також використані суміжні з географічними екологічні методи – для 

визначення та параметризації екологічних потреб біоти. Окрім цього були 

застосовані математичні методи – для побудови статистики поширення ПЗФ у 
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фізико-географічних регіонах, для розробки пропозиції щодо подальшого його 

розміщення, для визначення ширини буферних зон на картосхемах зв’язності 

ПЗФ. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що 

вперше: 

- застосовано критерій зв’язності у якості одного з керівних критеріїв 

розвитку ПЗФ України. До цього зв’язність використовувалась у якості 

керівного критерію розвитку екологічних мереж або ж у якості допоміжного 

критерію розвитку заповідних мереж окремих регіонів (але не для всієї 

України);  

- обґрунтовано універсальні оптимальні відстані між заповідними 

ділянками. У літературі можна знайти підходи до обчислення відстаней та 

рекомендації щодо їх оптимальних значень лише для конкретних заповідних 

об’єктів. При цьому існує реальне підґрунтя для визначення саме універсальних 

оптимальних відстаней, що й було виконано у дослідженні; 

удосконалено: 

- можливості і напрями застосування існуючої схеми фізико-

географічного районування у плануванні розвитку ПЗФ. Дана схема вже 

використовувалась у контексті оцінки стану і планування розвитку ПЗФ, але її 

використання не було детально обґрунтовано. У даному дослідження цьому 

присвячено майже цілий розділ; 

- градацію розмірів заповідних ділянок. У науковій літературі можна 

зустріти розподіл заповідних ділянок за розміром на дві групи (на достатні та 

недостатні за площею). У даному дослідженні розроблено градацію, яка має по 

чотири рівні окремо для суші і для моря; 

- перелік принципів окреслення меж заповідних ділянок. Автором 

визначено п’ять принципів, які дозволяють окреслити потенційні заповідні 

ділянки, враховуючи, як теоретичні, так і практичні передумови подальшого їх 

існування; 
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набуло подальшого розвитку: 

- визначення похибок і факторів, які на них впливають, при побудові схем 

комплексного-природного районування. 

Практичне значення одержаних результатів. У дисертаційному 

дослідженні було визначено репрезентативність та зв’язність ПЗФ України, а 

також проаналізовано досвід розбудови заповідних мереж, що було 

використано Інститутом географії НАН України в роботі над проектом 

«Розробка наукових принципів та ландшафтно-біотичних критеріїв організації 

перспективної сітки заповідних територій різного  рангу» (2015-2019 рр.). 

Підходи до окреслення меж природних комплексів та заповідних ділянок, 

розкриті у дослідженні, були використані при роботі над проектом 

«Методологія середньомасштабного геоінформаційного картографування 

ландшафтів України» Інститутом географії НАН України. Розроблена у 

дослідженні методика просторової організації ПЗФ України прийнята до 

використання Департаментом заповідної справи Міністерства екології та 

природних ресурсів України для виконання пункту С.3.2.9  з «Національного 

плану управління з досягнення спільних цілей щодо охорони навколишнього 

природного середовища на 2016-2020 роки» (Довідка № 9/164-16 від 

17.02.2016). 

Розроблені та упорядковані цифрові та паперові картосхеми  

використовувались у демонстраційних та навчальних цілях. 

 Особистий внесок здобувача. Автор дослідив літературні та 

картографічні джерела, проаналізував стан дослідженості вибраної теми, 

розробив представлені у дослідженні картографічні матеріали, обґрунтував 

застосування критеріїв репрезентативності та зв’язності у контексті 

просторової організації заповідної мережі, вивів принципи окреслення меж 

заповідних ділянок, обґрунтував екологічні параметри заповідних ділянок 

відповідно до їх розмірів, провів апробацію методики просторової організації 

ПЗФ України та оформив відповідні висновки.  
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Апробація результатів дисертації. Результати дослідження викладені: 

на семінарі «Інвентаризація біорізноманіття в межах природно-заповідного 

фонду», що проводився для наукових співробітників установ природно-

заповідного фонду на території Опукського, Казантипського та Карадазького 

природних заповідників у 2013 р.; на нараді у Міністерстві екології та 

природних ресурсів України у 2015 р.; на міжнародній науково-практичній 

конференції: «Природные ресурсы Полесья: оценка, использование, охрана», 

що пройшла у м. Пінськ у 2015 р.; на міжнародній науковій конференції: 

«Проблемы рацинального использования природных ресурсов и устойчивое 

развитие Полесья», що пройшла у м. Мінськ у 2016 р. 

 Публікації. За темою дисертаційного дослідження опубліковано десять 

наукових праць (сім – одноосібних), з них чотири статті – у фахових 

українських виданнях, дві статті – у фахових зарубіжних виданнях, чотири 

публікації – у інших виданнях та матеріалах наукових конференцій. 

 Структура та обсяг дисертаційного дослідження. Дослідження 

складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел  

(179 позиції). Обсяг дослідження складає 167 сторінок, з них 136 сторінки 

основного тексту, 33 сторінки займають картосхеми та 8 сторінок – рисунки. 
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РОЗДІЛ 1 

СУТНІСТЬ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ ТА ДОСВІД 

ЙОГО ПРОСТОРОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 

  
 Об’єктом даного дослідження є ПЗФ України, тому у першому розділі 

проаналізовано та узагальнено ряд поглядів на його походження, функції та 

специфічне призначення, чим визначається його сутність. Предметом 

дослідження є просторова організація ПЗФ України, досвід щодо якої 

проаналізовано через застосування критеріїв репрезентативності та зв’язності. 

Останній критерій розглянуто в контексті взаємодії екологічної мережі та ПЗФ 

України. 

 
1.1. Сутність природно-заповідного фонду України: походження, функції та 

специфічне призначення 

 

Терміном «ПЗФ» зараз визначається конкретний об’єкт, офіційно 

визначений у юридичних документах, зокрема у Законі України «Про 

природно-заповідний фонд України» 1992 р. Формально ПЗФ започаткований у 

перші роки незалежності України, але за своєю сутністю він бере свій початок 

задовго до цих років. Походження ПЗФ можна асоціювати із зародженням 

заповідної діяльності, основним інструментом та результатом якої він є. За 

різними підходами витоки заповідної справи відносять  до таких періодів:  

1. Період племінного суспільного устрою. Природу у цей час заповідали 

заради її сакральних цінностей. На території України у дохристиянські часи 

давні слов’яни вшановували та оберігали священні гаї, озера, річки, джерела 

тощо. Своєрідними пам’ятками природи вважалися деякі крупні валуни, 

химерно розташоване каміння та окремі гори та пагорби (наприклад «Лиса 

гора» у Києві) [9: 4]. До цього періоду витоки заповідної справи відносять 

С. Ю. Попович [54: 15-34]., А. А. Ковальчук [35: 9], Н. Ф. Реймерс, 



12 
 
Ф. Р. Штільмарк [58: 22-23], А. Н. Іванов, В. П. Чижова [27: 5-6], Ф. Беркес [91] 

та ін. 

 2. Період законодавчих обмежень державною владою (князівською, 

королівською, царською тощо) на природокористування. Природу заповідали 

переважно заради її ресурсної цінності. На території сучасної України цей 

період почався від часів Київської Русі. Наприклад, згідно «Руської правди» за 

незаконний відлов хижих птахів був штраф 3 гривні, за відлов племінного 

бобра з нори – 12 гривень, за рубання дерева, в якому гніздилися дикі бджоли 

штраф складав 3,5 гривень. Були штрафи, пов'язані і з іншими тваринами. 

Першими заповідними об’єктами нашої країни вважають урочища Звіринець та 

Соколиний Ріг під Києвом, заповідані київським князем Володимиром 

Мономахом [35: 9-11]. Започаткування заповідної справи у цьому періоді 

бачать М. А. Воїнственський, С. М. Стойко [10: 115-118]. С. В. Совгіра, 

Н. О. Гнатюк [63] та ін. 

 3. Період створення перших національних парків та заповідників. З другої 

половини ХІХ ст. природні ділянки почали заповідати з науковою, естетичною 

та рекреаційною цілями. Першим заповідником на території сучасної України 

стала ділянка букового пралісу площею 20 га в межах тодішнього 

Тернопільського воєводства, заповідана графом В. Дідушицьким у 1886 р. Ця 

ділянка знаходилась в його маєтку біля с. Пеняки та називалась «Пам’ятка 

Пеняцька». Невдовзі (у 1889 р.) землевласник та любитель природи 

Ф. Е. Фальц-Фейн заповідав першу ділянку цілини майбутнього заповідника 

«Асканія-Нова» в районі урочища «Кролі». Під заповідні цілі за клопотанням 

В. В. Докучаєва у 1894 р. в його розпорядження було надано три степові 

ділянки – Кам’яно-Мостську, Маріупольську та Старобельську. Заповідали 

природу в цей період і у приватних дендропарках: «Софіївка», «Тростянець», 

«Олександрія», «Веселі Боковеньки», «Устинівка». Граф Потоцький окрім 

«Софіївки» заснував також у 1900 р. заповідник-зоопарк «Пилявин» на 

території в 5500 десятин лісу [9: 7-44]. Цей період визначають у якості витоку 

заповідної справи  В. Є. Борейко [9: 7], П. Джепсон, Р. Віттакер [116], 
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А. Почард, П. Віллароел [143], Р. Браун [92], Г. Л. Камахіна [32], А. Ф. Ковшар 

[36], В. І. Торопова, А. К. Бектеміров [71] та ін. 

Погляди дослідників розподіляються переважно між першим та третім 

періодами, при чому до першого періоду більше схиляються представники 

радянської та вітчизняної шкіл, а до третього – представники  західних шкіл. 

Перший період є витоком загалом всієї природоохоронної діяльності, а 

ресурсний підхід другого періоду є витоком раціонального 

природокористування. Саме третій період є початком формування наукового 

підґрунтя заповідної справи та безпосереднього заснування природно-

заповідного фонду у сучасному розумінні. Тому ПЗФ України бере свій 

початок з часів створення перших заповідних об’єктів кінця ХІХ ст. 

Функції природно-заповідного фонду. Нижче наведено ряд авторських 

текстів, законів та корпоративних видань, у яких описані функції ПЗФ. 

Аналогом терміну «функція» у розглянутих джерелах виступають наступні 

терміни: «завдання», «задача», «значення», «призначення», «роль», «ціль», 

«мета» у англомовних джерелах – «цінність» (value) та «користь» (benefit); 

аналогом терміну «ПЗФ»: «природно-заповідні території та об’єкти», 

«природно-заповідні території та штучно створені об’єкти ПЗФ», «особливо 

охоронювані території», «особливо охоронювані природні території», у 

англомовній літературі «охоронювані ділянки» («protected areas»). Класифікації 

з україномовних джерел подаються без змін, з російськомовних – з буквальним 

перекладом, з англомовних – зі смисловим перекладом та з оригінальним 

текстом у дужках. Джерела подано у такій послідовності: авторські видання, 

закони, корпоративні видання. Всередині цих груп джерела розташовані від 

найдавнішого. 

Н. Ф. Реймерс, Ф. Р. Штільмарк (1978): 

призначення особливо охоронюваних територій: 1) підтримка природної 

рівноваги; 2) генетичний банк; 3) інформаційне джерело; 4) збереження і 

відновлення здоров’я людини [58]. 
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С. М. Стойко (1980): 

функції державного ПЗФ: 1) консерваторська; 2) біогенетична; 

3) науково-дослідна 4) захисна 5) господарська; 6) соціальна; 7) культурна та 

дидактична [69: 5-25]. 

Л. Л. Товажнянський та ін. (2002): 

ролі та значення природно-заповідних територій та об’єктів: 1) основа 

екологічної мережі; 2) банк генофонду рослинного і тваринного світу 

3) збереження рідкісних, типових та мальовничих ландшафтів; 4) збереження 

«неживої природи» – геологічних та карстово-спелеологічних заповідних 

об’єктів; 5) полігон для здійснення наукового моніторингу довкілля; 

6) розвиток рекреаційної діяльності; 7) база еколого-просвітницької роботи [26: 

3-12]. 

А. Н. Іванов, В. П. Чижова (2003): 

основні задачі особливо охоронюваних природних територій: 1) охорона 

ділянок з незаймано природою; 2) збереження біорізноманіття; 3) підтримка 

ландшафтно-екологічної рівноваги; 4) створення умов для рекреаційного 

використання територій; 5) екологічна освіта [27: 63-109]. 

С. Ю. Попович (2007): 

головні функції підсистеми природно-заповідних територій: 

1) екологічна; 2) природно-соціальна 3)  науково-інформаційна; 4) ресурсно-

господарська. 

Головні функції підсистеми штучно створених об’єктів ПЗФ: 

1) створення та збереження ботанічних і зоологічних колекцій, популяцій, 

унікальних організмів; 2) вивчення біорізноманіття в неволі і розроблення 

наукових засад його збереження в штучно створених умовах; 3) акліматизація 

та розмноження; 4) ефективне використання територій та біорізноманіття; 

5) навчально-освітня діяльність [54: 233-234].  
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Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» 

1991  р. (далі: Закон України… – 1991): 

призначення ділянок ПЗФ: 1) збереження природної різноманітності; 

2) збереження генофонду видів тварин і рослин; 3) підтримання загального 

екологічного балансу; 4) фоновий моніторинг навколишнього природного 

середовища [24]. 

Закон України «Про природно-заповідний фонд України» 1992 р. (далі: 

Закон України… – 1992): 

 мета виділення ділянок ПЗФ: 1) збереження природної різноманітності 

ландшафтів; 2) збереження генофонду тваринного і рослинного світу; 

3) підтримання загального екологічного балансу; 4) забезпечення фонового 

моніторингу навколишнього природного середовища [25]. 

МСОП (Міжнародний союз охорони природи) (1994):  

основні призначення заповідних ділянок: 1) наукові дослідження 

(scientific research); 2) збереження дикої природи (wilderness protection); 

3) збереження видів та генетичного різноманіття (preservation of species and 

genetic diversity); 4) підтримка якості довкілля (maintenance of environmental 

services); 5) збереження унікальних природних та культурних рис (protection of 

specific natural and cultural features); 6) туризм та рекреація (tourism and 

recreation); 7) освіта (education); 8) стале використання ресурсів природних 

екосистем (sustainable use of resources from natural ecosystems); 9) збереження 

культурних та традиційних особливостей (maintenance of cultural and traditional 

attributes) [176: 15]. 

МСОП (2008): 

прямі вигоди заповідних ділянок: 1) рекреаційна/туристична 

(recreation/tourism); 2) ресурсна (harvesting); 3) науково-дослідна (scientific 

research); 4) cамоідентифікаційна (identity); 5) буттєва (existence values); 

6) творча (artistic); 7) естетична (aesthetic); 8) освітня (educational); 

9) миротворча (peace); 10) терапевтична (therapeutic) [176: 16-21]. 
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WWF (Всесвітній фонд дикої природи) (2008): 

значення заповідних ділянок: 1) біорізноманіття (biodiversity values); 

2) управління заповідними об’єктами – робочі місця (protected area 

management); 3) їжа (values related to food); 4) вода (values related to water); 

5) культурні та духовні цінності (cultural and spiritual values); 6) здоров’я та 

рекреація (health and recreation values); 7) знання (knowledge); 8) оздоровлення 

довкілля (environmental services); 9) матеріальні ресурси (materials) [158: 11-12]. 

Світовий банк (2010): 

значення заповідних ділянок: 1) охорона біорізноманіття (biodiversity 

protection); 2) вода (water); 3) їжа (food); 4) здоров’я та рекреація (health and 

recreation); 5) послаблення стихійних лих (disaster mitigation); 6) послаблення 

кліматичних змін та сприяння адаптації (climate change mitigation and 

adaptation); 7) культурні та духовні цінності (cultural and spiritual values); 

8) матеріальні ресурси (materials); 9) знання (knowledge); 10) політична 

стабільність (political stability) [159]. 

 Класифікації україномовних та російськомовних джерел в середньому 

мають по шість пунктів, в той час як у англомовних вони більш розгалужені та 

мають в середньому по десять пунктів. Лише англомовні джерела виділяють 

політичну функцію ПЗФ. 

 Таким чином, враховуючи думки відомих науковців, функції ПЗФ 

наступні: 

1. Природо-заповідна. Націлена на збереження унікального та типового 

біологічного різноманіття (генетичного, видового та екосистемного), а також 

різноманіття неживої природи. До цієї функції відносяться такі пункти 

вищенаведених класифікацій: консерваторська (С. М. Стойко), біогенетична 

(С. М. Стойко), банк генофонду рослинного і тваринного світу 

(Л. Л. Товажнянський та ін.), збереження рідкісних, типових та мальовничих 

ландшафтів (Л. Л. Товажнянський та ін.), збереження «неживої природи» – 

геологічних та карстово-спелеологічних заповідних об’єктів 

(Л. Л. Товажнянський та ін.), створення та збереження ботанічних і зоологічних 
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колекцій, популяцій, унікальних організмів (С. Ю. Попович), генетичний банк 

(Н. Ф. Р еймерс, Ф. Р. Штільмарк), охорона ділянок з незаймано природою 

(А. Н. Іванов, В. П. Чижова), збереження біорізноманіття (А. Н. Іванов, 

В. П. Чижова), збереження природної різноманітності (Закон України…– 1991), 

збереження генофонду видів тварин і рослин (Закон України…– 1991), 

збереження природної різноманітності ландшафтнів (Закон України…– 1992), 

збереження генофонду тваринного і рослинного світу (Закон України…– 1992),  

збереження дикої природи (МСОП – 1994), збереження видів та генетичного 

різноманіття (МСОП – 1994), збереження унікальних природних та культурних 

рис (МСОП – 1994), біорізноманіття (WWF), охорона біорізноманіття 

(Світовий банк). 

2. Екологічна. Стосується підтримання та покращення якості природного 

та перетвореного людиною довкілля як середовища існування. До цієї функції 

відносяться такі пункти вищенаведених класифікацій: захисна (С. М. Стойко), 

основа екологічної мережі (Л. Л. Товажнянський та ін..), екологічна 

(С. Ю. Попович), підтримка природної рівноваги (Н. Ф. Реймерс, 

Ф. Р. Штільмарк), підтримка ландшафтно-екологічної рівноваги (А. Н. Іванов, 

В. П. Чижова), підтримання загального екологічного балансу (Закон 

України…– 1991), підтримання загального екологічного балансу (Закон 

України…– 1992), підтримка якості довкілля (МСОП – 1994), оздоровлення 

довкілля (МСОП – 2008), послаблення стихійних лих (Світовий банк), 

послаблення кліматичних змін та сприяння адаптації (Світовий банк). 

3. Наукова. Розглядає об’єкти ПЗФ як «природні лабораторії». До цієї 

функції відносяться такі пункти вищенаведених класифікацій: науково-

дослідна (С. М. Стойко), полігон для здійснення наукового моніторингу 

довкілля (Л. Л. Товажнянський та ін.), вивчення біорізноманіття в неволі і 

розроблення наукових засад його збереження в штучно створених умовах 

(С. Ю. Попович), акліматизація та розмноження (С. Ю. Попович), інформаційне 

джерело (Н. Ф. Реймерс, Ф. Р. Штільмарк), фоновий моніторинг навколишнього 

природного середовища (Закон України…– 1991), забезпечення фонового 
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моніторингу навколишнього природного середовища (Закон України…– 1992), 

наукові дослідження (МСОП – 1994), науково-дослідна (МСОП – 2008), знання 

(WWF), знання (Світовий банк). 

4. Оздоровчо-рекреаційна. Слугує покращенню та підтриманню 

психічного та фізичного здоров’я людини. До цієї функції відносяться такі 

пункти вищенаведених класифікацій: соціальна (С. М. Стойко), розвиток 

рекреаційної діяльності (Л. Л. Товажнянський та ін.),  природно-соціальна 

(С. Ю. Попович), збереження і відновлення здоров’я людини (Н. Ф. Реймерс, 

Ф. Р. Штільмарк), створення умов для рекреаційного використання територій 

(А. Н. Іванов, В. П. Чижова), туризм та рекреація (МСОП – 1994), 

рекреаційна/туристична (МСОП – 2008), терапевтична (МСОП – 2008), 

здоров’я та рекреація (WWF), здоров’я та рекреація (Світовий банк). 

5. Культурно-освітня. Спрямована на здобуття знань, розвиток 

інтелектуальних якостей та збереження культурних особливостей. До цієї 

функції відносяться такі пункти вищенаведених класифікацій: культурна та 

дидактична (С. М. Стойко), база еколого-просвітницької роботи 

(Л. Л. Товажнянський та ін.), науково-інформаційна (С. Ю. Попович), 

навчально-освітня діяльність (С. Ю. Попович), екологічна освіта (А. Н. Іванов, 

В. П. Чижова), освіта (МСОП – 1994), збереження культурних та традиційних 

особливостей (МСОП-1994), самоідентифікаційна (МСОП – 2008), буттєва 

(МСОП – 2008), творча (МСОП – 2008), естетична (МСОП – 2008), освітня 

(МСОП – 2008), культурні та духовні цінності (WWF), культурні та духовні 

цінності (Світовий банк). 

6. Ресурсна. Слугує у якості матеріальних цінностей. До цієї функції 

відносяться такі пункти вищенаведених класифікацій: господарська 

(С. М. Стойко), ресурсно-господарська (С. Ю. Попович), ефективне 

використання територій та біорізноманіття (С. Ю. Попович), стале 

використання ресурсів природних екосистем (МСОП – 1994), ресурсна (МСОП 

– 2008), їжа (WWF), вода (WWF), матеріальні ресурси (WWF), вода (Світовий 

банк), їжа (Світовий банк), матеріальні ресурси (Світовий банк). 
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7. Політична. Направлена на налагодження зв’язків між суспільними 

групами під час спільної роботи по охороні природи. До цієї функції 

відносяться такі пункти вищенаведених класифікацій: миротворча (МСОП – 

2008) управління заповідними об’єктами – робочі місця (WWF), політична 

стабільність (Світовий банк). 

Специфічне призначення природно-заповідного фонду. ПЗФ має ряд 

призначень, серед яких є ті, що притаманні й іншим інструментам суспільства. 

Серед них є і специфічне призначення, яке виділяє ПЗФ як унікальну систему 

та не може бути досягнуто без його допомоги. Воно дозволяє вирізняти ПЗФ 

серед багатьох просторових мереж, щоб концентрувати зусилля на виконанні 

ним свого специфічного призначення.  

Специфічними ознаками ПЗФ є:  

1. Територіальний принцип охорони. Хоча до складу ПЗФ входять також 

об’єкти, які зберігають природу ex situ (так звана група штучних об’єктів ПЗФ), 

але вони займають незначну його частку (у вимірі залучених зусиль, 

фінансування та просторового поширення). Основну ж частину складають 

об’єкти, які зберігають природу in situ. 

2.Заповідання на користь природи. Деякі категорії ПЗФ розроблені для 

впровадження та дослідження раціонального господарювання (біосферні 

резервати) або ж дозволяють ведення господарства в межах своїх об’єктів 

(національні природні парки та регіональні ландшафтні парки), але вони є 

наслідком компромісу або виключення. В основному ПЗФ створений не для 

компромісу між господарством та природою, а першочергово для користі 

природи. (від якої виграє і саме суспільство). 

3. Комплексне збереження компонентів природи. Ряд категорій ПЗФ 

(деякі види заказників та пам’яток природи) націлені на збереження окремих 

елементів природи (флори, фауни, гідрологічних об’єктів тощо). Але, по-

перше, вони займають меншу площу ніж комплексні об’єкти, по-друге, навіть в 

їх межах зменшення господарського тиску дозволяє говорити про його 

зменшення для всього природного комплексу. 
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У Законі України «Про охорону навколишнього природного середовища» 

1991 р. сказано, що ПЗФ є ділянки суші та водного простору, природні 

комплекси й об’єкти, призначені для збереження природної різноманітності, 

генофонду видів тварин і рослин, підтримання загального екологічного балансу 

та фонового моніторингу навколишнього природного середовища [24]; 

У Законі України «Про природно-заповідний фонд України» 1992 р. 

сказано, що ПЗФ становлять ділянки суші і водного простору, виділені з метою 

збереження природної різноманітності ландшафтів, генофонду тваринного і 

рослинного світу, підтримання загального екологічного балансу та 

забезпечення фонового моніторингу навколишнього природного середовища 

[25]. 

У двох законах йде мова про ряд призначень ПЗФ, більшість з яких 

входять в перелік призначень інших інструментів, якими оперує суспільство. 

Наприклад, «збереження генофонду видів тварин і рослин та генофонду 

рослинного і тваринного світу» найефективніше може бути забезпечене в 

рамках екологічної мережі; «підтримання загального екологічного балансу» – 

засобами ландшафтного планування; «забезпечення та проведення фонового 

моніторингу навколишнього природного середовища» – науковими 

установами.  

Специфічним призначення ПЗФ є «збереження природної різноманітності 

ландшафтів». Воно відповідає трьом вищенаведеним ознакам ПЗФ і може бути 

сформульоване в інших словах як «цілісне збереження різноманітності 

природних комплексів». 

 

1.2. Репрезентативність заповідної мережі 

 

 Щоб віднайти «прогалини» в охороні природного різноманіття мережею 

заповідних ділянок, проводять аналіз представленості (репрезентатованості) 

природного різноманіття в межах заповідної мережі. 
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Природні виділи можуть бути окреслені за різними підходами в межах 

різних просторових об’єктів: природних, адміністративних, геометричних 

тощо. Найбільш простий спосіб аналізу репрезентативності ґрунтується на 

розподіленні території на рівновеликі прямокутники (або інші рівновеликі 

фігури) і обчисленні площі заповідних ділянок в межах кожного прямокутника. 

Такий підхід ґрунтується на умовному геометричному окресленні ділянок. Він 

може бути застосованим для аналізу концентрації заповідних ділянок, але він 

дуже схематичний і не має прив’язки до фактичних просторових відмінностей. 

 Досить поширеним є обчислення репрезентативності за політико-

адміністративним поділом. Він використовується для порівняння рівня 

заповідності у різних державах світу. В Україні він застосовується на 

державному рівні при аналізі стану та розподілу ПЗФ по адміністративним 

областям [46: 78-81]. Цей підхід теж відображає концентрацію заповідних 

ділянок, а також враховує територіальні особливості в управлінні. Але він не 

враховує природні просторові відмінності. 

 Ще один підхід ґрунтується на поділі простору за природними ознаками. 

Ці ознаки може відображати видове різноманіття, біотичні комплекси, 

ландшафтні комплекси тощо. З огляду на те, що природа не зважає на 

адміністративні кордони, цей підхід є найбільш перспективним.  

 Вітчизняна наука сягає своїм корінням радянської та дорадянської 

наукових шкіл. Для неї характерним було проведення аналізу 

репрезентативності заповідної мережі на основі комплексного природного  та 

ботанічного районування. 

Одним з перших ідею розвитку мережі заповідних об’єктів у регіонах 

висунув В. В. Докучаєв у 1895 р. Особливо піклуючись про збереження степів, 

він запропонував створити заповідні об’єкти, де була б заборонена будь-яка 

господарська діяльність. Допускалась лише наукова діяльність на створених 

при об’єктах дослідницьких станціях. Докучаєв пропонував створення таких 

об’єктів як в степовій зоні, так і в інших природних зонах, відповідно до схеми 

зонування, розробленою ним самим [9: 8-9]. 
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Г. Ф. Морозов у 1910 р. запропонував планомірне створення заповідних 

ділянок на основі ботаніко-географічного поділу, таким чином, щоб заповідні 

ділянки були наявні у кожній ботаніко-географічній області. У своїй сукупності 

ці ділянки мали представляти ряд найбільш характерних і найцінніших у 

науковому відношенні типів рослинності [9: 10]. 

 У 1917 р. В. П. Семенов-Тянь-Шанський запропонував проект 

географічної мережі заповідників, систематизованих по природним зонам. 

Визначені заповідні об’єкти, окрім наукової, повинні були виконувати ще й 

туристичну функцію [79]. 

 П. С. Погребняк у виданні 1959 р. [53] визначив необхідність створення 

мережі заповідників, в яких би охоронялись останні вцілілі ділянки природних 

лісів, степів, боліт та інших рослинних угрупувань. У основу такої мережі 

повинен був бути покладений географічний принцип. У роботі Погребняка 

перераховано заповідні землі, які вже створені та які треба створити за 

природно-зональним принципом у таких регіонах: Полісся, гірський Крим, 

Карпати, Лівобережний та Правобережний Лісостеп, Північний та Кримський 

Степ. 

У праці «Природа України та її охорона» під редакцією 

Б. І. Вольтовського (1975) [57] проведено стислий аналіз фізико-географічних 

регіонів на рівнях зон, провінцій та областей. По фізико-географічних областях 

вказано створені та перспективні для створення найзначніші заповідні об'єкти 

(державні заповідники, парки, заказники тощо). 

М. Ф. Реймерс та Ф. Р. Штільмарк у виданні 1978 р. [58] вказують на 

недостатність принципу «кожному природному регіону – свій заповідник», 

оскільки існує ряд перешкод, через які така мережа не буде виконувати бажані 

цілі. Серед цих перешкод є недостатня площа заповідного об’єкта, недостатня 

площа типових природних комплексів у заповідному об’єкті, відсутність в 

регіоні незайманої природної ділянки, неврахування цілісності суходільних та 

континентальних водних комплексів, невключення ділянок для зимування та 
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перельоту, неврахування ступеню оточуючого впливу господарства на 

заповідну ділянку, відсутність єдиної думки щодо меж природних регіонів. 

Реймерс та Штільмарк запропонували створювати систему природно-

заповідних територій у фізико-географічних районах, яка буде забезпечувати 

природну рівновагу, включаючи просторову зв’язність та визначений відсоток 

заповідності для кожного природного регіону. Ця мережа повинна складатися з 

ядер (заповідників, національних парків, заказників), які охоронятимуть 

найбільш вразливі екосистеми (верхів’я та дельти рік, деякі естуарії), паркові та 

зелені зони населених пунктів, курортні зони. Ядра мають бути пов’язані 

«мостами», функцію яких можуть виконувати водозахисні та полезахисні 

смуги. Для цих смуг треба забезпечити режим суворої охорони. У заповіданих 

ділянках повинні охоронятись ландшафти різного сукцесійного віку. До 

заповідної системи можуть входити ділянки із перетвореним природним 

середовищем, на яких будуть забезпечені відновлювальні процеси [58: 151-

168]. Більшою мірою ця схема характерна для екологічної мережі, ніж для ПЗФ.  

У праці «Перспективна мережа заповідних об'єктів України» 1987 р. під 

редакцією Ю. Р. Шеляга-Сосонко [51] запропоновано розглядати 

репрезентативність мережі заповідних об'єктів по ботаніко-географічним 

регіонам. Аналіз проведено по наступним регіонам: Полісся, Лісостеп, Степ, 

Карпати, Крим, а також по ділянкам з азональною рослинністю (лучною та 

водною). Більш детальний розгляд репрезентативності мережі проведено з 

точки зору відображення в ній рослинного покриву і ландшафтів, відображення 

типових та рідкісних угрупувань рослинності, відображення флори України. В 

роботі подано перспективні заповідні об'єкти по ботаніко-географічним 

регіонам за категоріями: біосферні заповідники, державні природні національні 

парки, державні заповідники, державні заказники республіканського значення, 

державні пам'ятки природи республіканського значення. 

У державній програмі «Заповідники» (1994) [55] передбачалося 

створення у кожній фізико-географічній провінції щонайменше одного 
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природного чи біосферного заповідника або національного природного чи 

ландшафтного регіонального парку.  

М. П. Стеценко у публікації за 2000 р. [68] висловив думку, що у кожній 

фізико-географічній області слід створити «висококатегорійний» природно-

заповідний об’єкт (заповідник – природний чи біосферний, парк – 

національний природний чи регіональний ландшафтний).  

А. А. Ковальчук у публікації 2002 р. [35: 52-53] також висловив думку, 

що репрезентативність природних комплексів у мережі заповідних об’єктів слід 

розглядати щонайменше на рівні фізико-географічних областей. Також він 

допустив, за умови відсутності достатніх за площею природних ділянок, 

заповідання перетворених ділянок, які будуть максимально віддалена від 

крупних промислових центрів, щоб забезпечити на них процес відновлення 

природи.  

А. О. Домаранський у публікації 2003 р. [18: 58-65] запропонував, при 

аналізі картографічного матеріалу для цілей заповідання, використовувати 

рівень ландшафтних урочищ (їх родів чи видів) з врахуванням суспільно-

господарські функції геокомплексів. Аналіз ландшафтного різноманіття регіону 

повинен проводитись на трьох рівнях: фоновому рівні, рівні об'єктів природно-

заповідного фонду та рівні суміжних з об’єктом ділянок.  

С. Ю. Попович у публікації 2007 р. [54: 158] висуває таку «концепцію 

мінімуму» заповідної мережі: «кожну фізико-географічну провінцію (край) 

представляє один біосферний заповідник, кожну фізико-географічну область – 

один природний заповідник або один національний природний парк».  

А. В. Олещенко у публікації 2010 р. [49] запропонувала підхід до 

оптимізації мережі біосферних заповідників. Для цього слід використовувати 

фізико-географічне районування на рівні країв. При цьому слід враховувати, 

що, хоча між таксономічними одиницями фізико-географічного районування та 

районуванням ландшафтів встановлена чітка відповідність, у фізико-

географічному районуванні не відображені заплавні ландшафти рівнин та гір. 
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У світовій практиці заповідання найбільш поширений підхід до 

визначення репрезентативності ґрунтується на аналізі за біогеографічними 

регіонами та за екорегіонами. 

З часу заснування МСОП у 1948 р. існувала потреба створення 

всесвітньої мережі заповідників, яка б репрезентувала різноманіття світових 

екосистем. У 60-х рр. критерій репрезентативності широко застосовувався 

багатьма вченими. Перший варіант природного районування світу для цілей 

заповідання розробив Р. Ф. Дасман у 1972 р. Ця схема була вдосконалена 

протягом наступних років і в останній редакції М. Д. Ф. Удварді у 1975 р. була 

надана для потреб МСОП [170]. Вона відома як система Дасмана-Удварді.  

Удварді розрізняє три основні регіональні біосферні складові: морські, 

азональні та суходільні. Тільки для останньої він подає схему районування, а 

також розглядає важливі з точки зору біогеографічних процесів озера. 

Найвищою таксономічною одиницею його регіонально поділу є біогеографічна 

країна (biogeograhpical realm). Ця одиниця має розмір континенту чи 

субконтиненту, виділяється за географічними, флористичними, фауністичними 

особливостями та особливостями рослинності. На наступному рівні стоїть 

біогеографічна провінція (biogeograhpical province). Удварді вважає, що цих 

двох рівнів достатньо для створення уніфікованої схеми районування світу для 

цілей заповідання, а подальше уточнення її повинні виконувати регіональні 

експерти. 

У всьому світі було виділено вісім біогеографічних країн та 193 

біогеографічні провінції. Згідно цієї системи Україна знаходиться в 

Палеарктичній біогеографічній країні, а в межах її території проходять 4 

біогеографічні провінції: Середньоєвропейсько-лісова, Панонська, 

Середземноморська склерофільна, Понтійсько-степова. Гірські регіони Карпат 

та Криму не вказані як і інші азональні регіони. 

Вперше систему Дасмана-Удварді на національному рівні використали 

для розбудови заповідної мережі Індонезії у 1982 р. Для більш детального 

аналізу біогеографічні провінції розділи на біогеографічні юніти 
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(biogeograhpical unit). У кожному біогеографічному юніті необхідно було 

створити значний за площею заповідник, який би репрезентував типові 

екосистеми регіону. Менші заповідники слід було створювати для заповідання 

регіональних природних особливостей, а також унікальних природних об’єктів. 

Д. Олсон та Е. Дінерстайн розробили схему поділу світу на екорегіони для 

Всесвітнього фонду дикої природи (WWF), опубліковану у 1998 р. [138] На 

першому рівні простір світу був поділена на три країни (realms): суходільну, 

прісноводну та морську. Наступним рівнем поділу стали основні оселищні типи 

– ООТ (Major Habitat Types – MHT), виділені за спільними умовами 

навколишнього середовища, структурою оселищ, комплексами біологічного 

різноманіття; в межах ООТ існують спільноти з однаковою внутрішньою 

підпорядкованістю та способом адаптації. Було виділено 14 суходільних ООТ. 

Останнім рівнем поділу є екорегіони (ecoregions), які відображають відмінності 

біорізноманіття в межах ООТ. Екорегіоном є відносно велика ділянка простору, 

яка містить конкретний набір природних угрупувань та видів, вона обмежена 

кордонами, які усереднено відповідають поширенню природних угрупувань, 

що сформувались до господарського перетворення даної ділянки. На суші було 

виділено 867 екорегіонів. Середній розмір суходільного екорегіону в світі 

становить приблизно 150000 км2 (медіана – 56300 км2). Для порівняння, 

середній розмір біогеографічної провінції зі схеми Дасмана-Удварді становить 

740000 км2 (медіана – 306000 км2). 

В Україні визначено шість екорегіонів: Карпатський гірський хвойний 

ліс, Кримський субсередземноморський лісовий комплекс, Паннонський 

мішаний ліс, Понтійський степ, Східноєвропейський лісостеп, 

Центральноєвропейський мішаний ліс. Територія двох з них (ліси Карпат та 

Криму) перебувають в переліку «Global 200». До цього переліку входять 142  

суходільні, 53 прісноводі та 43 морські екорегіони, які мають визначні 

характеристики біорізноманіття та репрезентативну цінність своїх ООТ та 

біогеографічних країн. Кожному регіону присвоюється один з трьох статусів 

збереження: критичний, вразливий та відносно стабільний. На 40 % цей статус 
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визначається втратою оселищ, на 25 % – числом та розміром незайманих 

оселищ, на 20 % – рівнем фрагментації, на 15 % - рівнем заповідності. 

Визначені в Україні екорегіони зі списку «Global 200» на 2002 рік мали статус 

критичних та потребували активних природоохоронних дій [99; 102; 138; 139; 

161]. 

Менш поширений підхід до визначення репрезентативності заповідної 

мережі визначається на видовому рівні. У 2004 р. був опублікований аналіз 

репрезентативності світової заповідною мережі [103; 109], проведений групою 

авторів з різних частин світу під керівництвом Т. М. Брукса. Аналіз ґрунтувався 

на поширенні видового різноманіття та на охопленні ареалів окремих видів 

заповідною мережею. 

 

1.3. Роль природно-заповідного фонду України у відновленні зв’язаності 

природних оселищ 

 

Термін «природне оселище» або просто – «оселище», є усталеним і 

означає ділянку зі сприятливими умовами для існування виду. «Оселище» може 

тлумачитись і як місце поселення людей, але перший варіант тлумачення є 

більш поширеним, тому зазвичай нема потреби уточнювати цей термін 

додатковими означеннями. Формально термін «оселище» закріплений в рамках 

Оселищної директиви («Habitat Directive» [163]), прийнятої Європейським 

Союзом у 1992 р. для виконання умов Бернської конвенції про охорону дикої 

флори та фауни і природних середовищ існування в Європі (у назві цієї 

конвенції у 1979 р. було використано більш громіздкий переклад терміну 

«Habitat»). В рамках директиви У даному дослідженні використовується 

скорочена форма терміну («оселище») в усталеному його тлумаченні.  

У літературі паралельно використовують два терміни: «зв’язність» та 

«зв’язаність». Вони мають спільний корінь, але відрізняються за способом 

словотворення та наповнені різним змістом. Терміном «зв’язність» влучніше 

відображати властивість системи (наприклад зв’язність ПЗФ, зв’язність 
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довкілля, зв’язність тексту), а терміном «зв’язаність» – властивість елементів 

системи (наприклад зв’язаність об’єктів ПЗФ, зв’язаність оселищ, зв’язаність 

слів). «Зв’язність» може відображати якісну характеристику системи, а 

«зв’язаність» її кількісну міру; «зв’язаність» можна сприймати як внутрішню 

властивість системи, а «зв’язаність» – як властивість, надану системі ззовні; 

«зв’язність» (ПЗФ чи інших просторових об’єктів) – як функціональне 

поєднання, а «зв’язаність» ПЗФ – як просторове. Нарешті, одне з тлумачень 

«зв’язаності» вказує на обмеженість дії (наприклад рухів). Загалом, в 

україномовній літературі важко знайти міркування про співвідношення змістів 

цих двох термінів. У англомовній літературі міркування про співвідношення 

змістів «зв’язності» та «зв’язаності» (відповідно «connectivity» та 

«connectedness») можна знайти у літературі, але ці міркування не усталені [96; 

120; 140]. У даному дослідженні слово «зв’язність» застосовується для 

характеристики системи, а «зв’язаність» – для характеристики елементів 

системи. 

 Суспільство проводить різні природоохоронні заходи. Переважна 

більшість з них сприяє відновленню зв’язності (природного середовища). Ці 

заходи можуть бути прямими чи опосередкованими, активними чи пасивними, 

вони можуть мати різних ініціаторів (наприклад державу, неурядову 

організацію, приватну особу), значення для людства (наприклад світове, 

національне, локальне), тривалість (наприклад епізодичну, періодичну, 

постійну), суб’єкт охорони (наприклад окремі види, території, процеси) тощо. 

Конкретними прикладами таких заходів є: насаджування лісів, підгодовування 

тварин, реінтродукція корінних видів, боротьба з експансією чужорідних видів, 

контроль чисельності популяції, заборона будівництва, заборона 

господарювання, заборона вільного відвідування тощо.  

Для відновлення та підтримання зв’язності першочерговими 

природоохоронними заходами є, по-перше, ті, що прив’язані до певної 

території, та, по-друге, ті, що заплановані на тривалу перспективу (роки і 

більше). Такі заходи оформлюються у створенні природоохоронних ділянок, 
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переважна більшість яких групується у мережі природоохоронних ділянок 

(природоохоронні мережі). Основною природоохоронною мережею в Україні є 

ПЗФ. 

Деякі термінологічні уточнення слід зробити стосовно термінів «ділянка 

ПЗФ», «територія ПЗФ», «об’єкт ПЗФ» (це ж стосується термінів 

«природоохоронна ділянка», «природоохоронна територія», 

«природоохоронний об’єкт»). В Законі України [25] територіями називають 

елементи ПЗФ, які мають чітко визначені межі, а об’єктами – які мають точкове 

розміщення (це простежується у Законі, хоча і не роз’яснено чітко). До того ж у 

самому Законі термін «територія» використовується у двох значеннях – як 

«ділянка» та як «суходільна ділянка» (коли розрізняють «території та 

акваторії»), що веде до плутанини. 

Терміном «об’єкт ПЗФ» краще називати елемент ПЗФ, визначений під 

однією власною назвою (він може складатись з однієї або декількох ділянок). 

Це дозволить замінити громіздкий термін «об’єкти та території ПЗФ» на 

«об’єкти ПЗФ». Термін «територія ПЗФ» краще використовувати, коли мова 

йде про суходільний простір, і паралельно вживати термін «акваторія ПЗФ», 

коли мова йде про водний простір. Щоб позначити просторово цілісний 

елемент ПЗФ слід використовувати термін «ділянка ПЗФ» (або більш загально 

– «заповідна ділянка»). Таке ж застосування терміну «природоохоронна 

(заповідна, охоронювана) ділянка» («protected area») характерне і для 

англомовної літературі. 

В Україні розробляються або вже функціонують наступні національні та 

міжнародні природоохоронні мережі: 

1. Екологічна мережа. Охоплює близько 40 % площі України. 

Розробляється для України з кінця 1990-х. Має наукову цінність, важливе 

рекомендаційне значення, але, загалом, не підкріплена повноваженнями для 

повноцінного практичного впровадження. Ідейна база цієї мережі напряму 

стосується відновлення зв’язності. 
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2. Природно-заповідний фонд. Охоплює понад 6 % держави та повинен 

бути збільшеним до 15 % . Налічує понад столітню історію розвитку в Україні. 

Має дієві правові та управлінські механізми реалізації своїх завдань, хоча серед 

цих завдань напряму не зазначено відновлення зв’язності. ПЗФ є ключовим 

елементом екологічної мережі. 

3. Пан'європейська екологічна мережа (ПЕМ). У 1995 р. на зустрічі 

міністрів довкілля у Софії була затверджена стратегія зі збереження 

біологічного та ландшафтного різноманіття та заснована ПЕМ в її рамках. 

Розробка ПЕМ здійснюється за власними принципами, проте вона узгоджується 

з національними екологічними мережами, в тому числі і з українською. Для 

Східної та Центральної Європи у 2002 р. була розроблена оглядова карта ПЕМ. 

Як і національна екологічна мережа, ПЕМ не має в Україні повноцінних 

правових та управлінських важелів впливу [118; 164]. Її потенціал для 

відновлення та підтримання зв’язності є найбільшим серед усіх мереж, оскільки 

це є одним з головних її завдань, і вона може функціонувати в рамках всієї 

Європи, не зважаючи на державні кордони.   

4. Смарагдова мережа. З 1989 р. в Європі почали визначати територій 

особливого природоохоронного значення, які стали основою Смарагдової 

мережі. Вона була практично оформлена у 1996 р. В Україні перші об’єкти 

почали визначати з 2001 р. і на 2015 р. їх було визначено та затверджено 169 

загальною площею 4693339 га (7,8 % від площі країни). Об’єкти визначаються 

на ділянках, в межах яких присутні види з додатків до Бернської конвенції зі 

збереження дикої флори та фауни та оселища з Оселищної директиви. В 

Україні ще не впроваджені правові механізми, які б забезпечували дотримання 

правил збереження природи в межах Смарагдової мережі [62; 104]. Ця мережа 

опосередковано може позитивно вплинути на зв’язність, оскільки вона є 

кістяком майбутньої ПАМ.  

5. Об’єкти природної спадщини ЮНЕСКО. У 1972 р. ЮНЕСКО прийняла 

Конвенцію про охорону всесвітньої культурної та природної спадщини, яку 

Україна ратифікувала у 1988 р. У перелік Конвенції входять культурні та 
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природні об’єкти, а з 1992 р. – культурні ландшафти, на яких відображена 

взаємодія людини й природи. Україна доповнила список природної спадщини 

частиною міжнародного об’єкту «Букові праліси Карпат та давні букові ліси 

Німеччини». Площа української частини складає 23,5 тис. га (0,04 % від площі 

держави). Вплив мережі може лише епізодично опосередковано доповнити 

зв’язність через посилений режим охорони [56; 126]. 

6. Водно-болотні угіддя Рамсарської конвенції. «Конвенція  

про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення, головним чином як 

середовище існування водоплавних птахів» (коротко – Рамсарська конвенція) 

набула чинності у 1975 р. Офіційно в незалежній Україні Конвенція набрала 

чинності з 1997 р. [38], але фактично, за обов’язком правонаступництва вона 

діяла з 1991 р. [Ramsar Conv]. В Україні визначено 33 об’єкти загальною 

площею 744651 га (1,2 % від площі держави) [166]. Основним дієвим 

механізмом Конвенції для визначення угідь, які потребують здійснення 

першочергових природоохоронних заходів, є протокол Монтрьо [43]. Охорона 

водно-болотних угідь Конвенції має велике позитивне значення для 

відновлення та підтримання зв’язності, особливо для мігруючих птахів. 

7. Мережа біосферних резерватів програми ЮНЕСКО «Людина та 

біосфера».  Створення Всесвітньої мережі біосферних резерватів розпочалось у 

1976 р. В Україні перший біосферний резерват був створений у 1984 р., а зараз 

їх нараховується сім, загальною площею понад 401475 га (0,7 % від площі 

держави) [171]. В Законі України «Про природно-заповідний фонд» [25] 

визначено відповідну категорію – біосферний заповідник. Їх в Україні є чотири 

і вони перекриваються з відповідними біосферними резерватами. Ще три 

біосферні резервати частково охороняються в межах інших об’єктів ПЗФ. 

Мережа біосферних резерватів може позитивно вплинути на зв’язність у 

прикордонних зонах, оскільки передбачає створення транскордонних об’єктів 

[82]. 

8. Ключові ділянки біорізноманіття. Мережа нараховує понад 13000 

важливих для біорізноманіття місць по всьому світу [119]. Мережа Ключових 
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ділянок була започаткована мережею «Важливих ділянок для птахів» у 1980 р., 

яка в Україні нараховує 141 об’єкт загальною площею 2486864 га (4,1 % від 

площі держави) [115]. Пізніше були створені інші подібні мережі: «Важливі 

ділянки для рослин» (17 об’єктів в Україні площею 180957 га – 0,3 % [145]), 

об’єкти «Об’єднання за нульове вимирання» (1 об’єкт в Україні на території 

Чорноморського заповідника [87]), «Першочергові ділянки для метеликів» (22 

об’єкти в Україні загальною площею 1859587 га – 3 % [146]). Всі вони можуть 

бути корисними у систематизації інформації та наданні обґрунтування для 

ефективного збереження природи, але самі вони не забезпечені дієвими 

природоохоронними інструментами. До зв’язності ці мережі не мають прямого 

відношення, оскільки в основному ґрунтуються на критерії репрезентативності. 

Об’єднуючою основої для узгодження цих мереж може слугувати 

ландшафтний план території, який розробляється задля охорони, догляду, 

розвитку і відновлення природи та ландшафту. В Україні у 2014 р. було 

опубліковано відповідні рекомендації для модельних регіонів: Черкаської 

області, Канівського району та Степанецької сільської ради [39]. Ландшафтне 

планування достатньо масштабний інструмент для забезпечення зв’язності, 

хоча в його прямі завдання це не входить. 

 Представлені мережі в різній мірі можуть посприяти зв’язності. Якщо 

припустити, що всі вони підкріплені необхідними повноваженнями, то, 

враховуючи ідейне підґрунтя, завдання та інструментарій кожної з них, їх 

можна розділити так: 

1. Мережі, безпосередньо націлені на відновлення та підтримання 

зв’язності: екологічна мережа України, Пан’європейська екологічна мережа; 

2. Мережі, що опосередковано та прямо повсюдно сприяють зв’язності: 

ПЗФ, Смарагдова мережа, водно-болотні угіддя Рамсарської конвенції; 

3. Мережі, що опосередковано епізодично сприяють зв’язності: об’єкти 

природної спадщини ЮНЕСКО, мережа біосферних резерватів програми 

ЮНЕСКО «Людина та біосфера»; 
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4. Мережі, що опосередковано сприяють зв’язності через інші мережі: 

ключові ділянки біорізноманіття. 

На 2015 р. ПЗФ є найефективнішою природоохоронною мережею 

України, оскільки має понад столітню історію розвитку, дієві правові та 

управлінські інструменти, порівняно високе суспільне визнання. ПЗФ не 

призначений для створення коридорів, як, наприклад, екологічна мережа, або 

для налагодження невиснажливого господарювання в масштабах країни, як, 

наприклад, ландшафтне планування. ПЗФ грає не першу роль по відновленню 

та підтримці зв’язності, оскільки це не є його прямим завданням. З іншого боку, 

ПЗФ є найважливішою складовою екологічної мережі – мережі, основним 

завданням якої є відновлення та підтримання зв’язності. Тому при відновленні 

зв’язності не можна покладатись лише на ПЗФ, але при розширенні ПЗФ 

обов’язково слід враховувати зв’язність, яку він забезпечує. 

Природно-заповідний фонд та екологічна мережа України. Наукове 

підґрунтя концепції екологічної мережі складають теорії, що виникли у другій 

половині ХХ ст.: 

 1. Теорія острівної біогеографії Р. Макартура та Е. Вілсона (1967). Теорія 

прогнозує більш інтенсивне зменшення біорізноманіття на островах архіпелагу, 

ніж на рівній їм за площею материковій ділянці з подібними природними 

умовами. Баланс між колонізацією цих островів новими видами та вимиранням 

існуючих характеризує динаміку біорізноманіття та залежить від площі 

островів і рівня їх доступності для видів. Теорія була застосована до 

фрагментованого природного середовища, ізольовані ділянки якого 

розглядались як острови на фоні зміненого людиною довкілля. Подальший 

розвиток ідеї показав, що зменшення біорізноманіття таких «островів» 

залежить від специфічних для суходолу феноменів, які не характерні для 

морських островів. Такими є: крайовий ефект, вплив характеру фонового 

зміненого середовища, знищення біорізноманіття під час трансформації 

довкілля, синергетичний ефект та ефект інтенсифікації процесів подрібненого 

довкілля [122]. 
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 2. Теорія метапопуляції Р. Левінса (1969), ґрунтується на існуванні 

зв’язків між популяціями. Зв’язки між популяціями виражаються у міграції 

індивідів та сприяють поповненню генетичного різноманіття всередині 

популяцій. Теорія передбачає існування «коридорів» – лінійно витягнутих 

природних ділянок, які зв’язують середовища існування популяцій. Такі 

ділянки можуть виконувати функцію коридору та одночасно бути бар’єром для 

руху у перпендикулярному напрямку (наприклад лісосмуга вздовж дороги). У 

природоохоронній діяльності теорія метапопуляції важлива як при врахуванні 

можливості відновлення місцевих видів, так і при боротьби з експансією 

чужорідних видів [85]. 

 3. Теорія нерівноважності екосистем (як наукова ідея розвивається з           

20-х рр. ХХ ст.) прийшла на зміну теорії збалансованості екосистем. Остання 

базувалась на філософському умовиводі про баланс у природі, але не мала 

емпіричного фундаменту. Передбачення її моделей не узгоджувались з 

фактами. Парадигма збалансованості екосистем припускала, що історія 

розвитку, просторова неоднорідність, стохастичні фактори та випадкові 

збурення середовища грають незначну роль у визначенні динаміки екосистем, 

тому ця динаміка може бути передбачувана. На противагу цьому парадигма 

неврівноваженості екосистем прогнозує поступальний а не циклічний рух від 

збурення до відновлення. Вона дозволяє враховувати порушення в екосистемах 

на різних часово-просторових масштабах і вводить у поле розгляду взаємодію 

природних та змінених людиною ділянок середовища [137; 177]. 

 4. Теорія ландшафтної поляризації А. Родомана (1974), розділяє 

ландшафт транзитними зонами між «антропоцентричним ядром», «буферною 

зоною» та «екотонами» з однієї сторони і великими природними екосистемами 

– з іншої. Теорія вивчає співвідношення господарського використання землі з 

еколого-стабілізуючою функцією ландшафтів [165: 14-15]. 

 5. Теорія «джерела та стоку», розвинута Р. Пуліамом (1988), говорить про 

те, що баланс народжуваності та смертності популяції у різних частинах 

території її існування неоднаковий. Ділянки з додатнім балансом є 
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«джерелами» росту чисельності популяції, а ділянки з від’ємним балансом 

формують місця її зменшення («стоку»). Такий розподіл можливий при 

однаковій привабливості для обох видів ділянок. В оселищах-«джерелах» вид 

показує природне зростання своєї чисельності, а в оселищах-«стоках» 

нормальному зростанню перешкоджає різного роду антропогенний вплив, 

непомітні при переміщенні особин виду на ці ділянки (мисливство, 

використання пестицидів, свійські тварини тощо). Слід враховувати, що 

конкретні території для різних видів можуть одночасно виявляти обидві 

властивості. Тому для визначення природоохоронних територій важливим є не 

тільки присутність популяції на певній території, а і її просторова динаміка 

[111; 149]. 

 Природоохоронний підхід до створення екологічної мережі передбачає 

виконання двох основних задач: 

 1) підтримання функціонування екосистем для забезпечення існування 

оселищ та біологічних видів; 

 2  стимуляцію збалансованого використання природних ресурсів, задля 

зменшення негативного антропогенного впливу на біорізноманіття та/або 

збільшення цінності перетвореного людиною довкілля для біорізноманіття. 

 Екологічні мережі характеризуються такими спільними рисами: 

 1) акцент на підтриманні та укріпленні екологічної цілісності, в 

основному через  забезпечення зв’язності; 

 2) забезпечення охорони важливих ділянок буферними зонами від 

потенційного руйнівного зовнішнього впливу; 

 3) відновлення деградованих екосистем, де це можливо; 

 4) стимулювання збалансованого використання природних ресурсів на 

територіях, важливих для збереження біорізноманіття. 

 Екологічні мережі створюються за подібною просторовою схемою. 

Специфічні функції відводяться різним ділянкам, залежно від їх екологічної 

цінності та природно-ресурсного потенціалу. Ці функції відображені у системі 

елементів екологічної мережі: 
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 1) ядра – основним завданням мають збереження репрезентативного 

набору оселищ та популяцій видів; 

 2) коридори слугують для збереження екологічної цілісності території 

шляхом підтримання просторової зв’язаності ядер; 

 3) буферні зони відмежовують ядра від потенційного негативного 

зовнішнього впливу; 

 4) відновлювальні ділянки – це такі ділянки, в межах яких функції 

деградованих екосистем можуть бути відновлені; 

 5) ділянки сталого розвитку – фоновий простір елементів екологічної 

мережі, який забезпечує здорове їх функціонування.  

 Схема екологічної мережі може застосовуватись на різних масштабах. 

Багато екомереж охоплюють природні регіони: басейни річок, гірські хребти, 

фізико-географічні зони тощо. Екомережі можуть створювати на 

регіональному, національному або міжнародному рівнях. Деякі екомережі 

концентрують зусилля на збереженні фокусних видів або видів, які 

перебувають під загрозою зникнення. 

Досвід розбудови екологічної мережі. Першими регіонами, де почали 

створювати екомережу, була Центральна та Східна Європа. У середині       

1970-х рр. в Естонії була сформована концепція Територіальної системи 

екологічної стабільності, а у 1983 р. на її основі був розроблений національний 

план. Приблизно у цей же час у ряді інших країн регіону були розроблені 

плани, які базувались на ландшафтно-стабілізуючому підході, зокрема у Литві 

та Чехословаччині. Всі ці програми характеризувались існуванням зонального 

землекористування та управління довкіллям в межах сильної планової системи 

господарювання. 

Протягом 80-х рр. проводилось доопрацювання програм, але політичні 

потрясіннями наприкінці десятиліття та реструктуризація економіки відсунули 

питання розбудови екологічної мережі на другорядний план. Процес був 

поновлений у 90-х рр. [150] з прийняттям Всеєвропейської стратегії збереження 
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біологічного та ландшафтного різноманіття. Стратегія передбачала 

зобов’язання по розвитку Всеєвропейської екологічної мережі. 

 У Західній Європі модель екологічної мережі базувалась переважно на 

модифікованій теорії острівної біогеографії та на теорії метапопуляцій. Це 

відобразилося у природоохоронному підході розвитку екологічної мережі. У 

1990 р. уряд Нідерландів першим у регіоні затвердив план розбудови 

національної екологічної мережі. У Західній Європі Всеєвропейська стратегія 

1995 р. також стала стимулом для розробки програм національних екологічних 

мереж. 

 Базовою рушійною силою екологічної мережі у Північній Америці став 

проект «Дикі землі». Він був заснований у 1991 р. для збереження та 

відновлення природної спадщини Північної Америки через впровадження 

цілісної системи «диких земель» – мережі заповідників. Проект передбачає 

створення взаємопов’язаних систем континентального масштабу, які 

простягаються з півночі на південь та зі сходу на захід. У кожній такій системі 

створюють окремі екологічні мережі. Хребтом всієї континентальної системи є 

мегаланцюг, який простягається від Аляски, через Скелясті гори до 

Центральної Америки.  Він складається з шести пов’язаних мереж. 

 Подібна система формується і в Австралії. Зачатком її був ряд програм 

1980-х років по збереженню та відновленню ландшафтної зв’язності. 

Загальнодержавна програма континентального масштабу «Дика країна» була 

започаткована у 2000 р. Частинами цієї системи є екологічні мережі, 

сформовані на основі існуючих природно-заповідних ділянок – коридори 

Австралійських Альп та Великого ескарпу Східної Австралії. 

 Об’єднуючою характеристикою екологічних мереж країн так званої 

західноєвропейської цивілізації є націленість на збереження біорізноманіття, на 

відміну від країн Центральної та Східної Європи, які зорієнтовані на 

досягнення загального екологічного балансу. 

 На противагу країнам Північної Америки та Австралії, де програми по 

відновленню та збереженню зв’язності природного довкілля стимулюються та 
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керуються неурядовими організаціями, у країнах Європи ці програми знаходять 

підтримку на урядовому та правовому рівнях. Інша відмінність полягає у тому, 

що в Європі розвиток екологічних мереж має більше перешкод у вигляді 

адміністративних кордонів, у той час як в Північній Америці та Австралії є 

можливість більш вільно розвивати екоморежі на великих просторах. 

 У Азії широка зацікавленість ідеєю екологічної мережі виникла у 

середині 1990-х рр. Не дивлячись на складну економічну ситуацію у багатьох 

країнах, зараз розвивається значна кількість мереж та коридорів. Важливим 

стимулом цього процесу є збереження ключових видів: азіатського слона, тигра 

та гігантської панди. У двох країнах програми екологічних мереж стали 

продуктом діяльності урядової політики – у Японії та Південній Кореї. 

 Центральна та Південна Америка були ознайомлені з моделлю 

екологічної мережі через створення Центральноамериканського біологічного 

коридору у середині 1990-х рр., ідейну та фінансову підтримку якому надавали 

США. У Південній Америці першим широкомасштабним подібним проектом 

став природоохоронний коридор Вілкабамба-Амборо, робота над яким 

розпочалась у 1998 р.. Він простягається від Центрального Перу до 

Центральної Болівії. З того часу значна кількість такого роду програм (82 на 

2004 р.) була запроваджена по всьому регіону і наразі хоча б одна діє у кожній 

країні (найбільше у Бразилії та Колумбії). Загальновизнаної концепції 

екологічної мережі в Центральній та Південній Америці ще не прийнято, але 

більшість із ініціатив проходять під назвою «коридор». Їх можна поділити на 

чотири типи: біологічні, екологічні, природоохоронні коридори та коридори 

сталого розвитку. Рівноцінно активну участь приймають уряди та неурядові 

організації. 

 Специфіка впровадження ідей зв’язності природного довкілля на 

Африканському континенті пов’язана з його колоніальною історією. Ще у 

1926 р. був створений коридор для лісової дичини Кібаре в Уганді. Колоністи 

влаштовували парки, заповідники та інші природно-заповідні об’єкти для 

охорони дичини від інтенсивного промислового мисливства. У цих обставинах 
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місцеве населення, відокремлене від колоніального, займалося браконьєрством, 

через що його обмежували в мисливській діяльності. У постколоніальний 

період природоохоронна діяльність урядів сприймалась місцевим населенням 

як обмеження свободи людей, тому ідея екологічної мережі представлена у 

Африці незначною кількістю прикладів. До їх переліку можна віднести 

створення окремих буферних зон, коридорів та транскордонних парків і 

резерватів. Не тільки в Африці, а й на всіх континентах питання пошуку 

підтримки серед місцевого населення для створенні екологічних мереж стоїть 

найгостріше [90; 117].  

Екологічна мережа України та її зв’язок з ПЗФ України. Ідейним та 

юридичним фундаментом екологічної мережі України є Закон України «Про 

охорону навколишнього природного середовища», прийнятий 1991 р. Він 

говорить про створення єдиної територіальної системи, яка включає території 

та об’єкти природно-заповідного фонду, курортні та лікувально-оздоровчі, 

рекреаційні, водозахисні, полезахисні та інших типи територій та об’єктів [24]. 

 Безпосередньо робота над створенням екологічної мережі розпочалась з 

кінця 90-х рр. Вона підкріплена такими основними нормативно-правовими 

документами: Закони України «Про Загальнодержавну програму формування 

національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки» (2000) [22] і Закон 

України «Про екологічну мережу України» (2005) [21]. Формування та 

функціонування екологічної мережі України регулюються також рядом інших 

документів, що спрямовані на збереження біорізноманіття, створення 

заповідних територій, охорону навколишнього природного середовища, 

невиснажливе використання природних ресурсів та забезпечення комфортного 

проживання та безпеки для здоров’я людей. 

 Складовими структурних елементів екологічної мережі є: території та 

об’єкти ПЗФ; землі водного фонду, водно-болотні угіддя, водоохоронні зони; 

ліси першої та другої групи; курортні та лікувально-оздоровчі території з їх 

природними ресурсами; рекреаційні території, які слугують організації 

масового відпочинку населення та туризму; земельні ділянки, які є місцями 
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зростання чи перебування видів тварин і рослин, занесених до Червоної книги 

України, та рослинних угруповань, занесених до Зеленої книги України; землі 

сільськогосподарського призначення екстенсивного використання (пасовища, 

луки, сіножаття тощо); радіоактивно забруднені землі, що не використовуються 

у господарстві [22]. Частка загальної площі складових екомережі від площі 

держави становила на 2011 р. 38,19 %. Вона характеризується тенденцією 

постійного незначного зростання (2000 р. – 37,81 %, 2006 р. – 38,1 %, 2008 – 

38,16 %, 2009 – 38,17 %, 2010 – 38,18 %) [46: 36-41]. 

 Для цілей розвитку ПЗФ складові екологічної мережі зручно розрізняти 

за ключовими ландшафтними особливостями. Згідно цього підходу 

виокремлюють такі категорії: ліси та лісовкриті площі (близько 46 % від площі 

екомережі та 17,6 % від площі держави), сіножаті і пасовища (відповідно 

34,2 % та 13,1 %), відкриті землі без рослинного покриву або з незначним 

рослинним покривом (4,5 % та 1,7 %) відкриті заболочені землі (4,3 % та 

1,6 %), води (10,5 % та 4 %). Окремо також виділяють радіоактивно забруднені 

землі, що не використовуються у господарстві (0,5 % та 0,2 %) [46: 41]. Всі ці 

категорії, площа яких складає приблизно 40 % від площі держави, становлять 

першочерговий інтерес при заповіданні нових ділянок.  

 

Висновки до розділу 1 

 

1. Сучасний ПЗФ України бере свій початок від часів зародження 

природоохоронного руху та створення перших заповідників та національних 

парків. В Україні, як і в світі, цей період почався у другій половині ХІХ ст. Тоді 

в Україні були заповідані ділянки букового пралісу («Пам’ятка Пеняцька» – 

1886 р.) та цілинного степу (урочище «Кролі» як частина майбутнього 

заповідника «Асканія-Нова»  – 1889 р.). 

2. Функції ПЗФ наступні: 1) природозаповідна; 2) екологічна; 3) наукова; 

4) рекреаційно-оздоровча; 5) науково-освітня; 6) ресурсна; 7) політична. 
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3. Специфічним призначення ПЗФ є «збереження природної 

різноманітності ландшафтів». Воно може бути сформульоване іншими словами 

як «цілісне збереження різноманітності природних комплексів». 

4. Застосування критерію репрезентативності для розвитку ПЗФ 

передбачає збалансований розподіл заповідних ділянок у державі (у регіоні, у 

світі). критерій репрезентативності у цьому контексті може ґрунтуватись на 

схемах адміністративного, природного чи іншого районування або на 

дискретному поширенні окремих явищ (наприклад ареалів тварин). Серед 

авторів вітчизняної традиції заповідної справи найчастіше використовується 

схема фізико-географічного районування, серед авторів світового заповідання 

(тобто авторів, які працюють в рамках міжнародних організацій) – схема 

біогеографічного районування. 

 5. ПЗФ грає ключову роль у екологічній мережі. Обидві мережі 

доповнюють функції одна одної, тому розвиток ПЗФ треба координувати з 

розвитком екологічної мережі. 
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РОЗДІЛ 2 

СТРАТЕГІЯ ПРОСТОРОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРИРОДНО-

ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ 

 

 Регіональні природні особливості впливають на розвиток та характер 

ПЗФ. Наприклад, важкі для господарювання гірські чи заболочені регіони 

залишаються менш перетвореними, ніж сприятливі для ведення сільського 

господарства степові рівнинні регіони. Через це площа ПЗФ регіону, розмір та 

форма окремих заповідних ділянок, характерних для регіону, можуть 

відрізнятись.  

Природні особливості регіонів обумовлюють також спосіб управління 

створеними заповідними об’єктами. Наприклад, більша вірогідність засухи, 

потреба у випасанні худоби за відсутності природних травоїдних тварин, 

прохідність заповідних ділянок – всі ці особливості ставлять різні вимоги до 

заповідного режиму, технічного оснащення та особистих якостей працівників.  

Вище зазначене дає підстави стверджувати, що існуючі розроблені 

підходи до природного районування можуть бути використане для різних цілей, 

в тому числі для: 

1) аналізу розміщення ПЗФ (його репрезентативності); 

2) планування розвитку ПЗФ; 

3) регіонального розподілу заходів в управлінні ПЗФ. 

Використання природного районування в стратегічних цілях розвитку 

ПЗФ розраховане на тривалу перспективу (роки і десятиліття), тому вибір 

схеми районування повинен бути виваженим та обґрунтованим. Для розробки 

стратегії просторової організації ПЗФ України до розгляду взято схеми 

дрібномасштабного комплексного природного районування, які мають 

найтривалішу історію розвитку та найбільш достовірно відображають основні 

регіональні природні особливості. 

 Задля уникнення можливого двозначного тлумачення окремих понять і 

термінів означимо деякі з них: «регіон», «ландшафт», «фізико-географічний», 
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«компонент ландшафту». У даному дослідженні вони використані у широкому 

розумінні і допускають заміну на інші споріднені поняття. Термін «регіон» 

означає просторово цілісну ділянку поверхні Землі будь-якого розміру. Термін 

«ландшафт» означає просторово цілісну ділянку поверхні Землі будь-якого 

розміру, що розглядається в площині взаємодії природних компонентів між 

собою. Він може розумітись також як «природний комплекс», «природний-

територіальний комплекс», «геосистема» тощо. Термін «компонент 

ландшафту» – це складова частина вертикальної структури ландшафту. Він 

може сприйматись як «геокомпонент», «ландшафтний компонент», «елемент 

ландшафтного простору», «компонент природи» тощо. Означення «фізико-

географічний» у застосуванні, наприклад, до понять «простір» або 

«районування» говорить про відображення ними поєднання природних 

компонентів. «Фізико-географічне районування» (це ж стосується і «фізико-

географічного простору») може сприйматись як «ландшафтне районування», 

«природне районування», «географічне районування» тощо. 

 

2.1 Огляд розвитку комплексного природного районування України 

 

У даному підрозділі наведено хронологічний огляд схем та підходів 

районування території сучасної України [30]. Для зручності в тексті вираз 

«територія сучасної України» замінене на слово «Україна». У деяких джерелах 

частини території сучасної України залишились невизначеними у фізико-

географічному відношенні, оскільки автори з певних причин їх не розглядали.  

У підрозділі подано ряд картосхем. Майже всі вони складені за 

картографічними матеріалами відповідних першоджерел. Виключенням є 

картосхеми районування Ф. П. Кеппена за 1885 р. та П. А. Тутковського за 

1924 р., які були складені за текстовим описом меж регіонів. Районування 

Р. Тарутфеттера, О. М  Бекетова та В. В. Докучаєва подано лише у вигляді 

опису через відсутність доступних картографічних даних. 
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Задля того, щоб не перевантажувати картосхеми та максимально 

наповнити їх інформацією, в легенді були підписані власні назви регіонів лише 

найвищого рівня (рівня фізико-географічних зон). На картосхемах також подані 

межі всіх інших регіонів з першоджерел. У легенді підписано родову назву меж 

регіону найнижчого рівня, якщо він наступний після найвищого рівня (тобто, 

якщо у схемі всього два рівня поділу), а якщо таких рівнів декілька, то підпис 

стоїть такий – «межі регіонів найнижчого рівня». 

Підходи основоположників фізико-географічного районування стали 

підґрунтям для розвитку цього напрямку, тому вони розглянуті дещо більш 

детально. 

 Перший поділ України на регіони за природними ознаками розробив      

К. І. Арсеньєв у 1818 р.  Цей варіант районування мав лише орієнтовні межі 

регіонів (просторів). У пізнішому творі 1848 р. він переробив та уточнив свій 

поділ [83: 227].  

Арсеньєв розділив Україну за кліматом та якістю ґрунту на чотири 

простори (рис. 2.1): Низовинний, Карпатський, Степовий та Центральний (або 

Внутрішній).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 2.1. Територія сучасної України. Районування за К. І. Арсеньєвим  
(фрагмент; 1848) [83: 227] 
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В просторах він об'єднав культурно-адміністративні територіальні 

утворення (наприклад Україну, Литву, Білорусію, Київську, Волинську, 

Харківську губернії) та надав відомості про якості ґрунтів, кліматичні умови, 

господарство та естетичні якості ландшафтів. Природні умови деяких земель 

Арсеньєв розглянув більш детально. Наприклад, у Таврійській губернії він 

виділив Таврійський (Кримський) півострів та виокремив в ньому ще чотири 

частини (степи на півночі, передгір'я, південне узбережжя та Керченський 

півострів) [2: 161-222]. 

Перший суто природний поділ України розробив Р. Траутфеттер (п'ятий 

ректор Київського університету Св. Володимира) у 1850 р. [70: 483]. В межах 

Російської імперії він визначив чотири рослинні області, які поділив на 18 

округів (в тому числі п’ять округів морських рослин: Білого, Балтійського, 

Чорного, Каспійського морів та Льодовитого океану). Окрім особливостей 

рослинного світу, він також враховував панівний клімат, орографічні та 

ґрунтові умови. За Траутфеттером, Україна  лежить в межах двох рослинних 

областей: 

1. Область Європейської ялини: 

а) Округ звичайної берези; 

б) Округ дуба; 

в) Округ граба; 

г) Округ бука. 

2. Область листяних дерев: 

1) Смуга листяних дерев: 

а) Округ яблуні; 

б) Округ груші; 

в) Округ черешні. 

2) Смуга чагарників: 

а) Округ лучних трав; 

б) Округ солончакових рослин 
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О. М. Бекетов у 1874 р. удосконалив схему районування Р. Траутфеттера.  

У 1896 р. в своїй праці «Географія рослин» він навів більш детальну схему 

районування та опис регіонів [70: 484]. 

 Про комплексний характер районування Бекетова свідчать наступні його 

цитати: «головною силою, яка керувала і керує розселенням рослин, необхідно 

визнати розподіл на землі загальнофізичних умов. Задача науки – звести решту 

другорядних причин до цієї великої сили»; «рослину з фіто-географічної точки 

зору треба розглядати як конденсовану роботу зовнішніх сил, щось на зразок 

грошового знаку» [6: 30, 32]. Він визначив, що на розповсюдження рослин по 

території впливають: океани та моря (у якості бар’єрів), внутрішня гідрографія 

країн (формуючи специфічні біотопи в узбережній зоні), орографія або рельєф 

країн (опосередковано через клімат), клімат (основний фактор), розподіл 

ґрунтів (не має значного впливу і залежить переважно від клімату), взаємний 

вплив організмів а також вплив людини (єдина сучасна причина зміни 

розповсюдження рослин) [6: 42-77].  

 У двох частинах «Географії рослин» Бекетова (світова класифікація та 

класифікація Європейської Росії) можна знайти схеми районування території 

України, які мають деякі відмінності:  

1) по-перше, відрізняється наповнення схем (наприклад, у другій частині 

не визначено Середземну область на півдні Кримського півострова); 

2) по-друге, відрізняються південні межі лісової області (визначені за 

населеними пунктами); 

3) по-третє, у першій частині він виокремлює регіони, які стоять осторонь 

загальної класифікації – перехідну степову смугу та смугу передстеп’я. Для 

зручності він об’єднав обидві смуги під назвою «передстеп’я» (або 

«передлісся»). Автор зазначає, що вона не належить до жодної з областей. В 

межі цієї смуги входять гори Карпат та Криму.  

Враховуючи вищезазначене, найбільш повний варіант ботаніко-

географічного районування України за Бекетовим наступний:  

 



47 
 

1. Лісова область: 

1) Округ середньої Росії: 

а) Західний підокруг; 

б) Центральний підокруг. 

2. Смуга Передстеп’я 

3. Степова область 

1) округ європейського степу  

4. Середземна область  [6: 150-178, 303-304].  

 У 1885 р. Ф. П. Кеппен запропонував власну схему природного 

районування на основі поширення деревних порід. Ця схема має комплексний 

природний характер, враховуючи наступні міркування автора: «для 

встановлення рослинних областей не можна обмежуватись лише фактичним 

розповсюдженням відомих деревних порід, а потрібно керуватись фізико-

географічними (в тому числі і кліматичними), геологічними та іншими 

факторами, які обумовлюють таке розповсюдження» [33: 529]. Він порівняв та 

знайшов узгодженість між межами деревно-рослинних областей і межами 

поширення флористичних, зоологічних, геологічних, кліматичних та 

сільськогосподарських характеристик [33: 610-630]. 

В Україні Кеппен визначив три деревно-рослинні області (рис. 2.2): ново-

ератичну, чорноземну та область Кримських і Кавказьких гір. 

Ново-ератичну область він розділив на смугу пануючих хвойних лісів та 

смугу мішаних лісів (в Україні присутня лише остання смуга; її північна межа 

проходить по північній межі поширення дубу, а південна – по південній межі 

поширення новітнього зледеніння, тобто по верхів'ям правих приток Прип'яті 

до Дніпра, а далі вздовж русла Десни); Чорноземну область – на смугу 

пануючих листяних лісів, смугу чорноземного ковилового степу та проміжну 

лісостепову смугу між ними (межі їх досить нечіткі); область Кримських та 

Кавказьких гір – окремо, на Кримські та Кавказькі гори. В Кримських горах 

(починаються приблизно від висот в 150 м) Кеппен виокремив: смугу 

північного передгір'я, яка ділиться на зовнішнє та внутрішнє; лісову смугу 
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північного схилу; яйли; лісову смугу південного схилу, яка ділиться на пояс 

буку та пояс гладколистих дубів і кримської сосни; південний берег, який 

ділиться на верхній, середній та нижній пояси [33: 550-610].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Рис. 2.2. Територія сучасної України. Районування за Ф. Кеппеном (фрагмент; 1885) [33] 

 

У 1896 р. В. І. Танфільєв представив схему фізико-географічного 

районування. Він звернув увагу на недолік природного районування 

попередників – визначення меж регіонів за кліматичними показниками або за 

поширенням деревних порід, які він вважав недостатньо точними. Натомість 

він запропонував орієнтуватись на ґрунто-геологічний поділ території для 

визначення меж фізико-географічних регіонів. При цьому властивості підґрунтя 

(материнської породи) він визначив як головний фактор. 

Основна природна межа на території України, яку визначив Танфільєв – 

це межа між північчю та півднем, лісом та степом, нечорноземною та 

чорноземною областю. Для степових ґрунтів (чорноземів) та відповідної їм 

рослинності характерна більша кількість солей у ґрунті, які в більшій мірі 

вимиваються в лісовій області, зокрема через більшу кількість опадів. Ґрунтові 
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води степів більш жорсткі, зазвичай багаті, крім вапна, солями хлору та 

сірчаної кислоти. Від Радомської губернії (територія сучасної Польщі) майже 

до Дніпра межа виражена досить різко, оскільки розвинуті тут леси та 

лесовидні породи утворюють на півночі виражений уступ, від якого прямо 

починаються піски. У межах Чернігівської губернії межа виражена вже не так 

різко, оскільки тут лес поступово переходить у сильно вилужений піщанистий 

суглинок, який, вірогідно, є похідним від лесу. Визначення межі полегшується 

тим, що тут з південною областю на заході межує добре виражений болотистий 

район Полісся, а з півночі – суцільні соснові та ялинові ліси. Південну область 

можна розділити на блідоземно-лесову та на чорноземно-степову смуги. Для 

першої характерна листяно-лісова рослинність, хоча є і ділянки, на яких лісу 

ніколи не було. Вірогідно, до вилуговування материнської породи, тут теж 

колись були степи.  

Чорноземно-степову область автор поділяє на дві частини: передстеп’я 

(лісостеп) та смугу справжніж степів. Перша смуга відрізняється від другої 

більшим поширенням лісів на вододілах та високих берегах рік (у смузі 

справжніх степів ліси зустрічаються лише в балках), більшою кількістю ярів, 

меншою кількістю солонців, нижчим заляганням вилуженого горизонту 

(щонайменше від 50 см і глибше).  

В особливий район мішаних лісів Танфільєв виділяє Полісся через 

наявність значної частки трав’яних  боліт серед мішаного лісу. Автор  зазначив, 

що поділ можна було продовжувати за поширенням ґрунтів, проте через 

відсутність достатніх даних він його не робив.  

 Танфільєв описав наступну схему поділу для України (рис. 2.3): 

1.Область ялини: 

  1) Смуга суходолів та мішаних лісів: 

    а) Округ Полісся. 

 2. Область давньостепова: 

  1) Смуга блідих лесових ґрунтів 

  2) Смуга чорноземна: 
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   А) Передстеп’я: 

    а) Округ західного передстеп’я. 

   Б) Смуга суцільних чорноземних степів: 

    а) Чорноземні степи. 

3. Область південного узбережжя Криму.  [70: 484-505] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2.3. Територія сучасної України. Районування за В. І. Танфільєвим 

(фрагмент; 1896) [70] 

 

 Важливою для розвитку районування, зокрема для фізико-географічного, 

є схема Д. І. Ріхтера, по якій він робив доповідь у 1898 р. [59]. Ріхтер відмітив, 

що в його час існувало багато схем районувань, яке проводив кожен 

департамент, кожна установа і ледь не кожен дослідник. Для власних цілей 

вони вибирали відповідні критерії поділу, але в результаті розрізненість 

регіонального поділу унеможливлювала адекватне порівняння статистичної 

інформації по цих регіонах. Розробка уніфікованого районування досить 

складна задача, в вирішенні якої мають брати участь багато осіб. Ріхтер 

пропонує першу спробу такого поділу за наступними природними та 
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економічними ознаки: орографія та гідрографія країни, кліматичні умови, 

геологічна будова (мінералогічні багатства), ґрунти, флора та частково фауна, 

густота та етнографічні особливості населення, його заняття, розподіл землі, 

користування нею та її продуктивність. Основними ознаками, за якими Ріхтер 

проводив межі, були: ґрунт, розподіл поверхні землі на угіддя, густота 

населення та заняття жителів. В одному варіанті поділу в райони він об’єднав 

губернії, у другому – уїзди. Останній варіант є більш детальним. Згідно нього в 

Україні були виділені наступні райони (рис. 2.4): 1) Поліський; 2) Південно-

Західний Лісовий; 3) Центральний-Нечорноземний; 4) Малоросійський; 

5) Новоросійський [59: 2-13, 29-45]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2.4. Територія сучасної України. Районування за Д. І. Ріхтером (фрагмент; 1898) [59] 

 

Основоположником сучасного фізико-географічного зонування ряд 

вчених (Л. С. Берг [7: 7], Ф. М. Мільков [44: 236], О. М. Маринич [40: 17] та ін.) 

називають В. В. Докучаєва. Він був першим, хто визначив природні регіони 

відповідного рівня саме як зони, які послідовно змінюються з півночі на 
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південь та симетрично розташовані відносно екватора. Протягом 1898 р. 

Докучаєв виклав свої міркування стосовно горизонтальних та вертикальних 

ґрунтових зон. Він писав: «ґрунтові зони, у той самий час, є зонами природно-

історичними: тут очевидний тісний генетичний зв’язок клімату, ґрунту, 

тваринних та рослинних організмів» [16: 21]; «ґрунт – результат взаємодії між 

водою, повітрям, материнською породою з одного боку, та рослинними, 

тваринними організмами і віком країни – з іншого. Закономірність 

розташування ґрунтових зон має строгу залежність від клімату, рослинності та 

ін.» [16: 6-7]. Таким чином, Докучаєв розвивав ідею комплексного зонального 

поширення природних умов, найкращим відображенням яких він бачив ґрунти. 

  В Україні, за Докучаєвим, схема природного зонування представлена 

зоною північних лісів (північ та захід) та чорноземною зоною (південь та схід). 

У зоні північних лісів на сході переважають хвойні породи, а на заході – 

листяні породи буку та дубу; зональні ґрунти – підзолисті. Перехідна зона до 

чорноземної – лісостепова, де зональними ґрунтами є сірі ґрунти. Основними 

ґрунтами чорноземної зони є чорноземи, а на півдні цієї зони формуються 

перехідні ґрунти – каштанові та бурі [17]. 

В. П. Семенов-Тянь-Шанський у 1915 р. опублікував оригінальний підхід 

до виділення фізико-географічних регіонів, відмінний від попередніх поділів 

[61]. В його основу був покладений склад поверхневих відкладів у зв’язку з 

рельєфом, кліматом та рослинністю. Значну увагу автор приділив формуванню 

геологічному фундаменту та впливу зледеніння. Фізико-географічне 

середовище він ділить на такі географічні елементи: кліматичні умови, 

геологічні умови, гідрологічні умови, умови органічного світу, ґрунтові умови і 

обумовлену ними первісну експлуатацію поверхневих багатств, первісні 

способи розселення, первісний суспільний устрій. Автор критикує намагання 

виділити комплексні регіони рівнини за річковими басейнами, за гіпсометрично 

розділеними плоскими височинами та низовинами або за адміністративним 

поділом, вважаючи такі поділи механічними. Натомість він запропонував 

генетичний поділ. 
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 В. П. Семенов-Тян-Шанський поділив Україну на чотири пояси та вісім 

областей (рис. 2.5): 

1. Пояс рихлих льодовикових накопичень: 

1) область увалів (Польська частина); 

2. Пояс прильодовикових яружних утворень та згладжених низовин: 

2) Поліське підльодовикове водяне скупчення; 

3) Південно-західна рихла яружна область на вапняковій основі; 

4) Південно-західна рихла яружна область на гранітній основі; 

5) Центральна рихла яружна область на крейдовій основі; 

6) Донецький кряж (яружна область); 

3. Пояс приморських південних низовин або південної морської 

трансгресії: 

7) Чорноморська низовина; 

4. Пояс великих середземних гірських складок: 

   8) Кримська гірська область [61]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2.5. Територія сучасної України. В. П. Семенов-Тянь-Шанськй (фрагмент; 1915) [61] 
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 Одну з перших схем фізико-географічного районування суто української 

території розробив П. А. Тутковський, викладену у виданні 1922 р. [73]. Він 

виділив вісім краєвидів (рис. 2.6). З них чотири основні краєвиди (лесовий, 

зандровий, кінцево-мореновий, мореновий) виявляють зональну 

закономірність, що є виразом генетичного зв’язку між ними. Чотири часткові 

краєвиди (друмліновий, товтровий, гранітовий, краєвид острівних гір) такої 

закономірності не виявляють. Тутковський назвав й інші часткові краєвиди 

(наприклад карстовий краєвид, краєвид ринякових озів, краєвид барханів), не 

виділяючи їх окремо через тісний зв’язок з основними краєвидами, а також 

недостатню вивченість [73]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
Рис. 2.6. Територія сучасної України. Районування за П. А. Тутковським  

(фрагмент; 1922) [73] 

 

У виданні 1924 р. («Краєвиди України у зв'язку з її природою та 

людністю» [72]) Тутковський визначив вже дев’ять краєвидів та переробив їх 
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систематизацію. Опис він провів від найдавнішого краєвиду у наступному 

порядку (рис. 2.7):  

1. Гранітовий краєвид; 

2. Краєвид девонських кряжів (відміна краєвиду острівних гір); 

3. Товтровий краєвид (відміна краєвиду острівних гір); 

4. Мореновий краєвид (четвертинний краєвид); 

5. Кінцево-мореновий краєвид (четвертинний краєвид); 

6. Друмліновий краєвид (четвертинний краєвид, відміна кінцево-

моренового краєвиду); 

7. Зандровий краєвид (четвертинний краєвид); 

8. Лесовий краєвид (четвертинний краєвид); 

9. Краєвид денудаційних острівних гір (відміна краєвиду острівних гір). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Рис. 2.7. Територія сучасної України. Районування за П. А. Тутковським  

(фрагмент; 1924) [72] 
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Елементами краєвидів Тутковський визначив рельєф, ґрунти, підґрунтя, 

гідрографію, підсоння (клімат), рослинність, животинний світ, людську 

культуру [72].  

 У 1931 р. Л. С. Берг у першому томі своєї праці («Ландшафтно-

географические зоны Советского Союза») частково описав фізико-географічні 

зони всього СРСР. Закінчив він цей опис другим томом у 1950 р. [7; 8]. Його 

фізико-географічні (також ландшафтні або географічні) зони складаються з 

географічних ландшафтів, які об'єднують географічні індивіди. У кожному з 

томів праці з деякими відмінностями подано карти поширення зон (рис. 2.8, 

рис. 2.9). Наприклад, у першому томі на карту нанесена зона широколистяних 

лісів на заході України та зона субтропіків на півдні Кримського півострова, 

яких нема на карті другого тому. Також у першому томі на місці Карпатських 

гір нанесено зону мішаних лісів, у той час як гори Криму позначені як гірські 

ландшафти. Можна припустити, що причиною відмінностей є розвиток 

поглядів автора протягом двадцятирічного періоду роботи над науковим 

твором. Їх причиною могла бути і помилка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.8. Територія сучасної України. 

Районування за Л. С. Бергом (фрагмент; 

1931) [7] 

Рис. 2.9. Територія сучасної України. 

Районування за Л. С. Бергом (фрагмент; 

1950) [8] 
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 У виданні 1938 р. (під редакцією В. М. Кубійовича [15]) С. Пашкевич 

описала поділ території України за краєвидами. Краєвиди формуються силами 

внутрішніх процесів землі, вивітрювання, дії організмів, текучих вод, морських 

хвиль, вітру та льодовиків. Залежно від основної сили, яка формує краєвид, 

проводиться перший рівень поділу. Наступний рівень визначається за висотою 

та будовою підґрунтя, а також за характером нагромадження льодовикових 

відкладах.  

 На території України С. Пашкевич виділила чотири краєвиди (рис. 2.10): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2.10. Територія сучасної України. Районування за С. Пашкевич (фрагмент; 1938) [15] 

 

1.Льодовиковий краєвид (колишня дія льодовика): 

  1) Краєвид спідньої морени; 

  2) Краєвид кінцевої морени; 

  3) Зандровий краєвид; 

 2. Ерозійно-яровий краєвид (дія текучої води): 

  1) Плитовий краєвид; 

  2) Гранітовий краєвид; 
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  3) Ярово-балковий краєвид; 

  4) Низовий краєвид; 

 3. Прибережний краєвид (дія хвиль); 

 4. Гірський краєвид (внутрішня будова). 

 Більш детальний опис Ерозійно-ярового краєвиду подано переважно за 

значними одиницями рельєфу (Товтри, Волино-Холмська височина тощо), 

Прибережного краєвиду – за відтинками узбережжя (дельта Дунаю, лиманове 

узбережжя тощо), Гірського краєвиду – за поділом на Карпати та Кримські гори 

(Яйла). На карті позначено лише чотири основні види краєвидів [15: 81-122]. 

 У фізико-географічному огляді Радянської України 1945 р. під редакцією 

К. Г. Воблого присутня схема районування (рис. 2.11), яка відображає окрім 

зональних також і провінційні особливості. Зони на ній визначені на основі 

особливостей клімату, а макрорайони в їх межах розрізняються за 

континентальністю клімату. В межах кожної з трьох зон (Полісся, Лісостеп, 

Степ) визначено по три макрорайони. Також визначено гірську провінцію 

Карпат, для якої характерна вертикальна зональність [19]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
Рис. 2.11. Територія сучасної України. Районування за ред. К. Г. Воблого (1945) [19] 
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У праці з природно-історичного районування СРСР 1947 р. під редакцією 

Д. Г. Віленського [20] визначено фізико-географічні регіони від рівня країн до 

районів. Країни визначили на основі типу зональності (горизонтальної чи 

вертикальної); зони – за розподілом тепла і вологи та відповідної їм 

рослинності та ґрунтів; провінції – за макрокліматичними особливостями 

(ступенем континентальності, характером зволоження та ін.); округи – як 

частини провінцій на основі загального співвідношення кліматичних, ґрунтових 

та рослинних особливостей в умовах одного або декількох генетично близьких 

типів рельєфу; райони – як частини округів, однорідні за рельєфом, 

мікрокліматичними умовами, ґрунтами та рослинністю.  

Автори даного районування звернули увагу на те, що необхідно виділяти, 

окрім лісостепової зони, ще й інші перехідні смуги зонального рівня (зону 

лісотундри, пустельно-степову зону). На карті позначено країни, зони та 

провінції. На території України було виділено п’ять країн, чотири зони (в 

межах рівнини) та дев’ять провінцій (рис. 2.12):  

1. Країна Східно-Європейської рівнини: 

1) лісова зона: 

а) Поліська провінція;  

2) лісостепова зона: 

а) Українська провінція; 

б) Центральна провінції; 

3) Степова зона: 

а) Південно-українська провінція;  

б) Волзько-Донська провінція; 

в) Передкавказька провінція; 

4) сухостепова зона: 

а) Північно-кримська провінція);  

2. Гірська країна Карпати:  

а) Східно-Карпатська провінція;  

3. Кримсько-Кавказька гірська країна: 
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а) Кримська провінція [20]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2.12. Територія сучасної України. Районування за ред. Д. Г. Віленського  

(фрагмент; 1947) [20] 

 

Вперше уніфіковані загальнодержавні принципи фізико-географічного 

районування були затверджені на Всесоюзній міжвузівській нараді у Москві у 

1956 р., які потім прийняли на республіканській міжвузівській нараді у Києві в 

1957 р. В основу фізико-географічного районування було покладено 

ландшафтно-генетичний принцип з урахуванням впливу господарської 

діяльності на природу. Основними ландшафтотворчими факторами було 

визначено сонячну радіацію, вплив літосфери та гідросфери, циркуляцію 

атмосфери. Схема фізико-географічного районування складалась з зональних та 

азональних ієрархічних одиниць. До перших було віднесено пояс та зону, до 

других – країну, провінцію, область, район. У період 1957-1966 рр., до видання 
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основної роботи, що ґрунтувалась на цих принципах, було видано два атласи з 

картами фізико-географічного районування: у виданнях 1958 р. [3: 16] за 

авторством А. І. Ланька, О. М. Маринича, В. П. Попова та О. В. Поривкіної 

(рис. 2.13) та 1962 р. [4: 37-38] за авторством В. П. Попова, А. І. Ланька, 

О. М. Маринича та О. В. Поривкіної (рис. 2.14). В атласах подано районування 

з поділом на фізико-географічні країни, зони, підзони, області та підобласті. В 

алтасі 1962 р. видання подано більш детальну карту (47 областей проти 29 

областей на карті 1958 р. видання).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2.13. Територія сучасної України. 
Районування за А. І. Ланьком, О. М. Мариничем, 
В. П. Поповим, О. В. Поривкіною (1958) [3: 16] 

Рис. 2.14. Територія сучасної України. 
Районування за В. П. Поповим, А. І. Ланьком, 
О. М. Мариничем, О. В. Поривкіною (1962) [4: 
37-38]  

 

Основна робота по районуванню території України відповідно до 

вироблених принципів була виконана у період 1957-1966 рр. зусиллями 

багатьох наукових установ. Одним з її результатів стала карта фізико-

географічних регіонів (до рівня районів) з детальним описом кожного регіону, 

яке міститься у виданні 1968 р. під редакцією В. П. Попова, О. М. Маринича, 

А. І. Ланька  (рис. 2.15) [76].  
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Рис. 2.15. Територія сучасної України. Районування за В. П. Поповим, О. М. Мариничем, 
А. І. Ланьком (1968) [76] 

  

В ряді зі схемою, опублікованою у 1968 р. [76], стоять схеми з видань 

1978 р. (О. М. Маринич, А. І. Ланько, О. В. Поривкіна, М. П. Сирота, 

П. Г. Шищенко – рис. 2.16) [3: 162-163]; 1985 р. (О. М. Маринич, А. І. Ланько, 

О. В. Поривкіна, М. П. Сирота, П. Г. Шищенко – рис. 2.17) [40]; 1988 р. 

(П. Г. Шищенко – рис. 2.18) [80]; 2003 р. (О. М. Маринич, Г. О. Пархоменко, 

О. М. Петренко, П. Г. Шищенко – рис. 2.19) [41]; 2005 р. (підручник: 

О. М. Маринич, П. Г. Шищенко – рис. 2.20; атлас: О. М. Маринич, 

О. М. Петренко, П. Г. Шищенко – рис. 2.21) [42; 37: 46]; 2007 р. 

(О. М. Маринич, Г. О. Пархоменко, В. М. Пащенко, О. М. Петренко, 

П. Г. Шищенко – рис. 2.22) [47: 228-229].  

Всі вони ґрунтувались на подібних принципах районування, але у кожній 

є певні особливості. Як видно з переліку, цей ряд увінчався картою вміщеною в 

Національному атласі України (НАУ) 2007 р. видання [47: 228-229]. 
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Рис. 2.16.  Територія сучасної України. 
Районування за О. М. Мариничем, А.І. Ланьком, 
О. В. Поривкіною, М. П. Сиротою,                     
П. Г. Шищенком (1978) [3: 162-163] 
 

Рис. 2.17.  Територія сучасної України. 
Районування за О. М. Мариничем, А. І. Ліньком, 
О. В. Поривкіною, М. П. Сиротою, 
П. Г. Шищенком (1985) [40] 

Рис. 2.18. Територія сучасної України. 
Районування за П. Г. Шищенком (1988) [80] 

Рис. 2.19. Територія сучасної України. 
Районування за О. М. Мариничем, 
Г. О. Пархоменко, О. М. Петренко, 
П. Г. Шищенко (2003) [41] 
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Рис. 2.22. Територія сучасної України. Районування за О. М. Мариничем, Г. О. Пархоменко, 
В. М. Пащенком, О. М. Петренком, П. Г. Шищенком (2007) [47: 228-229] 

Рис. 2.20. Територія сучасної України. 
Районування за О. М. Мариничем, 
П. Г. Шищенком (2005) [42]  

Рис. 2.21. Територія сучасної України. 
Районування за О. М. Мариничем,                      
О. М. Петренком, П. Г. Шищенком  (2005) [37: 
46] 
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 Варто також розглянути схеми районування відомих фізико-географів: 

М. А. Гвоздецього 1960 р. видання (рис. 2.23) [7: 183], Ф. М. Мількова 1977 р. 

видання (рис. 2.24) [45] та А. Г. Ісаченка 1985 р. (рис. 2.25) [29] та 1991 р. 

видання (рис. 2.26) [28].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.23. Територія сучасної України. 
Районування за М. А. Гвоздецьким (фрагмент; 
1960) [7: 183] 

Рис. 2.24. Територія сучасної України.  
Районування за Ф. М. Мільковим 
(фрагмент; 1977) [45] 

Рис. 2.25.  Територія сучасної України. 
Районування за А. Г. Ісаченком (фрагмент; 
1985) [29] 

Рис. 2.26.  Територія сучасної України. 
Районування за А. Г. Ісаченком (фрагмент; 
1991) [28] 
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2.2. Вибір та особливості використання схеми фізико-географічного 

районування для розвитку природно-заповідного фонду України 

 

Способи фізико-географічного районування. Різноманітність 

природних умов відображається шляхом їх районування, яке передбачає 

виокремлення ділянок за суттєвою ознакою одна від одної. Районування можна 

проводити двома способами: або виділяти просторово цілісні ділянки, або 

виділяти внутрішньо однорідні, але не обов’язково цілісні ділянки. 

Б. Б. Родоман такі способи районування назвав, відповідно, індивідуальним та 

типологічним [60: 214-220]. Цю термінологію підтримував Д. Л. Арманд [1: 

159], а в подальшому вона стала загальноприйнятою і термін «індивідуальне 

районування» витіснив поширений до цього термін «регіональне районування» 

[60: 218]. За термінологією В. Б. Сочави індивідуальним способом районування 

називається поділ простору на геохори, а типологічним – поділ на геомери [66: 

35]. 

Кожен із способів районування має свої переваги та недоліки. 

Індивідуальне районування виділяє регіони за принципом генетичної та 

просторової цілісності, втрачаючи при цьому внутрішню однорідність [48: 108]. 

Типологічний спосіб районування виділяє внутрішньо однорідні, але в меншій 

мірі цілісні регіони [28: 275]. Для кожного способу районування оптимальним є 

оперування в певних масштабах: для індивідуального – на вищих рівнях 

районування, для типологічного – на нижчих. Ідею паралельного використання 

обох способів районування описав В. Б. Сочава під назвою «дворядний 

принцип класифікації геосистем» [66].  

Прикладом індивідуального районування є карта з НАУ під назвою 

«Фізико-географічне районування» [47: 228-229], типологічного – карта з НАУ 

під назвою «Ландшафти» [47: 222-223]. У цьому розділі мова йде про вибір 

індивідуального ландшафтного районування.  

Об’єктивність та суб’єктивність фізико-географічного районування. 

Фізико-географічний регіон відображає межу поширення певних 
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характеристик. Реальне існування цієї межі на місцевості, а не лише на карті, 

було предметом активної дискусії всього ХХ ст. Як стверджує 

М. Д. Гродзинський, її активна фаза закінчилась у 1990-х рр. певним 

компромісом [13: 395-396]. 

Представники української фізико-географічної школи користуються 

здобутками та в значній мірі використовують парадигму минулого радянського 

періоду, якому була властива значна тенденційність. Пануючу думку 

радянської фізико-географічної науки в питанні реальності існування фізико-

географічних регіонів та їх меж [75: 4-8] можна виразити словами видатного 

українського географа О. М. Маринича, опублікованими у 1985 р.: «Виходячи з 

матеріальності світу, радянська фізична географія, на відміну від буржуазної, 

визнає реальність та об’єктивність існування природно-територіальних 

комплексів» [40: 22]. 

Питання об’єктивності існування фізико-географічних регіонів виникає 

тому, що люди не володіють достатньою інформацією про світ і не можуть 

враховувати всі закономірності, яким він підпорядкований. Але можна 

стверджувати, що будь-яке сучасне фізико-географічне районування, виражене 

через теоретичні принципи, описи та карти, є суб’єктивним. Модель, яким є 

фізико-географічне районування, в процесі узагальнення втрачає ознаки 

реального об’єкту, яким є географічна оболонка, і стає суб’єктивною. Фактори, 

які сприяють більшому вираженню суб’єктивності фізико-географічного 

районування, можна об’єднати у чотири групи: 

1. Інструментальні фактори. Окрім точності інструментів, яка впливає 

на суб’єктивність відображення реальності, районування використовує 

специфічний інструмент, в сутність якого закладена необхідність суб’єктивної 

оцінки реальності. Це інструмент – карта.  

По-перше, на карті показано двовимірне зображення, в той час як в 

реальному тривимірному просторі допустимі певні відхилення меж фізико-

географічних регіонів від перпендикулярних до поверхні землі площин 

(залягання порід, розміщення повітряних мас тощо). По-друге, на карті 
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зображуються дискретні у просторово-часовому відношенні межі. Але в 

реальності всі межі, є континуальними. На карті зафіксовано один момент (або 

ряд моментів) розміщення меж, які в реальності безперервно змінюють своє 

положення. По-третє, будь-яка карта має масштаб, тому, у випадку природних 

явищ, для її створення треба узагальнювати просторові показники реальних 

характеристик регіонів.  

Отже, основними інструментальними факторами, які спричиняють 

суб’єктивність фізико-географічного районування є двовимірність карти, 

просторово-часова дискретність меж, зображених на ній, та необхідність 

масштабування. Вплив цих факторів може бути значно зменшений сучасними 

засобами цифрового картографування. 

2. Методичні фактори. Для будь-якого районування необхідно 

розподіляти ландшафтний простір на вертикальну систему компонентів. Саме 

виділення цих компонентів є першим методичним фактором суб’єктивності 

районування, оскільки вони не є очевидними і різняться між підходами 

дослідників (наприклад, можна виокремлювати підстилаючу поверхню у якості 

окремого компонента, а можна її розділяти на геологічний фундамент, 

літогенну основу та рельєф).  

Другим фактором є необхідність представити континуальні 

характеристики у дискретній формі (наприклад, провести ізотерму чи 

розподілити ґрунти за вмістом гумусу). Дослідник вимушений вибирати 

градацію кількісних показників.  

3. Фактори винятку. Поряд з алгоритмічно виділеними регіонами на 

основі теоретичних принципів існують регіони, виділені у якості винятку. По-

перше, результатом цього може бути авторське свідоме уточнення (наприклад, 

в подібних схемах фізико-географічного районування України, розроблених на 

однакових теоретичних принципах, фізико-географічна область Малого 

Полісся в різних виданнях включена до лісостепової зони [76], зони мішаних 

лісів [40] або зони широколистяних лісів [42]). По-друге, виняток може бути 

спричинений помилкою (наприклад, у виданні «Географічні зони Радянського 
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Союзу» 1947 р. за авторством Л. С. Берга на карті «Географічні зони 

Радянського Союзу (Європейська частина)» відмічені гірські ландшафти в 

горах Криму та Кавказу, але на місці Карпат відмічені мішані ліси [7]). 

Фактори винятку, на відміну від попередніх та наступних факторів, не є 

неминучими, але зазвичай вони грають певну роль у збільшенні міри 

суб'єктивності районування. 

4. Природні фактори. Природні даності людини впливають на міру 

суб'єктивності фізико-географічного районування. Однією такою даністю є 

діапазон фізичних розмірів людини та масштаб, в якому вона діє. Проводячи 

фізико-географічне районування від рівня географічної оболонки, дослідники, 

як правило, не деталізують його нижче рівня фації (чи подібної за розміром 

регіональної одиниці). У якості винятку можуть бути виділені «регіони» рівня 

купини чи заглиблення нори, але навряд можна знайти районування в масштабі, 

наприклад, міліметрів, хоча на цьому рівні існує цілий невидимий людським 

оком світ мікроорганізмів. Людина досліджує географічну оболонку в певних 

масштабах та акцентує свою увагу на ній відповідно до своїх фізіологічних 

розмірів.  

Другою даністю є діапазон тривалості життя людини. За тривалістю воно 

є набагато меншим, ніж, наприклад, зміни зональних меж у льодовиковий та 

післяльодовиковий період, тому у більшості випадків межі регіонів 

сприймаються як просторово незмінні. З іншого боку, сезонні зміни значно 

змінюють образ та функціонування природного комплексу, проте тривалість 

життя людини значно перевищує тривалість сезонів в межах річного циклу на 

Землі, тому в районуванні на ці зміни увага зазвичай не акцентується.  

Ще однією даністю є обмежені можливості окремої людини та всього 

людства у володінні інформацією. Люди не володіють всіма фактичними 

даними, які вони по своїй природі можуть отримати, а тим більше тими 

даними, які не доступні для людського осягнення. Це спричиняє значні 

прогалини у віднайденні закономірностей географічної оболонки та зменшує 

об’єктивність  фізико-географічного районування. 
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Вище описано чотири групи факторів суб'єктивності сучасного фізико-

географічного районування. Три з яких завжди сприяють відхиленню від 

об'єктивності, а ще одна (фактори винятку) не обов'язково, але з високою 

ймовірністю діють так само. Результат дії всіх або деяких факторів можна 

бачити в тому, що в усіх схемах районування, які претендують на об'єктивність, 

завжди є певні відмінності. Варто уваги і те, що розробка схем комплексного 

природного районування може стимулюватись, наприклад, практичними 

потребами сільського господарства (В. В. Докучаєв [16], Л. С. Берг [8], 

К. Г. Воблий [19], В. П. Попов, О. М. Маринич, А. І. Ланько [76] та ін.), що 

також прямо чи опосередковано сприяє відхиленню районування від 

об’єктивності на користь конкретних потреб. 

Отже, замість претензії на об’єктивність, набагато доречніше буде 

визначати ціль створення районування. Д. Л. Арманд писав: «якщо ж ціль не 

визначена, то районування безцільне, його не слід проводити». [1: 162]. У 

даному дослідженні районування вибирається для цілей розвитку ПЗФ. 

Пов'язаність ландшафтних компонентів. Традиційно довкілля при 

його охороні та районуванні розглядається не тільки комплексно, а й за 

окремими компонентами (елементами) вертикальної структури. Розподіл 

фізико-географічного простору на компоненти, як зазначалось вище, не є 

очевидним. Наприклад, О. М. Бекетов, який керувався при виділенні 

комплексних фізико-географічних регіонів поширенням рослин, виокремлював 

у якості компонентів: розташування океанів та морів, внутрішню гідрографію, 

рельєф, розподіл ґрунтів, взаємовплив організмів, вплив людини [6: 42-77]; 

В. В. Докучаєв виділяв ґрунт, воду, повітря, материнську породу, рослинний та 

тваринний світ, а також вік природної країни [16: 6-7]; П. А. Тутковський – 

рельєф, ґрунти, підґрунтя, гідрографію, клімат, рослинний та тваринний світ, 

людську культуру [72: 12-18]; Л. С. Берг – угрупування організмів (рослин, 

тварин, людей), рельєф, скупчення вод, кліматичні фактори, ґрунти [7: 6]; 

О. М. Маринич – земну кору з формами рельєфу (літогенну основу), повітряні 

маси, поверхневі та підземні води, ґрунти, біоту [40: 22]; А. Г. Ісаченко – маси 
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твердої земної кори, маси гідросфери, повітряні маси атмосфери, біоту, ґрунти 

[28: 5]. 

Порівнюючи різні способи розподілення вертикальної структури 

ландшафтного простору на компоненти, можна погодитись з висновком 

М. Д. Гродзинського стосовно цього питання: «визначення елементарного 

об’єкта системи залежить тільки від мети та бажаної детальності аналізу» [12: 

25]. Таким чином, при виборі районування для розвитку ПЗФ, компоненти 

ландшафтного простору повинні бути наступні: підґрунтя, рельєф, клімат, 

гідрографічна мережа, ґрунти, біота.  

Компоненти ландшафтного простору мають різне значення у комплексі, 

який вони складають. М. А. Солнцев поставив їх у ряд від найінертнішого 

(«найсильнішого»): геологічна структура, літологія, рельєф, клімат, поверхневі 

води, ґрунти, рослинність, тваринний світ [64: 216]. В. М. Петлін виразив цю 

підпорядкованість так: «в природних територіальних системах ресурси 

«сильнішого» компонента є «життєво» необхідними (лімітуючими) для 

ресурсів «слабшого» компонента» [52: 293]. Дійсно, деякі компоненти, 

сформовані переважно ендогенними та космічними силами (тектонічними 

рухами, вулканізмом, розподілом впливу Сонця в залежності від руху та 

кулястості Землі тощо). Ці компоненти впливають на інші, при цьому 

залишаючись більш інертними до зворотного впливу. До них відноситься 

підґрунтя, рельєф та клімат. Періоди коливання характеристик цих 

компонентів, відчутних для решти компонентів (наприклад коливання клімату 

для поширення біотичних угруповань або виположення рельєфу для 

гідрографічної мережі), складає щонайменше декілька сотень років. На рівні 

дрібномасштабного районування ці компоненти досить інертні до впливу 

людини. 

Інші компоненти (гідрографічна мережа, ґрунти та біота) складають 

підпорядковану групу. Характеристики компонентів цієї групи можуть бути 

значно змінені людиною протягом декількох років (шляхом осушення, 

зрошення, виснаження ґрунтів, їх ерозійного перерозподілу через відсутність 
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рослинного покриву, вирубування лісів, розорювання тощо), навіть на рівні 

дрібномасштабного районування. 

Особливе місце серед компонентів займає біота. Цей компонент найбільш 

вразливий і найбільш важливий для людини. У регіонах, де середовище не 

зазнало значного перетворення, районування для розвитку ПЗФ слід було б 

проводити саме за цим компонентом, наприклад, використовуючи ботанічне чи 

біогеографічне районування. Але середовище України зазнало досить значного 

перетворення як за площею поширення, так і за інтенсивністю. Тому для 

України слід вибирати районування, яке ґрунтується на розподілі 

характеристик найбільш інертних компонентів – підґрунтя, рельєфу, клімату. 

При цьому слід враховувати їх властивості, важливі для поширення біоти. 

Детальність фізико-географічного районування. Фізико-географічне 

районування можна проводити від рівня всієї планети до рівня геотопів [12: 

177], або, навіть, окремої купини [1: 193]. Але не обов’язково всі ці рівні будуть 

доречними для цілей розвитку ПЗФ. Детальність районування залежить від 

конкретної задачі [11: 10; 28; 64]. 

 В межах території України можна виділяти фізико-географічні регіони 

рівня поясів, країн, зон, країв (провінцій), областей, районів тощо (назви 

регіональних рівнів приведено за усталеною термінологією офіційно 

започаткованою на нараді в Києві у 1957 р. [76:  4]). Для кожного рівня існують 

критерії виділення окремих регіонів, за певною, найбільш значущою 

характеристикою. Регіони нижчого рівня «накопичують» характеристики 

вищих рівнів (наприклад краї однієї зони, окрім свої специфічних ознак, мають 

об’єднуючі ознаки цієї зони та ознаки поясу, до якого належить ця зона. 

Виключення становить виділення фізико-географічних країн, схема яких 

побудована незалежно від схем поясів та зон. Ф. М. Мільков запропонував 

компромісне рішення для узгодження цих схем через виділення зональних 

областей – відрізків зон в межах країн [45: 15]. При районуванні України це 

питання не стоїть так гостро, оскільки зонування в гірських країнах не 

проводиться, а рівнинну країну в межах України виділяють лише одну. Майже 
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вся територія Україні (99,8 %) лежить в межах одного поясу. Тому фізико-

географічне районування України можна проводити за однією схемою на рівні 

країн, зон, країв, областей та районів.  

Л. Ю. Сорокіна проаналізувала ряд схем комплексного природного 

районування та узагальнила основні принципи виділення регіонів різних рівнів 

[65]. Згідно цього аналізу, розмежуванню поясів відповідають глобальні 

відмінності у співвідношенні тепла і вологи; країн – розміщення материкових 

геотектур ІІІ порядку(значні форми рельєфу рівня гірських систем та рівнин); 

зон – зональні кліматичні умови (провідний фактор), склад поверхневих 

відкладів, зональні характеристики ґрунтово-рослинного покриву (останній 

фіктор є лише індикатором результату взаємодії двох попередніх); країв – 

поширення частин морфоструктур І порядку у межа зон/підзон. Слід зробити 

зауваження стосовно термінів «геотектура» та «морфоструктура». Вони є 

досить неоднозначними і можуть не відповідати загальноприйнятому 

тлумаченню [78]. Тому під геотектурами ІІІ порядку слід розуміти форми 

рельєфу рівня гірських систем та рівнин, а під морфоструктурами І порядку – 

форми рельєфу рівня низовин та височин. 

Всі вищенаведені критерії виділення регіонів на рівнях від поясу до краю 

ґрунтуються переважно на поширенні найбільш інертних ландшафтних 

компонентів. Ці критерії достатньо узгоджені у науковій літературі.  

Критерії виділення фізико-географічних областей: генетичний тип 

рельєфу, однорідні антропогенові відклади (або інші ґрунтоутворюючі породи), 

належність до морфоструктур ІІ порядку; схожість домінуючих урочищ, 

гіпсометрія, генезис, характер рельєфу; фізико-географічних районів: єдиний 

геологічний фундамент, однотипний рельєф, однакові кліматичні умови, 

одноманітне сполучення гідротермічних умов, ґрунтів, біоценозів, однаковий 

набір простих геокомплексів. Основні недоліки підходів до виділення областей 

та районів: неузгодженість та потреба використовувати районування нижчих 

рівнів. Це пояснюється тим, що ці рівні районування проводяться в середніх та 
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крупних масштабах, де зручніше проводити типологічне районування. Саме 

воно проводиться знизу вгору – від нижчих рівнів до вищих. 

Таким чином, найнижчим рівнем, на якому слід розглядати фізико-

географічне районування для потреб розвитку ПЗФ, є край (провінція). 

Вибір схеми індивідуального фізико-географічного районування. 

Серед описаних схем комплексного природного районування слід звернути 

увагу на схему з НАУ [47: 228-229]. Серед її переваг, окрім найбільшої 

детальності, є те, що у її авторів була можливість враховувати досвід та 

виправляти недоліки попередніх схем (дана схема є останньою за часом 

видання), а також те, що вона є уніфікованою для використання в Україні (НАУ 

є офіційним державним виданням [74]).  

 Дана схема фізико-географічного районування продовжує традицію 

районування, започатковану у 1968 р. [76]. З 1968 р. по 2007 р. було 

опубліковано щонайменше вісім схем, які ґрунтуються на однакових 

принципах, хоча містять певні відмінності. Нижче перераховані ці схеми, 

вказана кількість країв, визначених на них (два гірські регіони в межах України 

пораховані у якості двох країв), авторство та рік видання:  

1. 1968 р. (11 країв) – В. П. Попов, О. М. Маринич, А. І. Ланько (ред.) 

[76]; 

2. 1978 р. (15 країв) – О. М. Маринич, А. І. Ланько, О. В. Поривкіна, 

М. П. Сирота, П. Г. Шищенко [3: 162-163]; 

3. 1985 р. (14 країв) – О. М. Маринич, В. М. Пащенко, П. Г. Шищенко 

[40]; 

4. 1988 р. (табличний опис не відповідає карті, тому 15 (чи 16) країв за 

картою та 14 – за таблицею) – П. Г. Шищенко [80]; 

5. 2003 р. (14 країв) – О. М. Маринич, Г. О. Пархоменко, О. М. Петренко, 

П. Г. Шищенко [41]; 

6. 2005 р. (14 країв) – О. М. Маринич, П. Г. Шищенко [42]; 

7. 2005 р. (14 країв) – О. М. Маринич, О. М. Петренко, П. Г. Шищенко 

[37: 46]; 
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8. 2007 р. (14 країв) – О. М. Маринич, Г. О. Пархоменко, В. М. Пащенко, 

О. М. Петренко, П. Г. Шищенко [47:  228-229]. 

З подальшого аналізу виключена схема П. Г. Шищенка 1988 р. через 

значні розбіжності карти з таблицею, представлених у виданні [80]. Такими 

відмінностями є: присутність на картосхемі межі рівня підзони в мішано-

лісовій хвойно-широколистяній зоні, в той час як в таблиці розділ цієї зони в 

межах України проводиться лише на дві провінції; в таблиці область Малого 

Полісся входить до самого Полісся, а на картосхемі ця область лежить в межах 

широколистяно-лісової зони; виділення в південній степовій підзоні двох 

провінцій на картосхемі та одної – в таблиці; відокремлення регіону сухих 

степів на рівні зони на картосхемі, а в таблиці – на рівні підзони; розділення 

регіону сухих степів на дві провінції в таблиці, а на картосхемі проведено поділ 

лише на області. Ці неузгодженості не дозволяють використовувати дану схему 

в подальшому аналізі. Але вона цікава тим, що на ній вперше серед вище 

представленого ряду було визначено зону широколистяних лісів. Також 

цікавим (за картосхемою) є виокремлення сухостепового регіону в окрему зону, 

розділення Полісся та Південної степової (Середньостепової) підзони на 

провінції. В наступних схемах, розроблених за співавторства П. Г. Шищенка, ці 

особливості відсутні.  

Щоб відстежити відмінності семи схем, всі вони були векторизовані та 

приведені до однакової проекції та масштабу. Контури країв семи схем були 

накладені на одній картосхемі (рис. 2.27). Нижче наведено аналіз особливостей 

та відмінностей в розміщенні цих контурів. 
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Рис. 2.27. Межі фізико-географіних країв України з семи споріднених схем, виданих 
протягом 1968-2007 рр. [76; 3: 162-163; 40; 41; 42; 37:46; 47: 228-229] 

 

До меж, які визначені без суттєвих розбіжностей, належать: 

1. Межі країн, які відтинають Карпатські та Кримські гори. Накладання 

картосхеми на космічний знімок показує, що гірський край – Українські 

Карпати на території України в основному відмежовується тальвегами річок, в 

тому числі р. Дністер, а Кримський гірський край висотами 100-200 м.  

2. Межа між мішано-лісовою та лісостеповою зонами (окрім різного 

бачення на приналежність Малого Полісся, вся межа встановлена порівняно 

узгоджено) та між лісостеповою та степовою зонами (лише у пн.-сх. частині 

вона має суттєві розбіжності).  

3. Межі між краями, де вони проходять по великим річкам. Це межі між 

Подільсько-Придніпровським і Лівобережнодніпровським краями та між 

Дністровсько-Дніпровським і Лівобережнодніпровським-Приазовським краями, 

де вони проходять по р. Дніпро, а також межа між Донецьким і Задонецько-
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Донським краями, де вона проходить по р. Сіверський Донець. Чітко визначена 

межа між Кримським степовим та Причорноморсько-Приазовським краями, яка 

відмежовує Кримський півострів. Також чіткими є межі, які проходять по 

краям яскраво виражених у рельєфі геологічних структур. Такими є межа між 

Донецьким та Лівобережнодніпровським-Приазовським краями (відповідає 

межі Донецької складчасті області, вираженої у рельєфі Донецькою 

височиною) та межа між Лівобережно-дніпровським та Східноукраїнським 

краями, яка відповідає межі Воронезького кристалічного масиву, вираженого у 

рельєфі Середньоросійською височиною.  

Решта меж у різних схемах визначена з більш значними відхиленнями. До 

групи «проблемних» меж належать:  

1. Межі між підзонами степової зони. Вперше в межах степової зони було 

виокремлено сухостеповий регіон на рівні зони у виданні 1947 р. під редакцією 

Д. Г. Віленського [20]. Межа краю, яка в майбутньому стала відповідати межі 

сухостепової підзони, вперше була виділена на карті фізико-географічного 

районування О. М. Мариничем, А. І. Ланьком, О. В. Поривкіною, 

М. П. Сиротою, П. Г. Шищенком у атласі 1978 р. видання [3: 162]. Вперше 

степову зону розділено на три підзони у виданні 1985 р. О. М. Мариничем, 

В. М. Пащенком та П. Г. Шищенком [40]. Хоча між підзонами чітко 

простежується розмежування за абсолютними висотами над рівнем моря та за 

характерними типами ґрунтів (північностеповій відповідають висоти 80-200 м 

та чорноземи звичайні, середньостеповій – 50-80 м, чорноземи південні, 

сухостеповій – 0-50 м, каштанові ґрунти), межі їх в різних джерелах 

визначають в значній мірі розрізнено. 

2. Межа між Східноукраїнським та Задонецько-Донським краями. Ця 

межа є частиною межі між лісостеповою та степовою зонами, визначеною ще 

Г. І. Танфільєвим наприкінці ХІХ ст. [70] З того часу в пн.-сх частині її в 

основному проводили або по р. Сіверський Донець, або по лівобережжю 

р. Оскіл. Серед семи вищеназваних схем на перших двох та на передостанній ця 

межа визначена за р. Сіверський Донець, на решті – за лівобережжям р. Оскіл. 
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3. Межа між широколистяно-лісовою та лісостеповою зонами. Вперше цю 

межу відобразив Л. С. Берг на карті 1947 р. видання [7]. Після цього довгий 

період часу її визначали як межу між краями лісостепової зони. Знову її 

окреслив на рівні зон П. Г. Шищенко у виданні 1988 р. [80] і у наступних 

чотирьох виданнях вона відображена теж як зональна. Ця межа потребує 

доопрацювання [14; 65]. 

4. Межа Малого Полісся. Мале Полісся у різних видання відносили до 

мішано-лісової, лісостепової чи широколистяно-лісової зони. Як частина 

Лісової області ця межа була вперше визначена Г. І. Танфільєвим [70: 504-505]. 

Надалі ця межа змінювалась без видимої історичної закономірності. 

Характерно, що в «Удосконаленій схемі фізико-географічного районування 

України» 2003 р., яка готувалась для НАУ, Мале Полісся входить до мішано-

лісової зони [41], а в самому НАУ 2007 р. воно входить до широколистяно-

лісової зони [47: 228-229]. 

5. Пн.-зх. межа Приазовського півінічностепового краю. На рівні краю 

(провінції) він був виділений лише на одній схемі – з атласу 1978 р. видання, 

але підстави для цього (прив’язка до Приазовської височини та Приазовської 

низовини) можуть бути достатніми для виокремлення краю в майбутніх схемах.  

6. Межі невиділених регіонів рівня краю та вище. Такими є визначені на 

рівні областей, але яскраво відмінні за природними умовами з рештою областей 

цього ж краю Південнобережнокримська та Закарпатська низовинна області. 

Існують думки щодо виділення передгірських ландшафтних комплексів на рівні 

країн [65]. 

Принципова неузгодженість цих меж у різних схемах формується 

методичною похибкою, величина якої розрахована як частка площі 

розсіювання «проблемних» меж від сумарної площі відповідних регіонів 

(рис. 2.28). Вона складає 10,7 %. В середньому кожні 6 років, тобто на кожній 

новій схемі, накопичується методична похибка у 1,5 %.  

Площа розсіювання решти меж складає 11 %. Їх неузгодженість 

викликана інструментальною похибкою (рис. 2.28). Інструментальна похибка 
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виникає через різні проекції та масштаби, використані для побудови картосхем. 

Її можна звести майже до нуля при використанні уніфікованої цифрової карти.  

Похибку оператора можна вважати рівною нулю. Тому загальна похибка 

складається лише з методичної і вона рівна 1,5 % за кожні 6 років, що цілком 

знаходиться в межах допустимої похибки при розробці річних та десятилітніх 

планів розвитку ПЗФ. 

Рис. 2.28. Ділянки розсіювання меж фізико-географічних країв України з семи споріднених 
схем,виданих протягом 1968-2007 рр. [76; 3: 162-163; 40; 41; 42; 37:46; 47: 228-229] 
 

2.3. Представленість природно-заповідного фондуУкраїни 

 у фізико-географічних краях 

 

Основними даними, які необхідні для розрахунку представленості ПЗФ 

України у фізико-географічних краях є цифрові карти меж фізико-географічних 

країв та ПЗФ України. За відповідною процедурою були векторизовані межі 

країв з карти НАУ [47: 228-229]. Для даного дослідження у якості двох регіонів 

рівня фізико-географічних провінцій були розглянуті територіальні води 
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України у Чорному та Азовському морях. Цифрові межі ПЗФ України були 

надані Міністерством екології та природних ресурсів України (далі: 

Міністерство). Щодо їх структури, повноти та особливостей використання 

нижче надано коментарі. 

ПЗФ України – це складна система, елементами якої є окремі природно-

заповідні ділянки. Ці ділянки можуть бути класифіковані за категоріями, 

значенням, органом підпорядкування, наявністю чи відсутністю адміністрації, 

рівнем обмежень господарської діяльності, площею, охопленням суші та моря 

тощо.  

В силу таких внутрішніх відмінностей розрахунок частки площі всього 

ПЗФ як однорідної системи від площі регіону може зустрічати критику. Але, 

оскільки на рівні країни допустима більша міра узагальнення, то ПЗФ можна 

розглядати як цілісну однорідну система. 

Станом на 01.01.2014 офіційно було визначено 8101 об’єкт загальною 

площею 39399 км2 та фактичною площею 36674 км2 (фактична площа менша 

від загальної, оскільки деякі об’єкти входять до складу інших). [67]. 

Надані Міністерством цифрові картографічні дані включають 1781 

площинний об’єкт та 4216 точковий. У атрибутивній таблиці заповнені поля з 

назвою, роком створення, офіційною площею та категорією об’єктів. До цієї 

бази були додані національні природні парки та природні заповідники, створені 

протягом 2009-2010 рр., а також уточнені межі найзначніших об’єктів, які були 

вже внесені в базу даних. В результаті число об’єктів відображених у вигляді 

полігонів становить 1803. Розрахунки велись тільки по ним, щоб можна було 

прорахувати площі полігонів, оскільки табличні дані в значній мірі від них 

відрізняються. Площа всіх об’єктів представлених у вигляді полігонів 

становить 34856 км2 , фактична площа – 32638 км2. 

Отже, кількість об’єктів, по яким велись розрахунки становить 22 % від 

офіційної кількості, їхня площа – 89 % від офіційної площі, та фактична площа 

– 89 % від офіційної фактичної площі станом на 01.01.2014. Значні розбіжності 

у кількості та набагато менші розбіжності у площі пояснюються тим, що з 
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розрахунків були вилучені найдрібніші об’єкти (менші за 10 га). Такими 

об’єктами в основному є окремі дерева та невеликі їх скупчення, криниці, 

джерела тощо. Вони не становлять великої цінності в охороні природного 

ландшафтного різноманіття, тому їх відсутність у розрахунках 

репрезентативності є допустимою.  

Основна причина відмінності у площах у тому, що внесення до загальної 

картографічної бази даних не встигає за офіційним визнанням заповідного 

статусу ділянки, яке затверджується як централізовано (Міністерством), так і 

місцевими органами влади та іншими установами. Також офіційна площа може 

значно різнитися з фактичною, розрахованою за картою (наприклад, для НПП 

«Святі гори» така розбіжність складає 6 тис. га, або 12 % від офіційної площі 

парку). 

За таких умов, наявних даних з розміщення заповідних об’єктів цілком 

достатньо для відображення репрезентативності ПЗФ всієї України.  

 За часткою площі ПЗФ (табл. 2.1) краї можна розділити на такі групи: 1-

5 % – лісостепові та степові краї, 8-9 % – лісові краї, 11-13 % – гірські краї, 6 % 

– море.  
Таблиця 2.1 Представленість ПЗФ України у фізико-географічних краях  

№ 
регіону Назва регіону 

Частка площі ПЗФ 
від площі фізико-

географічного краю 
(%) 

1 Поліський край 8,39 
2 Західноукраїнський край 9,12 
3 Подільсько-Придніпровський край 1,31 
4 Лівобережнодніпровський край 4,42 
5 Східноукраїнський край 3,90 
6 Дністровсько-Дніпровський край 0,98 
7 Лівобережнодніпровський-Приазовський край 2,28 
8 Донецький край 1,53 
9 Задонецько-Донський край 4,35 
10 Причорноморський середньостеповий край 2,76 
11 Причорноморський-Приазовський край 5,44 
12 Кримський степовий край 1,73 
13 Гірський край - Українські Карпати 11,25 
14 Кримський гірський край 13,00 
15 Чорне море 7,66 
16 Азовське море 4,73 
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Слід зробити зауваження щодо Західноукраїнського краю 

широколистяно-лісової зони, в межах, якого розміщений найбільший 

національний природний парк України – «Подільські Товтри» (понад 

2,6 тис. км2). Цей парк складає майже половину ПЗФ краю, але більше 

половини його площі займають орні землі та населені пункти. Без цього парку 

відсоток заповідності краю становить 4,88 %. В межі деяких інших об’єктів 

також входять перетворені ділянки у якості, наприклад господарських зон, але 

їх частка набагато менша, ніж у НПП «Подільські Товтри». Це зауваження слід 

мати на увазі при розширенні ПЗФ на регіональному та локальному рівнях, 

розробці екологічної мережі, а також при проведенні інших природоохоронних 

заходів. 

 Згідно Закону України “Про основні засади (стратегію) державної 

екологічної політики України» [23], прийнятого у 2011 р., частка площі ПЗФ на 

2020 р. повинна бути збільшена до 15 %. Подібне завдання було затверджено 

Сторонами Конвенції про охорону біологічного різноманіття у 2010 р. в Айті 

(Японія) в рамках Стратегічного плану щодо збереження біологічного 

різноманіття на 2011-2020 рр. [84] У завданні сказано про необхідність 

збільшення глобальної частки природоохоронних ділянок на 2020 р. до 17 % від 

площі суші та внутрішніх вод і до 10 % від площі моря та узбережжя. 

 Для порівняння, всі країни ЄС мають частку заповідності понад 15 %, 

деякі – понад 30 % (наприклад Польща, Словаччина, Німеччина) та, навіть, 

понад 50 % (Словенія) [162]. При цьому вони мають вищій рівень економічного 

розвитку та густоту населення, ніж в Україні (густота населення менша лише у 

Болгарії, країнах Балтії та Скандинавії).  

 Тому досягнення 15 % заповідності для України, з огляду на світовий 

досвід, є достатньо обґрунтованим і досяжним завданням. Більше того, його 

слід сприймати як проміжний етап на шляху удосконалення та розширення 

мережі ПЗФ. Цей етап треба завершити швидше, щоб перейти до наступного 
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етапу, оскільки час грає не на користь збереження біорізноманіття та 

природного довкілля. 

 У різних природних регіонах процес заповідання проходить з різною 

швидкістю залежно від характеру господарського перетворення, сучасного 

стану ПЗФ, ініціативності людей, які беруть участь у заповіданні. За площею 

поширення основним видом перетворення довкілля є сільське господарство, в 

першу чергу – орне. В горах оранку проводити важче, ніж на рівнині. В лісових 

регіонах значна частка боліт та менша родючість ґрунтів стимулює менше 

поширення оранки, ніж в степових та лісостепових регіонах. Також у лісових 

регіонах можна ефективно займатись лісовим господарством з користю для 

довкілля. У морі взагалі нема можливості вести стаціонарне господарство на 

значних площах. 

 Якщо для кожного регіону ставити завданням досягнення 15 % 

заповідності, то процес розширення ПЗФ України може значно сповільнитись. 

Відмінності в необхідності збільшення ПЗФ у різних регіонах показано в 

таблиці 2.2. Наприклад, у Карпатському регіоні необхідно буде збільшити 

частку ПЗФ на 2 %, а у степовому – на 12,6 %. В абсолютних показниках ці 

значення ще більш контрастні: у Карпатському регіоні необхідно заповідати 0,8 

тис. км2, а в степовому – 27 тис. км2. Тобто ПЗФ у степовій зоні треба 

збільшити більш ніж у 33 рази, порівняно з ПЗФ України у Карпатах. 

 
Таблиця 2.2. Розподіл фактичної та запланованою частки ПЗФ України у фізико-

географічних регіонах 

Назва регіону 

Площа регіону 
в межах 
України       

(тис. км2) 

Частка ПЗФ у регіоні (%) Площа ПЗФ у регіоні (тис. км2) 

на 
2014 р. 

на 
2020 р. 

необхідність 
збільшення 

на 
2014 р. 

на 
2020 р. 

необхідність 
збільшення 

Зона мішаних лісів 84 8,4 15 6,6 7,1 12,6 5,5 
Зона широколистяних 
лісів 

57 9,1 15 5,9 5,2 8,6 3,4 

Лісостепова зона 157 2,8 15 12,2 4,4 23,6 19,2 
Степова зона 214 2,4 15 12,6 5,1 32,1 27 
Карпати  35 13 15 2 4,5 5,3 0,8 
Кримські гори 7 11,3 15 3,7 0,8 1,1 0,3 
Море 49 6,1 15 8,9 3 7,4 4,4 
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 Щоб розподілити зусилля по розширенню ПЗФ України у регіонах більш 

рівномірно, у таблиці 2.3 запропоновано розрізнення по регіонах частки ПЗФ, 

яку треба досягти. Розподіл проведено на основі оцінки природно-

господарських умов та тенденцій заповідання у регіонах. Сумарна площа ПЗФ 

у регіонах складає 15 % від площі України. 
 

Таблиця 2.3. Розподіл запропонованої частки ПЗФ України у фізико-географічних регіонах 

Назва фізико-
географічного регіону 

Площа регіону в 
межах України 

(тис. км2) 

Запропонована 
частка ПЗФ (%) 

Площа ПЗФ у 
регіоні (тис. км2) 

Зона мішаних лісів 84 20 16,8 
Зона широколистяних лісів 57 15 8,6 
Лісостепова зона 157 12 18,9 
Степова зона 214 10 21,4 
Карпати  35 25 8,8 
Кримські гори 7 20 1,4 
Море 49 30 14,7 
    
Україна 604 15 90,6 

 

Основним результатом цього розділу є картосхема, яка наглядно показує 

неоднорідність розподілу ПЗФ між фізико-географічними краями (рис. 2.29). 

Ця неоднорідність виражена кількісно за такою шкалою:  

1-3 % – рівень, менший за половину від середнього по Україні,  

3,1-6 % – рівень більший за половину від середнього по Україні, але 

перевищує його,  

6,1-10 % – рівень більший за середній, але менший від запланованого на 

2015 р. 

10,1-13 % – рівень, вищий від запланованого на  2015 р.,  
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Рис. 2.29. Частка площі ПЗФ України від площі фізико-географічних країв (2014 р.) 

 

Жоден з регіонів не характеризується достатньою площею ПЗФ, 

запланованої на 2020 р. (табл. 2.2), більшість не досягають навіть половини від 

неї. При цьому потенціал заповідання Поліського краю, гірських країн та моря 

досить високий – потенційних для заповідання ділянок навіть більше, ніж 

потрібно для поставленого завдання. Достатньо таких ділянок і у 

Західноукраїнському краї широколистяно-лісової зони. У краях лісостепової 

зони досить багато природних та близьких до природних ділянок, але невелику 

їх частку складають степові ділянки. Ще складніша ситуація за часткою 

потенційних заповідних ділянок та за часткою типових ділянок у степових 

краях. Тому для лісостепових та степових країв, окрім заповідання, слід 

планувати заходи з ренатуралізації степів на місці господарських земель та 

лісів.  
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Висновки до розділу 2 

 

 1. Розробка тематичного картографування території України з метою 

виявлення особливостей природного районування розпочалось в першій 

половині ХІХ ст. Першою схемою комплексного природно-суспільного 

районування є схема К. І. Арсеньєва 1818 р. Сучасні схеми фізико-

географічного районування удосконалюються на основі понад півстолітньої 

наукової традиції.  

2. Фізико-географічному районуванню в наслідок впливу 

інструментальних, методичних, природних факторів та факторів винятку 

властивий певний суб’єктивізм, який треба враховувати відповідно до 

поставлених завдань. 

3. Довкілля України значною мірою перетворене людиною, тому при 

визначенні розподілу фізико-географічних закономірностей слід орієнтуватись 

на найбільш інертні компоненти – підґрунтя, рельєф, клімат. Поширенню цих 

компонентів найбільш повно відповідають регіони на рівні фізико-

географічних країв. 

4. У морі фізико-географічне районування ґрунтується на інших 

закономірностях, відмінних від суші. Зважаючи на відносну однорідність двох 

морських регіонів (Чорне та Азовське моря) в межах територіальних вод 

України, вони були виділені в два фізико-географічні регіони на рівні з іншими 

краями суходолу. 

5. Для розробки стратегії просторової організації ПЗФ України слід 

застосовувати найбільш узгоджену схему районування. Така схема 

представлена у НАУ. Тенденція внесення змін у схеми фізико-географічного 

районування показує, що використання схеми з НАУ може супроводжуватись 

накопиченням методичної похибки в середньому по 1,5 % кожні 6 років.  

6. Проведені розрахунки представленості ПЗФ України у регіонах 

показали, що найбільшу частку площі ПЗФ мають гірські регіони, найменшу – 

степові, лісостепові регіони та регіон територіальних вод Азовського моря, 
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середню – лісові регіони та регіон територіальних вод Чорного моря. 

Відповідно до стратегії збільшення частки ПЗФ у степовій зоні ця частка 

повинна складати 10 %, у лісостеповій зоні – 12 %, у зоні широколистяних лісів 

– 15 %, у зоні мішаних лісів та Кримських горах – 20 %, у Карпатах – 25 %, у 

морських регіонах – 30 %. При цьому в Україні частка ПЗФ буде складати 

15 %. 
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РОЗДІЛ 3  

МЕТОДИКА ПРОСТОРОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРИРОДНО-

ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ 

 

Методика просторової організації ПЗФ України ґрунтується в першу 

чергу на необхідності відновлення зв’язності природного середовища засобами 

ПЗФ та на узгодженні розміщення природних та господарських ділянок. Дана 

методика застосовується в рамках стратегії просторової організації ПЗФ 

України представленої у попередньому розділі. Вона сформульована у вигляді 

конкретного алгоритму, за яким слід проводити просторову організацію ПЗФ 

на сучасній стадії його екстенсивного розширення.  

 

3.1. Зв’язність природного середовища суходолу 

 

 Швидке перетворення людиною природного середовища призводить до 

розривання його суцільності, відділення окремих ділянок та, врешті, до 

розділення всього середовища на фрагменти, які розміщуються як острови на 

фоні «моря» перетвореного довкілля. З розривом просторової суцільності 

природного середовища змінюються природні процеси, обмін і міграція 

речовин, енергії та живих організмів, які до цього протікали у відносно 

зрівноваженому стані. Ці зміни ведуть до нового балансового стану через зміну 

і перерозподіл ролі окремих природних компонентів та до можливості 

незворотного зникнення деяких з них. Найвагомішим для екосистеми є 

зникнення окремих біологічних видів. Це є одним з найсуттєвіших наслідків 

фрагментації, який потребує пошуку шляхів його призупинення та 

пом’якшення наслідків.  

 Між поняттями «природне середовище» та «перетворене середовище» 

часто буває досить важко провести межу, оскільки антропогенні зміни мають 

повсюдне глобальне поширення. Визначення фрагментованості природного 

середовища може бути неоднозначним.  
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Перетвореним середовищем прийнято вважати забудовані землі, поля, що 

обробляються, кар’єри тощо; природними – ті ділянки, які ніколи не зазнавали 

прямого господарського впливу людини або ж за тривалий період відновили 

свої природні властивості; перехідними між цими категоріями є ділянки, які 

зазнають неінтенсивного прямого впливу людини (пасовища, господарські ліси 

тощо). 

 Для деяких видів біоти умови перетвореного середовища є сприятливими, 

завдяки ним вони збільшують свою популяцію. Такі види називають 

облігатними синантропними (миша хатня, ластівка міська, тарган рудий, 

волошка синя тощо). Для деяких видів умови перетвореного середовища 

можуть бути сприятливим доповненням до природних умов. Такі види 

називають факультативними синантропами (звичайна полівка, яструб великий, 

кропива дводомна тощо). Але для більшості видів пристосування до 

перетвореного середовища виявляється важким або й неможливим, воно є 

джерелом небезпеки для їх існування. Саме в цій групі знаходиться переважна 

більшість рідкісних та зникаючих біологічних видів. 

 Довкілля України розділене мережею поселень, доріг, полів, технічною 

інфраструктурою тощо. І на рівні держави, і на рівні окремих її регіонів 

природне середовище має острівне поширення. Кожен окремий острів-

фрагмент не може підтримувати весь природний комплекс та типове для нього 

біологічне різноманіття, тому важливо встановити зв’язки, які б забезпечили 

вільне переміщення біоти між фрагментами по всьому природному середовищу 

як по цілісній системі. 

Визначення характеристик переміщення біоти. Окремі елементи біоти 

здійснюють переміщення в різних напрямках, у різному просторовому 

масштабі та з різною швидкістю. Розрізнити види цих переміщень можна за 

елементами біоти. Існує ряд класифікацій біоти, близьких за своєю суттю. За 

однією з них біота розподіляється на тварин, рослин, гриби та мікроорганізми. 

Хоча частину мікроорганізмів можна віднести до трьох інших груп, і в 

екологічному аналізі їх зручно виділити в окрему групу. Тварини, рослини та 
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гриби у цьому ряді є живими організмами, видимими людським оком, отже в 

буквальному та в переносному значенні вони лежать в полі зору інтересів 

людини. 

 Рослини та гриби відрізняє те, що вони не здійснюють активних 

переміщень. Найінтенсивніше переміщення вони переживають на стадії насіння 

чи спор, які пасивно можуть рухатись на досить великі відстані з потоком 

повітря, води, з рухом тварин (зокрема свійські тварини можуть сприяти 

перенесенню насіння та спор на відстані понад 100 км [97]), під дією сили 

гравітації. На невелику відстань насіння та спори можуть бути розкидані 

деякими рослинами чи грибами самостійно для подальшого переміщення їх 

вищеназваними носіями (наприклад, скажений огірок «вистрілює» своє 

насіння, яке може потрапити на шерсть тварини, що проходила повз). 

Для потоків повітря та сили гравітації у перетвореному середовищі нема 

якихось специфічних перешкод, які б повністю перекривали переношувані 

ними об’єкти. Потік води може бути перегороджений греблею, яка ускладнює 

перенесення зваженого матеріалу. Греблі можуть мати помітний вплив на 

місцевому рівні [93], але враховуючи всю кількість водотоків (струмки, 

дощовий змив, ріки тощо) та інших водних об’єктів, по яким насіння та спори 

можуть переміщуватись вільно, греблі не є значною загрозою перетвореного 

середовища для розповсюдження рослин та грибів у великих регіонах. Таким 

чином, для потоків повітря, води та сили гравітації перетворене довкілля не 

створює масштабних перешкод.  

Перетворене середовище створює найбільші перешкоди на шляху руху 

тварин і цим опосередковано впливає на переміщення рослин та грибів (а також 

мікроорганізмів), оскільки тварини переміщують насіння та спори у дзьобах, у 

стравоході, на шерсті, поїдаючи соковиті плоди, збираючи запас зерна чи 

горіхів або ж просто проходячи біля достиглих рослин. Також важливу 

функцію для розповсюдження рослин  виконують тварини-запилювачі (бджоли, 

метелики, птахи тощо). Тому, говорячи про вплив фрагментованого 
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середовища на переміщення біоти, в першу чергу слід розглядати його вплив на 

переміщення тварин. 

Характерною ознакою тварин є можливість та потреба активного 

переміщення. Вони рухаються в пошуках харчування та притулку. За 

періодичністю та фазами життя тварин розрізняють шість видів переміщення 

[100]: 

1) повсякденні переміщення (наприклад для пошуку їжі); 

2) сезонні або міграційні переміщення (наприклад, сезонні перельоти 

птахів); 

3) рухи життєвого циклу (наприклад рух лосося на нерест); 

4) розповсюдження виду (наприклад освоєння нових територій в наслідок 

зростання популяції); 

5) повторна колонізація (повернення на колись покинуту територію); 

6) втеча від загрози (наприклад від пожеж) 

 І природне, і перетворене середовище може створювати перешкоди для 

цих переміщень. Якщо перешкоди не залишають альтернативного шляху для 

переміщення, то тварини стають ізольованими на певній території. Нестача 

харчування, нестача генетичного різноманіття або великий рівень загроз життю 

у такому ізольованому фрагменті може призвести до зникнення популяції. 

Якщо всі популяції виду будуть подібним чином ізольовані, то зникне весь вид. 

Визначення характеристик перешкод для руху біоти. Перешкоди 

ускладнюють або унеможливлюють рух тварин. У якості потенційної 

перешкоди може розглядатися будь-який об’єкт, що зустрічається на шляху 

переміщення тварини (це зумовлене обов’язковою необхідністю протидії силі 

гравітації та силі тертя). Екологічне розуміння перешкоди слід звести до 

об’єктів, які ускладнюють або унеможливлюють вищеназвані види 

переміщення. 

 Природні перешкоди (межі суші та моря, гірські хребти, кліматичні межі 

тощо) є причиною формування регіонального видового різноманіття та 

регіонального і глобального екосистемного різноманіття. Всі види та 
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угрупування, які не змогли подолати нові перешкоди (наприклад нові 

кліматичні межі, просування льодовика, трансгресію моря), зникли. Століттями 

природні перешкоди можуть не змінювати свого положення, тому регіональне 

видове різноманіття залишається в умовному балансі.  

Проте за останнє століття чисельність людей та потреби кожної людини 

зросли на порядок, а відтак збільшилась площа та інтенсивність перетворення 

довкілля, що привело до швидких негативних змін в розповсюдженні біоти.  

Аналізуючи повільні природні та інтенсивні антропогенні зміни, може 

скластись враження, що єдину негативну роль для переміщення біоти 

відіграють лише антропогенні перешкоди. Поширеність такої думки 

відображене у застосуванні теорії острівної біогеографії до фрагментованого 

середовища, де, за аналогією, природні фрагменти – це острови, а перетворене 

середовище – море. Але до цього погляду є певні зауваження [125]. 

 По-перше, природні перешкоди в нових умовах перетвореного 

середовища, можуть почати відігравати негативну роль для біоти. Наприклад, у 

природних умовах річка не відіграє роль життєво небезпечної перешкоди для 

неводоплавних, нелітаючих тварин. Вона може слугувати для них місцем 

пошуку їжі, полювання чи водопою. Але, якщо між річкою та перетвореним 

середовищем буде «затиснений» фрагмент природного середовища, то річка 

буде відігравати таку ж негативну роль в ізоляції видів як і перетворене 

середовище.  Прикладом такого випадку є непридатні для оранки річкові 

долини, «затиснуті» між орними землями та водою.  

 По-друге, правильно організоване перетворене середовище може 

надавати значні можливості для переміщення навіть для несинантропних видів. 

Це дуже важливо враховувати при розподіленні зусиль суспільства по 

збереженню біорізноманіття. Наприклад, менш затратним може бути 

організація природних пасовищ та господарських лісів на шляху руху тварин, 

ніж створення та фінансування спеціального природоохоронного об’єкту. 

Значні перспективи можуть відкрити ще недосліджені аспекти поведінки 
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тварин щодо адаптації до перетвореного середовища, тобто до співіснування з 

людиною.   

 Таким чином, довкілля слід розглядати не як чорно-білу мозаїку, де 

перетворене середовище зазвичай утворює чорний фон, а природні ділянки 

розміщуються у вигляді білих вкраплень, але як полотно з відтінками і 

кольорами різної інтенсивності. Така ілюстрація передбачає розвиток ПЗФ у 

контексті оточуючих умов та злагоджене управління всіма землями. Втіленням 

цієї ілюстрації займається ландшафтне планування. 

 Для оцінки перешкод використовують різні показники довкілля. 

К. А. Целлер, К. МакГарігал та А. Р. Уітлі проаналізували репрезентативну 

вибірку з 96 робіт по параметризації перешкод («поверхонь опору») [178]. 

Найчастіше розрахунки проводять на основі поширення типів рослинності та 

типів землекористування; у декілька разів рідше – за розміщенням доріг та 

інших лінійних об’єктів, за гідрологією та розміщенням схилів; на порядок 

менше – за ступенем зімкнутості крон дерев, розміщенням поселень, щільністю 

населення, рухом транспорту, температурою, вологістю та заляганням 

ґрунтових вод. 

Різноманітність поглядів на оцінку перешкод виникає через неоднакові 

предмети дослідження та через суб’єктивні погляди авторів, а, загалом, через 

складність параметризації перешкод. Тому у кожному конкретному випадку 

треба уточнювати поняття «перешкоди» відповідно до предмету його 

застосування.   

 Перешкоди можна поділити за сприйняттям їх тваринами на фізичні 

бар’єри та недружнє середовище (лінійне та площинне). Ці види перешкод 

можуть бути як природного, так і антропогенного походження. 

 Фізичні бар’єри повністю зупиняють переміщення тварин, якщо стоять на 

їх шляху. Тварини не можуть фізично їх подолати, тому зазвичай не роблять 

навіть такої спроби. Прикладом фізичних бар’єрів є море, урвище, огорожа. В 

силу того, що тварина зазвичай не взаємодіє з таким видом перешкод, вони не 
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несуть прямої загрози, але впливають опосередковано на існування тварин 

через ізоляцію. 

 Недружнє середовище дозволяє тварині рухатись в своїх межах, але 

створює специфічні загрози її спокою, здоров’ю та життю. Його можна 

розділити на два види: лінійне та площинне. 

Лінійне недружнє середовище простягається у довжину набагато більше 

ніж в ширину. Для подолання цієї поперечної відстані тварині треба порівняно 

небагато часу, але на цьому проміжку існують видимі та приховані загрози. 

Прикладами такого типу перешкод є автошляхи, ріки, яри, а прикладами загроз, 

які тут виникають є рух транспортних засобів, течія річки, круті схили. Такі 

перешкоди можуть впливати як напряму, так і опосередковано через 

ізольованість. 

 Площинне недружнє середовище, відрізняє те, що, в силу значного 

простягання вздовж і впоперек, тварина змушена певний час пересуватись в 

його межах. Підвищений рівень загроз тут виникає через нестачу харчових 

ресурсів, несприятливі абіотичні умови ( через спеку, холод, пилові бурі тощо), 

відсутність місць для притулку, порятунку та відпочинку. 

 Для різних тварин одна і та ж перешкода може мати різне значення або 

взагалі не бути перешкодою. Наприклад, для крота автодорога з подушкою із 

піску та щебеню є фізичним бар’єром, для лисиці – лінійним недружнім 

середовищем, для равлика, який у спекотну погоду може просто висохнути на 

ній – площинним недружнім середовищем, а для багатьох літаючих тварин 

автодорога взагалі не є перешкодами. 

Практично жодна з перешкод в межах природного поширення біосфери 

не є фізичним бар’єром для всіх видів. Перешкоди «фільтрують» види, в 

результаті чого по різні боки формуються неоднакові біоценози.  

Перешкоди, організовані в площині поверхні Землі у вигляді замкненого 

ланцюга, спричиняють ізольованість окремих видів чи груп видів. Чим менший 

простір відтинає ланцюг перешкод, тим більш відчутним стає вплив 

ізольованості. Антропогенні перешкоди зменшують розміри ізольованих 
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ділянок до критичних для виживання видів. Природні перешкоди у таких 

умовах можуть підсилювати цей вплив. Долати треба ізольованість, яка 

спричиняється людською діяльність та порушує природний баланс 

біорізноманіття. 

Визначення характеристик ізольованості біоти. Ізольованість – це 

відокремленість частини від цілого. Відокремлені частини біоти знаходяться в 

межах певної ділянки, розміри якої можуть значно коливатись: від розміру 

клітки чи вольєра, в яких ізольований індивід чи група індивідів до розміру 

материків, де ізольовані групи видів та групи екосистем. Вся біота ізольована в 

межах біосфери. Ізольованість може бути природною, збалансованою протягом 

тривалого часу та неприродною, виведеною з рівноваги антропогенними 

чинниками.    

Природна ізольованість формується протягом щонайменше століть на 

ділянках площею порядку 1-107 км2. Природно ізольованими є популяції, види, 

групи видів, екосистеми. У такому стані вони залишаються здатними до 

існування та самовідтворення протягом тривалого часу. В окремих випадках 

внаслідок природних катастроф (зсувів, затоплень, пожеж тощо) можуть 

ставати ізольованими окремі індивіди та частини популяції.  

Неприродна ізольованість виникає внаслідок дії антропогенних факторів. 

Наслідком неприродної ізольованості є фрагментація довкілля. Вона 

встановлюється порівняно швидко – протягом десятиліть, років або місяців. 

Неприродна ізольованість як правило виникає на ділянках площею 10-3-102 км2. 

Багатьом видам такої площі недостатньо для довготривалої перспективи 

виживання.  

Основними негативними наслідками неприродної ізольованості для 

біорізноманіття є: 

1. Зменшення чисельності популяції. Популяція повинна виживати та 

самовідновлюватись враховуючи не тільки звичайні умови довкілля, а й крайні 

їх прояви, якими є неперіодичні процеси. До них належать: демографічна 

випадковість (наприклад розбалансування статевого складу), випадковість умов 
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середовища (наприклад зміна чисельності конкурентів, хижаків, паразитів та 

агентів хвороб), природні катастрофи, генетична випадковість (наприклад 

мутації) [154]. Визначення мінімальної кількості особин життєздатної популяції 

є дуже важливим для збереження виду та оцінки ефективності відповідних 

природоохоронних заходів. Менша за чисельністю популяція має більшу 

вірогідність зникнення через періодичні та неперіодичні загрози.  

2. Оселищна неповноцінність. В межах ізольованих ділянок можуть бути 

відсутні місця, які зазвичай існують в нормальному ареалі виду і є важливими 

для нього на різних життєвих фазах. До таких місць належать місця для 

порятунку, ночівлі, виведення потомства тощо. Вони можуть бути серед 

об’єктів неживої природи: серед вологих берегів озер, на крутих схилах, у 

печерах тощо; або серед об’єктів живої природи: у дуплистих деревах, серед 

густих колючих чагарників, у густих кронах тощо. Оселищна неповноцінність 

безпосередньо або опосередковано через малу чисельність популяції веде до 

зникнення виду. 

3. Нестача ресурсів. В межах ізольованих ділянок тваринам може не 

вистачати харчових ресурсів. Кожен вид характеризується розміром 

індивідуальної ділянки, в межах якої індивід здійснює переміщення протягом 

життєвого циклу. Якщо окремих ресурсів недостатньо, то популяція зменшує 

свою чисельність і може зникнути з ділянки. Нестача ресурсів може 

спричинити зникнення виду напряму або опосередковано – через малу 

чисельність популяції. 

Ізольованість має також і деякі позитивні наслідки. Вона відіграє 

позитивну функцію, перешкоджаючи взаємодії біоти з несприятливими 

явищами: 

1. Локалізовані катастрофи. Різні види катастроф, які виникають в 

результаті абіотичних чи антропогенних чинників (паводки, виверження 

вулканів, промислові вибухи тощо), відбуваються в межах певної ділянки. 

Ізольовані угрупування біоти не можуть проникнути на цю ділянку, 

залишаючись захищеними від небезпеки. Позитивна функція ізольованості 
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проявляється у цьому випадку прямо – через ізольованість біоти. У решті 

випадків вона проявляється опосередковано – через ізольованість загрози. 

2. Пожежі. Це теж один з видів катастроф, але пожежі мають здатність 

поширюватись, зокрема, завдяки біотичним факторам. Сусідні природні 

ділянки, вкриті рослинністю, менше схильні до займання одна від одної, якщо 

їх розділяє перешкода (дорога, канал, розоране поле тощо); 

 3. Захворювання. Природно захворювання регулюють чисельність видів 

та грають роль у підтриманні балансу. Але у перетвореному середовищі, 

захворювання, посилені дією антропогенних чинників, можуть виводити 

екосистему з рівноваги та призводити до незворотних змін у ній. Агентам 

хвороб (бактеріям, грибам, комахам тощо) необхідно долати певну відстань, 

щоб дістатись до своїх жертв. Чим ширша перешкода розділяє окремі групи 

біоти, тим менша вірогідність їх зараження одна від одної.  

 4. Чужорідні види. Чужорідні види можуть конкурувати з місцевими 

видами за ресурси та територію, знищувати середовище їх існування або 

знищувати їх безпосередньо через полювання чи паразитування. В результаті 

цього змінюється екосистемний баланс. Ізольованість перешкоджає 

поширенню чужорідних видів та локалізує їх на певній територій. Цим вона 

полегшує боротьбу з ними та/або контроль над їх чисельністю.  

У деяких випадках контрольоване розповсюдження чужорідних видів 

може грати і позитивну роль для збереження корінного біорізноманіття [151]. У 

фрагментованому середовищі ряд екологічних ніш стають порожніми. 

Чужорідні види можуть заповнити їх, запилюючи рослини, надаючи місце для 

гніздування, слугуючи харчовими ресурсами тощо. 

 Таким чином, ізольованість грає велику роль у зменшенні 

біорізноманіття, тому її треба долати шляхом відновлення зв’язності. З іншого 

боку, враховуючи позитивні функції ізольованості, у деяких випадках заповідні 

ділянки не слід розташовувати у безпосередній близькості одна до одної [153]. 

У значно перетвореному середовищі, де значно посилюється небезпека від 
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поширення загроз, у деяких випадках обґрунтована ізольованість може бути 

ключем до компромісу між господарюванням та охороною природи. 

Визначення характеристик зв’язаності оселищ. Зв’язаність оселищ 

(далі – зв’язність) сприяє переміщенню біоти в межах середовища свого 

існування. До ізольованості вона знаходиться в оберненій залежності, тому 

віддзеркалює всі її переваги та недоліки (наприклад, нестача харчування – 

негативний наслідок ізольованості, достаток харчування – позитивний наслідок 

зв’язності). Щоб подолати ізольованість, треба встановити зв’язність.  

 Потреби у зв’язності сильно відрізняються між видами. Для розрахунків 

загальної зв’язності вибирають репрезентативні частини біоти: фокусні, 

ключові, «червонокнижні» види тощо.  

 Зв’язність можна відновити через [89: 49-57]: 

1. Зменшення тиску перетвореного середовища. Внаслідок зменшення дії 

негативних факторів (отруйних та забруднюючих речовин, шуму, присутності 

людини тощо) більша кількість видів (не тільки синантропних) зможуть 

вибирати перетворене середовище для переміщення та для оселення. Цього 

можна досягти, наприклад, введенням принципів пермакультури [134] у 

сільське господарство. За одним з її підходів, замість монокультур треба 

засаджувати ділянки багатьма культурними видами рослин, наслідуючи 

природну різноманітність. Такий підхід, як показує практика, зменшує 

стресовий вплив культурного середовища на диких тварин та приваблює їх до 

нього. Упорядковуючи менш та більш перетворені ділянки, можна значно 

збільшити площу оселищ для багатьох видів та зв’язати ізольовані оселища. 

Такий спосіб відновлення зв’язаності є ефективним, якщо в межах 

регіону існує можливість підтримувати значну частку природних та 

напівприродних земель. Види, для яких налагоджуються ці зв’язки, повинні 

витримувати певний рівень антропогенного навантаження.  

 2. Природні (екологічні, зелені, заповідні) коридори. Якщо спланувати та 

провести відновлювальні заходи на ділянці, що простягається від одного 

ізольованого фрагменту до іншого, то в результаті вона зв’яже їх, як коридор, 
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долаючи ізольованість та встановлюючи між ними зв’язність. Прикладами 

ділянок, які можуть функціонувати у якості коридорів, є лісосмуги між полями, 

насадження вздовж доріг, заплави річок тощо. 

 Природні коридори є ефективним засобом відновлення зв’язаності у 

регіонах з переважаючою часткою значно перетворених земель. Такі коридори 

необхідно створювати для видів, які уникають сусідства та зустрічі з людиною, 

а також для видів, які не можуть пройти відстань між фрагментами природного 

середовища в один етап без відпочинку в межах своїх оселищ. Природний 

коридор потрібен там, де треба налагодити постійне вільне пересування 

індивідів однієї популяції, розташованої на декількох ізольованих фрагментах. 

 3. Покрокові коридори (смисловий переклад з усталеного англійського 

словосполучення «stepping stones»). Покрокові коридори відрізняються від 

природних тим, що вони не є просторово суцільними. Вони складаються з 

окремих невеликих природних ділянок, організованих у витягнуту структуру, 

що поєднує ізольовані природні фрагменти. Тваринам все одно треба 

переміщуватись по недружньому середовищу, що розмежовує ці ділянки, але 

його тиск зменшений впливом самих природних ділянок та меншою відстанню, 

яку треба подолати. Тому покрокові коридори поєднують у собі підходи двох 

попередніх засобів зв’язаності, вони складаються як з ділянок оселищного 

типу, так і з ділянок зі зниженим тиском недружнього середовища. Як і 

природні коридори, покрокові коридори є ефективним засобом відновлення 

зв’язаності у регіонах з переважаючою часткою значно перетворених земель. Їх 

слід створювати для порівняно мобільних видів та видів, які можуть 

пересуватись недружнім середовищем, але не сприймають його у якості 

оселища. 

Порушення зв’язності варіюється за просторовим масштабом. Різні види 

мають потребу у переміщенні на відстані від декількох метрів до декількох 

тисяч кілометрів. Масштаб порушення зв’язності людиною починається від 

сотень метрів (наприклад, вздовж ровів або стін) і простягається до тисяч 

кілометрів (вздовж автодоріг, залізничних шляхів, трубопроводів тощо).  



100 
 

Засоби по відновленню зв’язності також широко варіюються за 

масштабом. Ними можуть бути, наприклад, маленькі  штучні тунелі під 

дорогою для руху земноводних; великі неперервні заповідні ділянки, 

організовані у природні коридори для міграції, в першу чергу, нелітаючих 

тварин (наприклад, найдовша відома сухопутна міграція довжиною у понад 300 

км, яку здійснює саванна зебра, проходить вздовж суцільної заповідної ділянки 

[113]); природоохоронні території, організовані у покрокові коридори, що 

простягаються на відстані в тисячі кілометрів для забезпечення міграції птахів 

(наприклад, в рамках Рамсарської конвенції водно-болотні угіддя охороняються 

зокрема для забезпечення трансконтинентальної міграції птахів [38]). 

 Порушення зв’язаності варіюється за часовим масштабом. 

Перешкоджання руху біоти може тривати менш ніж один день внаслідок, 

наприклад, людського фактора під час експедиційних досліджень чи 

туристичних походів; може тривати протягом життя одного або декількох 

поколінь внаслідок, наприклад, зміни форми сільського господарювання або 

вирубування кварталів лісу; а може тривати десятки і сотні років внаслідок, 

наприклад, забудови, довготривалого ведення господарства, техногенних 

катастроф.  

Засоби відновлення зв’язності також різняться у часі: сезонні правила 

відвідування території, щорічна або багаторічна зміна форми сільського 

господарювання, заповідання ділянок з ціллю забезпечення природного 

процесу відновлення, який може тривати десятиліття і століття, тощо. 

 Залежно від параметрів оселищ, видів, для яких треба відновити 

зв’язність та природоохоронних засобів, треба вибирати оптимальний спосіб 

відновлення зв’язності. Зазвичай встановлення коридорів виглядає 

найефективнішим засобом, коли треба прокласти шлях від одного ізольованого 

природного фрагменту до іншого. Проте, по-перше, існує недостатньо наукових 

доказів, які б підтверджували ефективність коридорів; по-друге, створення 

коридорів може бути менш економічно вигідним засобом у порівнянні з 

іншими можливими шляхами використання фінансування для охорони 
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природи. Коридори можуть бути оптимальним засобом, коли проблема 

потребує нагального вирішення, але, загалом, бажаним шляхом відновлення 

зв’язності є зменшення господарського тиску через впровадження моделей, в 

яких дикі види зможуть ближче співіснувати з людиною та утворювати здорові 

екосистеми [89: 61-65].  

 

3.2. Зв’язність водного середовища 

 

 Питання зв’язності має різне значення для середовища суходолу та 

водного середовища через такі передумови: 

 1. Відмінності фізичних властивостей середовища. Вода, у порівнянні з 

повітрям, має більшу в’язкість, щільність, теплоємність, звукопровідність, 

електропровідність тощо. Вода є універсальним розчинником, у природі вона 

часто переходить поріг замерзання і танення. Вона є найвагомішою складовою 

живих організмів. За рахунок високої теплоємності водне середовище більш 

однорідне за температурним режимом. Ця однорідність підсилюється 

властивістю води мати найбільшу щільність при температурі +4 Со, що сприяє 

її вертикальному перемішуванню. Більш однорідним водне середовище є ще і 

тому, що у ньому нема характеристики вологості, як на суші. 

В’язкість води сприяє пасивному переміщенню організмів за рахунок 

потоків річок, морських течій, хвилювання поверхні та товщі води тощо. 

Щільність води сприяє також і активному переміщенню організмів, протидіючи 

гравітації силою виштовхування, таким чином надаючи можливість плавати. 

Загалом, водне середовище більше сприяє мобільності організмів, ніж 

повітряно-суходільне.  

 З іншого боку, хороша зв’язність водного середовища спричиняє більшу 

його вразливість перед поширення абіотичних (забруднюючих речовин, 

зважених часток) та біотичних (екзотичних видів, хвороботворних 

мікроорганізмів) небажаних агентів. Водне середовище більш схильне до 

забруднення, оскільки вода у рідкому та твердому стані є важчою за повітря і 
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завжди прямує у найбільш знижені місця переносячи із собою забруднюючі 

речовини. Випаровуючись чистою, вона прямую вверх, а після випадання 

дощем знов підхоплює, несе і накопичує забруднюючі речовини.  

 2. Відмінності людського впливу. Середовище існування людини 

знаходиться на суходолі, тому першочергово вона впливає саме на нього. З 

розвитком технічних засобів, можливості прямого та опосередкованого впливу 

на водне середовище зростають. По відношенню до всього водного середовища 

(враховуючи відкритий океан) цей вплив залишається меншим, ніж на суші, але 

для прибережних морських регіонів та для материкових вод він близький за 

інтенсивністю. 

 3. Різні можливості дослідження. Шляхи переміщення живих організмів 

не очевидні і потребують багатьох зусиль при їх дослідженні. Тим більших 

зусиль потребує їх дослідження у водному середовищі. Обмеженість фактичних 

даних гальмує розвиток теоретичного підґрунтя зв’язності та розробку 

практичних дій по її відновленню. Недостатньо обґрунтовані заходи, в разі їх 

впровадження, можуть призвести до результатів, протилежних очікуваним. 

Через свою неочевидність, проблеми зв’язності водного середовища лише 

віддалено усвідомлюються суспільством, чим зменшують актуальність теми та 

мотивацію до вирішення проблеми. 

 Водний простір можна поділити на морський і материковий. Вони 

пов’язані між собою екологічними зв’язками, особливо тісно – в узбережному 

морі та у нижніх течіях річок першого порядку. Екологічний баланс внутрішніх 

морів значної мірою залежить від стану басейнів річок, що впадають у них. 

Господарська діяльність людини в басейні річки (наприклад каналізування 

русла, загачування водного потоку, вирубування лісів, внесенням хімічних 

речовин на поля, відведенням каналізаційного стоку) змінює її водність, режим 

стоку, швидкість течії, температуру води, склад біоти, вміст забруднюючих 

речовин тощо. Все це впливає на стан морського середовища, зокрема досить 

вагомо на стан середовища внутрішніх морів, змінюючи все від літології дна до 

складу біоти. Не дивлячись на такий зв’язок морського та материкового 
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водного простору, закономірності їх внутрішньої зв’язаності сильно 

відрізняються, тому їх краще розглядати окремо.  

 Зв’язаність морського водного простору в першу чергу залежить від 

переміщення біоти, руху води, розміщення перешкод. Переважна більшість 

морських тварин проходить стадію личинки, на якій вони не можуть пручатися 

руху води (течіям, хвилям) і переміщуються разом з нею [Multi-species coastal 

marine connectivity: a literature review with recommendations for further research / 

J. P. A. Gardner, J. J. Bell, H. B. Constable et al. – Wellington: Published by Ministry 

of Fisheries. 2010. – 47 p.]. Саме цим рухом в першу чергу визначається 

розповсюдження видів та зв’язки між популяціями. Залежно від тривалості 

перебування на стадії личинки, можна визначити дальність переміщення виду 

пасивним способом. Потенційна дальність розповсюдження личинок може 

коливатись від менш ніж одного кілометра до тисяч кілометрів, але через брак 

фактичних даних загальні закономірності їх переміщення лишають 

невизначеними [136; 147]. 

 Людина створює ряд загроз для біорізноманіття моря через привнесення 

чужорідних видів, забруднення, перевилов, руйнування оселищ, проте  все це 

впливають на зв’язність у морі в меншій мір, ніж на суші. Навпаки, хороша 

зв’язність морського водного простору може призвести до спустошення його 

екосистем, якщо людина порушує природні перешкоди, привносячи чужорідні 

види. Такі наслідки мала інвазія мнеміопсісу до Чорного моря, камчатського 

краба у моря на півночі Європи, крилатки до Карибського басейну. Загалом для 

морської заповідної мережі відновлення зв’язаності є другорядним завданням 

[86: 46].  

 Основним видом материкових вод у контексті зв’язності є річки (озера та 

болота в переважній більшості входять в систему річок). В силу порівняно 

незначної ширини річки, досить легко відрізати одну її частину від іншої, 

створивши перешкоду впоперек водотоку. Тому специфічною для річок 

перешкодою є греблі та дамби. Вони в значній мірі перешкоджають руху біоти 

вниз по течії, та майже повністю припиняють його вверх по течії.  
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Ще одним поширеним видом перешкод у річках є перетворене середовище. 

Каналізування, випрямлення, бетонування русел руйнує оселища, збіднює їх 

різноманіття і напряму заважає просуванню біоти вздовж течії річки [98]. 

 Зазвичай усунення перешкод на річках потребує заходів, які не входять в 

перелік заповідних, а саме: планування будівництва гребель, проведення 

меліорацій, формування русел, відведення стоків у річки тощо. Тому 

відновлення та підтримання зв’язності водного материкового простору не є 

керівним принципом розширення ПЗФ 

   

3.3. Оцінка та вдосконалення просторової зв’язності природно-заповідного 

фонду України 

 

 Зв’язність природного середовища та зв’язність ПЗФ – відмінні, але тісно 

пов’язані поняття. ПЗФ представляє лише частину природного середовища, але 

він значною мірою відображає його стан. Тому і в ПЗФ і у природному 

середовищі діють подібні закономірності зв’язності. 

 Зв’язність визначається багатьма параметрами: видом живих організмів, 

типом переміщення, маршрутом, типом перешкоди, тривалістю існування 

перешкоди, типом оселища, розміром оселища тощо. Нестача даних по 

переміщенню тварин викликає необхідність модельного обчислення параметрів 

зв’язності або навіть інтуїтивного їх визначення [89: 94]. Всі параметри можна 

розділити на такі групи: параметри оселища, параметри фону оселища, 

параметри мережі оселищ та параметри біоти. 

Оцінка параметрів оселища. Параметрами оселища (або ділянки ПЗФ) є 

його розміри, форма, ступінь природності. Практично доведено, що чим більше 

за площею оселище, тим більшу чисельність виду та видове різноманіття воно 

може підтримати. Видовий склад у різних за розміром оселищах формується не 

випадково. Види, яких менше турбує перетворене середовище, можуть жити у 

менших оселищах. У більших оселищах зустрічаються ті види, яких нема у 

менших [89: 27-28].  
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Форма оселища впливає на формування «зони спокою» в межах оселища, 

куди не проникають негативні фактори оточуючого середовища. За рахунок дії 

крайового ефекту, компактно розміщене та витягнуте оселища однакової площі 

будуть мати різну за площею зону спокою. Ґрунтуючись на цьому, більш 

компактне розміщення оселища зазвичай визнається більш вигідним, хоча деякі 

припущення, такі як більша видова різноманітність та кращий баланс між 

вимиранням та заселенням, свідчать на користь витягнутих оселищ  [174]. 

За ступенем природності оселище може бути більш або менш придатне 

для тривалого перебування в його межах. Сукцесійні та еволюційні зміни 

оселищ показують, що з часом сприятливість його умов зменшується для одних 

видів та збільшується для інших. Тому стан якості оселища слід оцінювати в 

першу чергу не з точки зору видів, а з точки зору біорізноманіття – чим воно 

більше, тим кращий стан оселища. Зазвичай людина руйнує та спрощує 

екосистеми внаслідок господарської діяльності, чим збіднює біорізноманіття. 

Тому ступінь природності оселища, можна визначити за ступенем 

господарського освоєння за активністю та інтенсивністю господарських заходів 

або за ступенем відновлення після їх припинення. 

Картографувати оселища можна за допомогою:  

1) точок, якщо розміри та форма оселищ не важлива, а важливим є 

відображення їх розміщення;  

2) однорідних полігонів, якщо треба розділити простір на оселища та 

неоселища, при цьому відображаючи розмір, форму та розміщення оселищ;  

3) неоднорідних полігонів, якщо, окрім розміщення, розміру та форми, 

треба виділити внутрішні відмінності оселища;  

4) растрового зображення, якщо треба передати максимальну кількість 

інформації для подальшої її класифікації [88]. 

При розгляді зв’язаності окремих груп оселищ (окремих ділянок ПЗФ) їх 

краще картографувати за допомогою неоднорідних полігонів, відображаючи 

внутрішні відмінності оселищ та оточуючого їх середовища. Для 
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картографування всього ПЗФ України достатнім буде відображення його 

ділянок однорідними полігонами. 

Оцінка параметрів фону оселища. Фон оселища (або ділянки ПЗФ) – це 

середовище, яке оточує оселище, створює різного роду перешкоди для 

пересування біоти, таким чином формуючи ізольованість. 

Фон оселища можна картографувати як:  

1) однорідне середовище;  

2) гетерогенне середовище, класифіковане за ступенем впливу на рух 

біоти, чи за іншою ознакою;  

3) растрове зображення, на якому можна бачити ряд перешкод та 

виділяти їх в процесі класифікації [88]. 

ПЗФ не є інструментом створення зв’язків між оселищами, він може 

лише сприяти ефективному налагодженню цих зв’язків через своє раціональне 

розміщення. Тому для ПЗФ в масштабі країни достатнім буде представлення 

фону у вигляді однорідного середовища. 

Оцінка параметрів мережі оселищ. Параметрів мережі оселищ (мережі 

ділянок ПЗФ) буде більше, якщо оселища та їх фон розглядати як гетерогенний 

простір, проте, розглядаючи їх як однорідні утворення, основним параметром 

мережі оселищ є взаємне розміщення її елементів.   

 Взаємне розміщення оселищ може бути оцінене шляхом вимірювання 

відстані до найближчого сусіда, формуванням та вимірюванням «полігонів 

Вороного», окреслення буферних зон (буферів) тощо [34; 88; 133]. Буферизація 

є одним з кращих способів оцінки зв’язності, якщо ширина буфера 

обґрунтована емпіричними даними [88]. 

 Модельне розміщення ділянок ПЗФ можна зобразити двома способами: 

максимально поєднано (рис. 3.1) та максимально роз’єднано (рис. 3.2). 
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Рис. 3.1. Модель максимально поєднаного 
розміщення ділянок  ПЗФ при 15% їх частці  

Рис. 3.2. Модель максимально роз’єднаного 
розміщення ділянок  ПЗФ при 15% їх частці  

  

Перший варіант (рис. 3.1) є більш характерним для розміщення ділянок 

екологічної мережі, а для ПЗФ більш характерний другий варіант «острівного» 

розміщення ділянок (рис. 3.2). З цієї моделі можна знайти залежність 

найменшої відстані між сусідніми ділянками та площі окремої ділянки при 

15 % заповідності (рис. 3.3). Ці показники є ключовими для біоти. 

Для розрахунків у моделі використано шестикутні комірки. В центрі 

кожної з них знаходиться ділянка ПЗФ, яка займає 15 % її площі (Рис. 3.3). dк –  

відстань між центрами дотичних комірок, Sк – площа комірки, dд – найменша 

відстань між сусідніми заповідними ділянками, Sд – площа заповідної ділянки.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 3.3 Параметри моделі взаємного розміщення ділянок ПЗФ 
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𝑆д = 0,15𝑆к; 

𝑑д = 𝑑к − 2�𝑆д
𝜋

  ; 

𝑑к = 2� 𝑆к
2√3

=  2�10𝑆д
3√3

 ; 

𝑑д = 2�10𝑆д
3√3

− 2�𝑆д
𝜋

=  �𝑆д �2� 10
3√3

− 2�1
𝜋
�; 

𝑑д ≈ 1,65�𝑆д 

 Для сприятливої зв’язаності, при заданій частці площі ПЗФ, відстань між 

ділянками ПЗФ не повинна перевищувати dд, а площа не повинна бути менша 

від Sк. 

Оцінка параметрів біоти. Як було викладено вище, зв’язаність може 

сильно відрізнятись для різних видів біоти. Основною досліджуваною групою 

біоти є хребетні тварини [178]). Їх можна розділити на більш мобільних тварин 

(зазвичай це літаючі тварини, хижаки та тварини з великою масою тіла), які 

можуть долати порівняно значну відстань між оселищами, але потребують 

більшої індивідуальної площі, тому не залишаються в межах одного невеликого 

оселища; та на менш мобільних тварин, які важче долають відстані між 

оселищами, але можуть залишатись в межах одного невеликого оселища, 

утворюючи життєздатні популяції.  

Здатність тварин долати перешкоди визначає відстань, яку вони можуть 

пройти, і напрямок, який вони вірогідніше виберуть. На основі цих даних 

можна розраховувати рух тварин між сусідніми оселищами, щоб мати 

можливість створити на його шляху заповідні ділянки. Для врахування 

напрямку руху були розроблені численні моделі з використанням 

різноманітних даних середовища [129; 178]. При спрощеному відображені 

фонового середовища у якості однорідного простору, напрямок руху можна не 

враховувати. Слід враховувати лише відстань переміщення.  



109 
 

Одним з ключових видів переміщення, яке характеризує мобільність 

тварин та визначає їхню потребу поширюватись між оселищами, є 

розповсюдження молодняка (переклад з англ. natal dispersal) – 

розповсюдження, під час якого особини переміщуються від місця народження 

до місця розмноження.  

Група вчених з Канади проаналізували публікації  за 1930-1998 рр., в яких 

присутні дані щодо розповсюдження молодняка птахів та ссавців, та 

представили відповідну вибірку [160]. Максимальна відстань розповсюдження 

молодняка різних видів коливається від 1,3 до 1305 км серед птахів та від 0,068 

до 432 км серед ссавців. Серед хижих тварин та птахів переважна більшість 

долають відстань понад 10 км. Серед травоїдних та всеїдних птахів більшість 

долає відстань понад 3 км, Серед травоїдних та всеїдних тварин більшість 

проходять відстань менше 1 км (переважно це маленькі гризуни та комахоїдні 

вагою менше 1 кг), а переважна більшість з решти долає відстань понад 3 км. 

Таким чином, можна розділити переважну більшість тварин на дві групи: на 

більш мобільних, які долають відстань у 3 км і менш мобільних, які долають 

відстань менше 1 км. 

Ще одним важливим показником, який визначає потреби тварини у 

переміщенні протягом життя, є індивідуальна ділянка. Це ділянка, в межах якої 

тварина живе та подорожує. Розмір індивідуальної ділянки значною мірою 

залежить від ваги тіла тварини, при чому ця залежність характерна як для 

ссавців, так і для птахів та плазунів. Тому емпіричні дані по одним видам 

можна екстраполювати на інші види.  

А. С. Херстад та Ф. Л. Банел проаналізували публікації, видані протягом 

1925-1976 рр., в яких подано емпіричні дані про індивідуальну площу тварин, 

та представили відповідну вибірку [112]. У вибірці представлені ссавці 

переважно помірних широт Північної Америки. Для України характерні 

більшість з представлених або близькоспоріднених видів, тому вибірка 

репрезентативна і для України. Індивідуальні площі вибірки варіюються від 

0,02 до 150000 га. За потребою у індивідуальній площі тварин можна поділити 
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на три групи: 1) від сотих гектара до декількох гектарів (переважно гризуни та 

землерийні); 2) від десятків до півтисячі гектарів (невеликі та середні за 

розміром хижаки і середні за розміром травоїдні); 3) від 400-500 га до десятків 

тисяч і більше гектарів (великі ссавці). 

Представлені дані по ссавцям можна екстраполювати на птахів та плазунів 

відповідно до їхньої маси тіла [112]. В Україні птахи та плазуни в середньому 

за розмірами значно поступаються ссавцям. При цьому птахи є більш 

мобільними, що дозволяє їм легше пересуватись між фрагментованими 

оселищами, а плазуни в силу своєї холоднокровної природи потребують менше 

харчових ресурсів, тому ці дві групи мають менші вимоги до розмірів 

ізольованих оселищ, ніж ссавці. Таким чином, саме ссавці є «слабкою ланкою» 

у розрахунках зв’язності. 

Підставивши значення відстані у 3 км, яку долають більш мобільні 

тварини, у виведену вище формулу  𝑑д ≈ 1,65�𝑆д, отримаємо площу ділянки у 

330 га. В межах 330 га може існувати життєздатна популяція тварин з малою 

індивідуальною ділянкою (землерийка, бабак, миша тощо), група тварин з 

середньою індивідуальною ділянкою та значною мобільністю (лисиця, заяць, 

олень тощо). Також ця ділянка може бути частиною середовища існування 

індивідів мобільних тварин з великою вимогою до розміру індивідуальної 

ділянки (вовк, рись, ведмідь тощо). Отже, 3 км є ключовою відстанню. 

Розміщення ділянок ПЗФ на такій відстані значною мірою забезпечить 

зв’язність для біоти. 

Картографування та оцінка зв’язності ПЗФ України. Навколо ділянок 

ПЗФ суходолу були виділені 1,5 км буфери, позначені з самими ділянками 

однаковим кольором (рис. 3.4). Це дозволяє бачити ізоляційний 1,5 км бар’єр 

навколо ділянок, в межах якого нема першочергової необхідності заповідати 

майбутні ділянки. Злиття цих буферів вказує, що між ділянками відстань 

складає 0-3 км. Навколо ділянок були побудовані інші буфери, позначені 

градацією кольорів. 
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Серед ділянок ПЗФ є досить малі за розміром (від десятків квадратних 

метрів). Вони практично ніяким чином не можуть вплинути на зв’язаність, тому 

нема смислу будувати навколо них буфери. З цієї причини ряд ділянок ПЗФ, за 

площею менше 50 га, були вилучені з аналізу.  

По переміщенню водних тварин у Чорному та Азовському, за відсутності 

достатніх даних, параметри зв’язності були взяті із загальних рекомендацій 

«Проекту по морській заповідній зоні» [86: 46-48]. Згідно ним, відстань між 

заповідними ділянками, що охоплюють схожі оселища, не повинна 

перевищувати 40-80 км. Для оцінки зв’язаності ПЗФ моря були проведені три 

буферні зони (підхід до визначення цих відстаней аналогічний до підходу 

застосованого до буферних зон на суходолі) – на відстані 20, 40 та 80 км від 

заповідної ділянки (рис. 3.4). Буферні зони не були проведений по інший бік 

значної сухопутної перешкоди (наприклад буфер навколо 

Нижньодністровського НПП не проведений далі, за косу між Дністровським 

лиманом та морем). Ділянки з мінімальними поздовжніми розмірами менше 1 

км виключались як такі, що слабко сприяють зв’язності і можуть викривлювати 

загальну картину, якщо їх враховувати [86: 44]. 

 Зв’язаність ПЗФ в межах материкового водного простору не визначалась 

в силу малого їх розміру в масштабі держави та порівняно невеликого прямого 

впливу ПЗФ на відновлення зв’язаності їх оселищ . Поверхневі материкові води 

були розглянуті разом з сушею. 

Найкраща зв’язність ПЗФ суші представлена в Карпатах і в західній та 

східній частинах Українського Полісся. У морі ПЗФ найкраще зв’язаний 

вздовж Херсонської, Запорізької та Донецької областей, а також вздовж півдня 

Одеської області. Темні плями на рис. 3.4 показують найбільш віддалені від 

ПЗФ регіони. На суші вони згруповані у два пояси: вздовж степового регіону та 

вздовж правого берега Дніпра. У морі найвіддаленіші від ПЗФ регіони 

знаходяться на півдні Азовського моря та вздовж західної, південно-західної та 

східної частини Кримського півострова. 
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 Керуючись даними по зв’язності, заповідання материкової частини 

бажано проводити у такій послідовності: 

1) заповідати великі та середні ділянки (градація ділянок за розміром 

обґрунтована у наступному підрозділі) у найбільш віддалених від ПЗФ 

частинах країни; 

2) на відстані 10-25 км від ПЗФ заповідати середні та маленькі ділянки, 

розміщуючи їх таким чином, щоб найвіддаленіші від ПЗФ місця знаходились на 

відстані не більше 10 км до нього (відстань між заповідними об’єктами при 

цьому складатиме 0-20 км); 

3) заповідати маленькі та середні ділянки, розміщуючи їх таким чином, 

щоб ділянки ПЗФ, оточені 1,5 км буфером, утворювали нерозривну мережу. 

У морі першочерговими для заповідання є узбережні зони, найбільш 

віддалені від ПЗФ. Тут слід заповідати великі та середні за розміром ділянки.  

Це ключові рекомендації, що ґрунтуються на збільшенні зв’язності ПЗФ, 

але вони не повинні перешкоджати заповіданню цінних природних ділянок у 

будь якому місці, якщо існує потреба і можливість внесення їх до мережі ПЗФ. 

 

3.4. Градація розмірів заповідних ділянок 

 

Визначення оптимального розміру заповідної ділянки тісно пов’язане з 

фрагментацією природного середовища, ізольованістю біоти та зв’язаністю 

оселищ, розглянутих у попередньому розділі. Розробляючи підхід по відбору 

ділянок, рекомендовані розміри для них слід розбити на діапазони, відповідно 

до потреб та можливостей. 

 При розгляді розмірів заповідних ділянок важливо згадати знамените 

питання, яке позначається усталеним англійським акронімом SLOSS (single 

large or several small – один великий чи кілька маленьких). До вибору розміру 

заповідної ділянки часто ставиться питання – «де більше буде збережено видів: 

в межах однієї великої заповідної ділянки чи декількох менших, сумарна площа 

яких рівна площі великої ділянки?». Висновки ряду досліджень по цьому 
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питанню дали протилежні результати [141]. З одного боку, великі заповідні 

ділянки є більш цілісним середовищем, яке надає притулок більшій кількості 

видів з великою індивідуальною площею, крайовий ефект для великих ділянок 

має менше значення, великі ділянки менше схильні до проникнення вглиб 

негативного людського фактора. З іншого боку, ряд маленьких ділянок можна 

розподілити по більшому простору таким чином, що вони охоплюватимуть 

більше різноманітних оселищ, будуть захищені позитивною функцією 

ізольованості, при цьому, враховуючи конкуренцію людини та природи за 

простір, менші ділянки легше заповідати. 

Щоб представити універсальне вирішення цієї проблеми необхідно 

настільки багато даних (розмір «великої» та «маленької» ділянки, кількість 

маленьких ділянок, різноманіття оселищ в межах ділянок, різноманіття 

оточуючого простору, відстані між маленькими ділянками [168]), що питання 

SLOSS втрачає свою специфічність та розпорошується по широкій області 

досліджень природоохоронної науки. Тому це питання було обґрунтовано 

спростоване ще у 1980-х рр. [156]. За умов обмежених земельних та фінансових 

ресурсів оптимальною стратегією не завжди буде заповідання щонайбільших 

ділянок. Розмір ділянки повинен бути обґрунтований відповідно до потреб 

об’єкту охорони. 

 Обґрунтування розміру заповідної ділянки можна здійснити за формулою 

співвідношення площі ділянки до кількості видів, яку вона може охопити [173], 

або за площею поширення потенційних загроз, які можуть виникнути в 

середовищі протягом тривалого періоду [144]. Але найбільш широко 

використовуваний спосіб ґрунтується на екологічних потребах життєздатної 

популяції. Він передбачає виконання трьох кроків [156]:  

1. Вибір фокусного або ключового виду. Фокусні види включають [172]:  

1) прикриваючи види (смисловий переклад з англійського терміну 

«umbrella species») – зазвичай це види, які охоплюють великі ділянки під час 

своїх щоденних та сезонних переміщень; охороняючи їх можна охопити 

більшість видів екосистеми, які подорожують на менших ділянках;  
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2) флагманські види (англ. «flagship species») – привабливі для 

суспільства види (наприклад ведмідь, тигр, гігантська панда), увагу до яких 

можна перенаправити на природоохоронні цілі;  

3) індикативні види (буквальний переклад з англійського терміну  

«indicator species») – тісно пов’язані з довкіллям види, які чутливо реагують на 

зміни в ньому, тому вони корисні для моніторингу його якості;  

4) ключові види (смисловий переклад з англійського терміну «keystone 

species», який можна перекладати і як «наріжні види») – види, які мають вплив 

в екосистемі, непропорційно більший, ніж їхня чисельність;  

5) «червонокнижні» види – види, які локально чи глобально перебувають 

під загрозою зникнення. 

Найбільш важливою групою при плануванні заповідних ділянок є 

ключові види [172]. Вперше термін «ключовий вид» був застосований до 

морської зірки Р. Пейном у 1966 р. [142]. Протягом 1960-х рр. Пейн розробив 

концепцію ключових видів, де визначив високий трофічний рівень одним з їх 

основних атрибутів [131]. З часом було усвідомлено, що властивості ключових 

видів мають не тільки хижаки. Були виділені: ключові хижаки, ключова здобич, 

ключові мутуалісти (запилювачі та розповсюджувачі насіння), ключові 

рослинні ресурси (смисловий переклад з англійського терміну «keystone hosts» 

- види, важливі для запилювачів та розповсюджувачів насіння); ключові 

модифікатори (види, що перетворюють довкілля, наприклад, бобри) [132]. 

Концепція була розширена на ключові гільдії (союзи декількох видів) [131], 

ключові угрупування та ключові екосистеми [135]. 

В Україні зустрічаються такі ключові види: вовк, ведмідь, лось, зубр, 

дикий кабан, бобер, бабак, бджола та ін. Великі хижаки (вовк, ведмідь, рись), 

окрім того, що є ключовими видами, входять і до інших груп фокусних видів. 

Якщо будуть збережені ділянки, розміру яких достатньо для їх існування, то в 

межах таких ділянок зможуть існувати й інші види.  

2. Визначення мінімальної чисельності життєздатної популяції, тобто 

визначення кількості особин в популяції, необхідної для великої ймовірності її 
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виживання протягом тривалого часу. Мінімальна життєздатна популяція здатна 

переживати несприятливі періодичні та випадкові (демографічні, генетичні, 

екосистемні, катастрофічні) процеси [154]. Її розмір може бути визначений 

шляхом довгоперіодичного спостереження, проведення експерименту чи 

моделювання.  

В основу визначення чисельності мінімальної життєздатної популяції 

покладено генетичний принцип – в популяції повинно бути достатнє 

різноманіття генів, яке б забезпечувало можливість пристосуватись до 

навколишніх змін та запобігало інбридингу. І. Р. Франклін у 1980 р. визначив 

нижній поріг цієї чисельності у 50 особин (нижче цього порога є загроза 

виродження через близькоспоріднені зв’язки), а верхній – у 500 особин (на 

цьому рівні  досягається генетична стабільність популяції) [107]. Пізніше деякі 

автори обґрунтували необхідність десятикратного збільшення цих показників 

(до 500 та 5000 особин, відповідно) [169]. Для окремих видів у різних 

дослідженнях розмір мінімальної життєздатної популяції визначався на 

проміжку від 20 до 100000 особин [169]. Такі відмінності викликані складністю 

одержання інформації та неточністю довгоперіодичного прогнозу. 

Практичні дані свідчать про велику здатність популяцій виживати і при 

невеликій чисельності. Наприклад, буває трапляється так, що невеликі 

популяції видів випадково інтродукованих у чужорідний їм регіон можуть на 

порядки збільшити свою чисельність та процвітати протягом тривалого часу. 

Колекцію таких випадків зберігає історія колонізації Австралії європейцями, де 

одним з найяскравіших прикладів є розповсюдження кролика європейського та 

збільшення його чисельності з 24 особин, випущених на волю у середині ХІХ 

ст., до 10 мільярдів у 1920-х [179]. 

З іншого боку, велика чисельність не може убезпечити вид від 

вимирання. Відомий факт винищення всього виду голуба мандрівного у Пн. 

Америці протягом ХІХ ст., чисельність якого нараховувала 3-5 мільярдів 

особин [106]. 
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Отже, питання розміру життєздатної популяції залишається відкритим. 

Мінімальні її розміри повинні складати, принаймні, від десятків до сотень 

особин. 

3. Визначення необхідної площі для підтримання життєздатної популяції 

за відомою щільністю особин виду. Щільність особин можна визначити при 

спостереженнях або за формулою (по співвідношенню маси тіла особини до 

щільності особин на одиницю площі) [155]. 

Група вчених з Канади [121] проаналізували канадські національні парки 

на достатність площі кожного з них для забезпечення життєздатної популяції 

великих хижаків (вовка, ведмедя грізлі та чорного ведмедя). За різними 

показниками мінімальної життєздатної популяції при однаковій щільності, 

обчисленій за масою тіла, вовкам треба 768-1707 км2, ведмедям грізлі (підвид 

бурого ведмедя) – 2404-10946 км2, чорним ведмедям – 1717-15970 км2. Ці 

показники можна використати для оцінки площі українських заповідних 

об’єктів, де також може мешкати вовк та бурий ведмідь. 

К. П. Філонов [77] навів емпіричні дані по співвідношенню площі та 

чисельності окремих видів. Види крупних ссавців, які зустрічаються в Україні, 

займають в середньому такі площі: зграя вовків не менше 5 особин – 300-

500 км2, особина рисі – 50-700 км2, особина бурого ведмедя – 10-25 км2, 

особина лося – 10-15 км2, група благородних оленів порядку 10 особин – 3-

8 км2, групи кабанів до 50 особин або окремі дорослі самці (віком від 4 років) – 

1-5 км2.  

За усередненими емпіричними даними А. С. Херстада та Ф. Л. Банела 

[112] вовк (разом зі своєю зграєю) подорожує в межах ділянки площею 203 км2, 

рись – 356 км2, бурий ведмідь – 93 км2. 

 На цих прикладах видно наскільки великими мають бути суцільні 

заповідні ділянки, щоб забезпечити існування популяцій крупних хижаків. В 

Україні заповідання таких ділянок теоретично можливо хіба-що на Поліссі та в 

Карпатах. Фактично на 2015 р. заповідано суцільні ділянки набагато меншого 

розміру. Найбільші з них складаються з одного або декількох дотичних об’єктів 
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ПЗФ, в межах яких включено в основному природні ділянки (за цією ознакою 

тут не подано НПП «Подільські Товтри», який в основному включає 

господарські землі):  

1. Міжрічинський РЛП з Чорнобильським спеціальним заказником 

складають близько 1500 км2; якщо буде створено Чорнобильський біосферний 

заповідник, то він з’єднає ще Древлянський природний заповідник і загальна 

площа ділянки складе близько 3500 км2, а разом з Поліським державним 

радіаціно-екологічним заповідником у Білорусі вона становитиме близько 

5650 км2; фактично, враховуючи режим зони відчуження, вся ця ділянка вже є 

заповідною. 

2. Дунайський біосферний заповідник разом з румунською частино 

Дунайського біосферного резервату, площа яких без забудованих та 

господарських земель складає близько 5500 км2. До цієї площі входять суша, 

море, канали та озера. 

3. Карпатський НПП з частиною Карпатського біосферного заповідника, 

заказником «Річка Чорний Черемош з прибережною смугою», Верховинським 

НПП та Черемоським НПП – близько 900 км2, а разом з румунським природним 

парком «Мармароські гори» та національним парком «Гори Родни», які 

зв’язують ще одну частину Карпатського біосферного заповідника та заказника 

«Зубровиця», площа ділянки складає 3100 км2. Вагома частина румунських 

парків включає в себе забудовані та господарські землі, тому фактична площа 

описаної заповідної ділянки складає близько 2400 км2;  якщо знехтувати 

віддалю 1,5 км, то в цей перелік ввійдуть ще НПП «Гуцульщина», 

Верховинський НПП, природний заповідник «Горгани», заказник «Річка 

Пістинька з прибережною смугою», і загальна площа заповідної ділянки складе 

3000 км2. 

4. Ужанський НПП разом з Надсянським РЛП – близько 600 км2, а разом з 

прилеглими національними та ландшафтними парками Польщі та Словаччини 

загальна площа суцільної заповідної ділянки складає близько 2000 км2. 

5. Сеймський РЛП – майже 1000 км2. 



119 
 

6. Ялтинський гірсько-лісовий природний заповідник з частиною 

Кримського природного заповідника та Байдарським заказником, частиною 

заказника «Гірський карст Криму» та урочищем «Яйла Чатирдагу» – близько 

800 км2. 

За вище наведеними даними К. П. Філонова [77], А. С. Херстада та 

Ф. Л. Банела [112], найбільша з цих ділянок (5650 км2) може забезпечити 12-29 

зграй вовків, 8-113 особин рисі, 61-565 особин бурого ведмедя а найменша (800 

км2) – 2-4 зграї вовків, 2-16 особини рисі, 9-80 особин бурого ведмедя. Отже, 

навіть в кращому випадку не всі перелічені ділянки можуть самостійно 

забезпечити виживання популяції великих хижаків, не говорячи вже про решту 

ділянок ПЗФ України. Тому, враховуючи тенденцію та потенційну можливість 

заповідання великих ділянок в Україні, треба орієнтуватись не на розміщення в 

їх межах всієї життєздатної популяції великих хижаків, а на забезпечення 

існування хоча б окремих особин. Таким чином, кожна ділянка матиме повний 

екосистемний видовий набір. Ділянки такого розміру повинні увійти у ПЗФ. 

Засобами екологічної мережі ці ділянки повинні бути поєднаними для 

налагодження популяційних зв’язків між особинами.  

Єдиним великим хижаком, що поширений в усіх природних зонах 

України, є вовк [81]. На відміну від Європи, де він знаходиться під загрозою 

зникнення, в Україні він має досить високу чисельність, яка показує тенденцію 

до збільшення. Вплив вовка як на екосистему, так і на весь ландшафт можна 

проілюструвати на прикладі Єлоустоунського національного парку (США), де 

він був винищений у 20-х рр. ХХ ст. та реінтродукований з 1995 р. [114]. За 70 

років відсутності вовків популяція оленів непомірно розросталась знищуючи 

під час випасання всю рослинність, зокрема паростки дерев. Вовки змусили 

оленів уникати місця, де вони могли бути легко впольовані, наприклад, у 

долинах річок. Рослинність почала відновлюватись, знов з’явились ліси з верби, 

осоки та тополі. Це привабило багатьох співочих птахів, бобри знов отримали 

харчові ресурси та змогли будувати греблі, які дозволили процвітати 

водоплавним птахам, рептиліям, амфібіям та рибам. Вовки винищили койотів, 



120 
 
тому зросла популяція мишей та кроликів, які вплинули на чисельність малих 

хижаків – ласок, лисиць, борсуків, яструбів. Падло, залишене вовками, стало 

харчуванням для воронів, орлів, ведмедів. Для ведмедів з’явилось більше 

рослинного харчування у відновлених лісах. Відновлення рослинності вздовж 

берегів річок призвело до звуження та стабілізації їх русел, що зменшило рівень 

їх меандрування. 

Можливо, масштаб впливу вовка у цій ілюстрації дещо перебільшений 

[95; 108], хоча важлива його роль у екосистемі є беззаперечною.  

Поява та збільшення чисельності вовків у конкретній місцевості може 

вести до проблем при сусідстві з людиною внаслідок загрози життю самої 

людини та шкоди її господарству. Тому обґрунтування створення заповідних 

об’єктів існуванням в них великих хижаків не буде мати популярності серед 

населення, в першу чергу – місцевого. Важливо проводити роз’яснювальну 

роботу та акцентувати увагу в першу чергу не на підтриманні популяції вовків 

(ведмедів, рисі), а на охороні повноцінних екосистем та ландшафтів.  

Багатьох проблем при сусідстві людини з вовками можна уникнути 

шляхом локалізації останніх в межах великих заповідних ділянок та 

вироблення у них звички уникати людей (це можливо, якщо у вовків достатньо 

ресурсів у природному середовищі). Певною, хоча і недостатньою, 

альтернативою ролі великих хижаків у екосистемах може бути мисливство.  

Ґрунтуючись на розмірі ділянки, яку займає зграя вовків, можна 

визначити оптимальний розмір для одного з рівнів градації заповідних ділянок. 

В Україні зграї вовків займають ділянки розмірами 127-397 км2 [81], що 

відповідає раніше приведеним даним К. П. Філонова, А. С. Херстада та 

Ф. Л. Банела. Найменша ділянку займають вовки у степу (127-189 км2), 

найбільшу – на Поліссі (246-397 км2) та в лісостепу (256 км2), середню – в 

Карпатах (210-228 км2). Розмір ділянки визначався у зимовий період – у цей 

сезон вона більша, ніж у літній. У степу ділянки менші через те, що вовки 

змушенні більше харчуватись малою здобиччю через нестачу копитних тварин, 

при цьому долаючи менші відстані. Щоб забезпечити потреби зграї вовків, в 
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лісостеповій, степовій та широколистяно-лісовій зонах треба заповідати 

ділянки площею понад 200-300 км2. 

На Поліссі та в Карпатах окрім вовків характерними є і інші великі 

хижаки – ведмідь бурий та рись євразійська. Щоб забезпечити хоча б пару 

рисей, заповідна ділянка повинна в середньому мати площу 800 км2. Така 

ділянка зможе забезпечити в середньому понад 10 особин ведмедів.  

В Кримських горах великі хижаки вже не зустрічаються, проте 

потенційно там можуть існувати вовки та ведмеді. Для них також слід 

створювати ділянки понад 200-300 км2. 

Вищенаведені показники оптимальних розмірів великих заповідних 

ділянок подібні до тих, що визначили М. Ф. Реймерс, Ф. Р. Штільмарк [58: 177-

183] та К. П. Філонов [77] для різних регіонів. Серед регіонів, подібних тим, що 

представлені в Україні, М. Ф. Реймрс та Ф. Р. Штільмарк визначили такі 

розміри великих заповідних ділянок: для степової смуги – 10 тис. га, для 

бореальної смуги – від 50-100 до 250 тис. га; К. П. Філонов: для лісостепової та 

степової зони Європейської частини СРСР, тугайних лісів, лиманів та плавнів – 

10-20 тис. га, для лісової зони Європейського заходу та центру СРСР –           

30-50 тис. га, для Кавказу – 60-100 тис. га. 

Менші ділянки можна розподілити за ступенем впливу на них 

зовнішнього середовища. Це відбувається через дію крайового ефекту – 

проникнення вглиб ділянки негативних явищ оточуючого середовища 

(підвищеної температури, зниженої вологості, пилу, чужорідного насіння, 

шуму тощо). Якщо ділянка дуже мала, то крайовий ефект проникає в неї з усіх 

сторін та впливає на всю її площу.  

Крайовий ефект змінюється залежно від властивостей ділянки та її 

оточення. Він буде різним між лісом та полем і між степовою ділянкою та 

пасовищем. За різними дослідженнями [123; 124; 125; 175] вплив крайового 

ефекту розглядався вглиб ділянки від декількох метрів до сотень метрів і навіть 

декількох кілометрів. Значний та середній за інтенсивністю крайовий ефект 

поширюється до 150 м вглиб ділянки, а менш помітний – до 500 м і більше. 
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Крайовий ефект формує буфер навколо «ядра» заповідної ділянки. Якщо 

ділянка занадто витягнута, то вона не буде мати ядра, яке б уникало значного 

впливу крайового ефекту. Тому, щоб сформувати це ядро, усереднена 

поперечна довжина ділянки повинна перевищувати 300 м (глибина впливу 

значного та середнього за інтенсивністю 150 м крайового ефекту з обох сторін), 

а сама ділянка, враховуючи її можливу неправильну форму, повинна бути не 

менша за 50 га. Щоб мати ядро, захищене навіть від слабкого крайового ефекту, 

розмір більш-менш компактної заповідної ділянки повинен перевищувати 

500 га.  

Нижній поріг розмірів заповідних ділянок, менших за 50 га, не варто 

встановлювати, оскільки навіть найменші з них площею до 10 га і, навіть, до 1 

га можуть достатньо ефективно зберігати види рослин або комах [152; 167]. 

Таким чином, градація суходільних заповідних ділянок наступна: 

1) дрібні – до 50 га; 

2) маленькі 50,1-500 га; 

3) середні – 500,1-20000 га; 

4) великі – понад 20000 га (в Карпатах та на Поліссі – бажано, понад 

80000 га). 

Градацію розмірів морських заповідних ділянок розраховано за даними 

«Проекту по морській заповідній зоні», що ґрунтуються на потребах видів у 

розмірі оселищ [86]: 

1) дрібні – до 100 га; 

2) маленькі – 100,1-2500 га; 

3) середні – 2500,1-10000 га; 

4) великі – понад 10000 га. 

У морському середовищі середні та великі ділянки мають більш вагоме 

значення, ніж на суходолі. Разом з тим, у морському середовищі є більше 

можливостей для заповідання таких ділянок. Тому в основному заповідати слід 

ділянки розміром понад 2500 га, а менші ділянки – у якості винятку.  
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При заповіданні об’єктів материкового водного простору слід прагнути, 

щоб вони охоронялись від берега до берега. Для озер це означає, що бажано 

охороняти всю їх площу. Для річок – бажано охороняти все їх поперечне 

простягання, а охоронюване повздовжнє простягання повинно перевищувати 

поперечне у декілька разів. 

 

3.5. Критерії відбору та принципи окреслення меж потенційних заповідних 

ділянок 

 

 Картографічне зображення ділянки ПЗФ надає основну інформацію по її 

характеристикам. З картографічного зображення можна дізнатись її площу, 

конфігурацію, розміщення в просторі, розміщення по відношенню до інших 

ділянок. Окреслення меж ділянок є невід’ємним етапом розвитку ПЗФ. 

 Для того щоб значно спростити масштабний процес розширення ПЗФ, 

запланований на наступні роки, потрібно здійснити визначення потенційних 

заповідних ділянок та підготувати картографічну базу даних. Це стане 

важливим підґрунтям для розробки та юридичного затвердження наукових 

обґрунтувань на створення заповідних об’єктів. 

 Використовуючи обґрунтовані у попередніх розділах картографічні 

матеріали по частці, репрезентативності та зв’язаності ділянок ПЗФ, заповідні 

ділянки слід окреслювати в першу чергу в критичних місцях («прогалинах») – у 

регіонах з найменшою часткою ПЗФ та у місцях, найбільш віддалених від 

об’єктів ПЗФ. У цих прогалинах присутні різні за ступенем придатності до 

заповідання ділянки, які можна оцінити за рядом критеріїв. 

  К. П. Маргулес та М. Б. Ашер проаналізували дев’ять робіт, у яких були 

розглянуті критерії оцінки заповідного потенціалу та екологічної цінності 

[127]. Серед них є і загальновживані, і досить оригінальні критерії. Всіх їх 

доцільно навести у даному дослідженні. Загалом автори виділили вісімнадцять 

критеріїв (у дужках вказана кількість праць з дев’яти розглянутих, у яких 

врахований кожен критерій): 
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1. Різноманіття (8). Включає різноманіття видів, угрупувань, оселищ, 

генетичне різноманіття тощо. Високе різноманіття видів та оселищ екосистеми 

забезпечує її стійкість до природних та антропогенних несприятливих процесів 

та здатність до відновлення після них. Для заповідання важливим є оцінка 

різноманіття за кількістю видів, кількістю особин виду, кількістю трофічних 

рівнів у взаємодії між видами. При оцінюванні різноманіття ділянки слід 

враховувати її площу, характеристики природного регіону, до якого вона 

належить, а також сукцесійну стадію розвитку. 

2. Рідкісність (7). Це один з першочергових критеріїв природоохоронної 

політики, який легко оцінити за поширенням виду чи угрупування у просторі і 

часі. Складно визначити рідкісність виду чи групи видів у екосистемі, оскільки 

вона може бути як природною, так і спричиненою людиною. За географічним 

поширенням рідкісні види можуть зустрічатись у малій кількості на 

специфічних оселищах, бути широко поширеними з незначною щільністю та 

зустрічатись у великій кількості, але локалізовано. Визначення рідкісності 

повинно попередньо обумовлюватись просторовим масштабом дослідження, 

оскільки локально рідкісний вид може бути звичайним у більшому регіоні. 

Пріорітетними є ділянки, де мешкають види, рідкісні для більших регіонів (від 

глобального рівня). 

3. Природність (7). Часто визначається як відсутність людського впливу, 

проте зараз важко знайти такі ділянки, які б не зазнали цього впливу. Тому 

доцільніше говорити про міру людського впливу та про його критичну 

інтенсивність. Ділянку можна вважати природною, якщо вона зазнала впливу 

від людини не більше, ніж від інших ссавців. Проте визначити природний стан, 

який був характерний для більшості перетворених ділянок досить складно 

через недостатність історичних та інших даних. Часто на перший погляд 

природний стан ділянки може виявитись результатом значного впливу 

чужорідних видів, інтродукованих людиною. Опосередковані ознаки, такі як 

видове різноманіття, не завжди проявляють чітку кореляцію. Таким чином, 

характеристика ділянок за їх природністю досить приблизна, вона включає такі 
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рівні станів: природний, близький до природного, напівприродний, 

деградований, штучний тощо. Для заповідання найбільш цінними є природні 

ділянки, але досить перспективними можуть бути заходи з ренатуралізації 

перетворених ділянок, особливо у регіонах з фрагментованим природним 

середовищем.  

4. Площа (6). Основна закономірність відображає пряму залежність між 

розміром ділянки та кількістю видів, оскільки більші ділянки охоплюють 

більше різноманіття біотопів та забезпечують існування в своїх межах видів, 

які мають велику індивідуальну ділянку. Для великих ділянок менше значення 

має крайовий ефект від перетвореного середовища, ніж для малих ділянок. 

Зазвичай охорона природи тяжіє до заповідання великих ділянок, але ці 

прагнення обмежуються конкуренцією за землю з боку господарської 

діяльності людини та більшою складністю догляду за великими заповідними 

ділянками. Тому в кожному випадку важливо знаходити баланс, враховуючи 

названі фактори. 

 5. Небезпека втручання людини (6). Це критерій, актуальність якого 

пояснюється конкуренцією за простір між людиною та природним 

середовищем. Значення цього критерію залежить від місця, часу проведення 

оцінки та виду, для якого втручання має негативне значення. Найбільш 

вразливими до втручання людини є види та угрупування, які є рідкісними або 

зустрічаються на одній-двох ізольованих ділянках. 

 6. Типовість або репрезентативність (4). Збереження повноцінного 

видового різноманіття в межах екосистеми або природного регіонального 

різноманіття в межах більших регіональних одиниць є одним з 

фундаментальних принципів заповідної справи, на якому базується розробка 

природоохоронних мереж та окремих її елементів. 

 7. Освітня цінність (3). Кожен природоохоронний об’єкт має певну 

освітню цінність. Значною мірою вона залежить від доступності (віддаленості, 

прохідності) та відкритості для відвідування (охоронного режиму) об’єкту. 

Велика інтенсивність освітніх заходів на в межах об’єкту може мати негативні 
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наслідки для збереження природи, тому освітня діяльність повинна бути 

спланована. 

 8. Цінність привабливості (3). Деякі живі організми та угрупування є 

більш привабливими для людей ніж інші. Такими є птахи, великі ссавці, яскраві 

квіти та їх скупчення тощо. Наявність цих живих істот збільшує цінність 

природної ділянки та забезпечує її заповідання підтримкою громадськості. 

 9. Писана історія (3). Можливість історичної ретроспективи динаміки 

ділянки збільшує її освітню та наукову цінність, а також надає цінний досвід 

взаємодії людини та природи. 

 10. Наукова цінність (2). Цікавими з наукової точки зору є будь-які 

природні ділянки, проте особливу наукову цінність мають ті, у яких зручно 

проводити дослідження і у яких можна отримати результати, важливі для 

вдосконалення заповідної справи. 

 11. Унікальність (2). Цей критерій є частковим крайнім випадком 

рідкісності. Він так само залежить від просторового масштабу, у якому 

проводиться оцінка. Унікальний завжди є рідкісним.  

 12. Потенціал сховища дикої природи (1). Найціннішими сховищами 

дикої природи є ділянки з високим біорізноманіттям. Специфічними 

сховищами є штучні заповідні об’єкти, такі як ботанічні сади або дендропарки. 

Вони характеризуються порівняно невеликою площею та високою штучно 

створеною концентрацією видового різноманіття у них. 

 13. Екологічна вразливість (1). Угрупування можуть бути в певній мірі 

вразливі до змін. У значній мірі такими є клімаксові угрупування. Бажано не 

оцінювати за цим критерієм угрупування, які перебувають на ранніх сукцесіних 

стадіях.  Екологічна вразливість тісно пов’язана з небезпекою втручання 

людини. 

 14. Місце у екологічній/географічній одиниці (1). Екосистеми деяких 

ділянкок перебувають у значно перетвореному стані, але потенційно можуть 

бути відновленими до природного стану (наприклад заліснення лісових 

вирубок або заболочування осушених земель). Особливо цінними ці ділянки є 
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для створення репрезентативної заповідної мережі у випадку відсутності 

відповідних природних ділянок у природному регіоні. 

 15. Потенційна цінність (1). Деякі угрупування розвиваються на штучних 

біотопах, таких як кар’єри чи відкриті шахти. Вони мають певну потенційну 

цінність, визначаючи яку слід детально спрогнозувати хід екологічної сукцесії. 

 16. Наявність (1). За відсутності у регіоні достатньої кількості 

репрезентативних природних ділянок всі наявні ділянки повинні бути 

заповідані. У такому випадку це один з першочергових критеріїв. 

 17. Замінюваність (1). Незамінні екосистеми є більш цінними серед 

інших. Концепція змінюваності переплітається з концепцією рідкісність-

типовість, але враховує більш виражений вплив соціально-політичного 

фактору. 

 18. Управлінські міркування (1). Цей критерій грає роль за наявності 

вибору між рівноцінними ділянками, але він не повинен заміняти наукові 

міркування. 

 Необхідність значного розширення площі ПЗФ України встановлює 

керівним критерієм відбору заповідних ділянок критерій типовості-

репрезентативності. У регіонах зі значно фрагментованим природним 

середовищем, яких в Україні переважна більшість, провідними критеріями 

також є критерій небезпеки людського втручання та критерій наявності. У 

регіонах з більшим потенціалом до заповідання існує можливість застосування 

критеріїв рідкісності та унікальності. 

У розміщенні потенційних заповідних ділянок в межах України існують 

наступні закономірності: 

1. Достатній потенціал заповідних лісових ділянок у лісових та гірських 

регіонах (зона мішаних лісів, широколистяних лісів, Українські Карпати та 

Кримські гори). В межах лісових біотопів існує можливість вести раціональне 

господарство (заготівлю деревини, збиральництво, бджільництво, туризм 

тощо), зберігаючи ці біотопи у близькому до природного стані. Джерелом 

лісових ділянок є лісовий фонд України. 
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 2. Порівняно невеликий потенціал степових заповідних ділянок у 

степовій та лісостеповій зонах. Причиною цього є великий відсоток 

сільськогосподарських земель, зокрема ріллі. Джерелом ділянок для 

збереження та відновлення степових екосистем є незадіяні в господарстві 

схили, покинуті поля, а також заліснені ділянки, на яких потенційно можна 

відновити степові екосистеми. 

 3. Незадіяні у господарстві важкодоступні та/або низькородючі ділянки. 

Сюди, в першу чергу, відносяться водно-болотні угіддя, які мають високий 

потенціал біорізноманіття та екосистемних послуг. 

 Серед полів, забудови, лісових масивів, водно-болотних угідь, луків та 

інших типів ділянок слід шукати та локалізувати потенційні для заповідання 

типові природні ділянки, враховуючи їх приблизний розмір та конфігурацію.  

 Після локалізації ділянки, її необхідно детально окреслити з точністю 

масштабу від 1:100000 до 1:1000, керуючись такими принципами: 

1. Цілісне охоплення біотопу. Біотоп сприймається біотою як цілісне 

середовище існування. Якщо охороняється лише його частина, а інша вже 

перетворена чи потенційно може бути перетвореною, то це збільшує загрозу 

для біоти, в першу чергу для тварин. Щоб уникнути такої загрози, необхідно 

включати в межі потенційних заповідних ділянок весь біотоп. Наприклад, 

включати весь лісовий масив, обмежений полями або навантаженими 

транспортними шляхами; включати заплаву річки разом зі схилами, 

обмеженими населеними пунктами та полями [31].  

2. Охоплення різноманіття біотопів. Збільшення різноманіття 

охоронюваних біотопів значно збільшує екологічну цінність заповідної 

ділянки. Наприклад, доцільно до складу лісової ділянки додати невелике озеро 

або до ділянки заплави приєднати оточуючі схили. 

3. Узгодження із землекористувачами. Для успішного офіційного 

узгодження меж потенційних заповідних ділянок із землекористувачами, цих 

землекористувачів має бути щонайменше. Бажано, щоб землі перебували у 

державній власності та щоб цільове призначення відповідало найменшому 
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перетворенню природи (наприклад природоохоронному, рекреаційному, 

лісогосподарському тощо). Цю інформацію можна знайти на Публічній 

кадастровій карті, яка є офіційним документом. Первинний аналіз можна 

проводити за розміщенням полів, лісів, забудови тощо [31]. 

 4. Прив’язка меж до орієнтирів на місцевості. Для уникнення випадкового 

порушення заповідного режиму та для вирішення спірних земельних питань 

межі потенційних заповідних ділянок повинні чітко проглядатися на 

місцевості. На плановому дистанційному знімку можна встановити лінійні 

утворення природного або антропогенного походження, по яким слід 

проводити межу ділянки. Природною межею може бути уріз води моря чи 

озера, тальвеги, вододіли та гірські хребти, межа між різними типами 

рослинності тощо; антропогенною – транспортні шляхи, лісові просіки, межі 

полів, огорожі тощо. Важливими характеристиками меж є їх постійність та 

очевидність. За цими ознаками найкраще їх відображають транспортні шляхи 

різного виду та рангу (залізниці та асфальтовані автошляхи, ґрунтові дороги, 

стежки), тальвеги та вододіли. При проведенні меж по дистанційному знімку 

слід робити поправку на те, що на місцевості межі можуть бути менш 

помітними, ніж з висоти пташиного польоту [31]. 

 5. Можливість підтримання заповідного режиму. Проводячи межі 

потенційної заповідної ділянки, треба звертати увагу на оточуюче її 

середовище і визначати, як потенційно воно може вплинути на заповідний 

режим. Наприклад, оточення, що створює більше загроз та стурбованості для 

біоти, диктує потребу заповідання більших за розміром ділянок.  
 

 

 

3.6. Апробація методики просторової організації природно-заповідного 

фонду України на прикладі Подільсько-Придніпровського лісостепового 

краю 



130 
 
  

Нижче наведено покрокове застосування методики просторової 

організації ПЗФ України. 

І. Вибір регіону  

Процес відбору потенційних заповідних ділянок для всієї України є 

досить трудомістким і потребує залучення колективу виконавців. Щоб 

продемонструвати хід виконання такої роботи та її результати, був вибраний 

один фізико-географічний край, а саме – Подільсько-Придніпровський, тому 

що: 

 1) на ньому можна продемонструвати відбір ділянок, типових для лісових 

та степових регіонів; 

 2) він має один з найменших рівнів заповідності (менше лише у 

Дністровсько-Дніпровському степовому краю); 

 3) це один з найскладніших регіонів за потенціалом заповідних ділянок 

(подібний або ще менший потенціал мають тільки степові регіони). 

 ІІ. Визначення основних джерел інформації та засобів її обробки  

Розробляючи заповідну мережу, інформацію можна брати з таких джерел: 

1) дистанційних знімків (знімків, отриманих через дистанційне 

зондування Землі); 

2) картографічних матеріалів; 

3) польових досліджень; 

4) літератури; 

5) фотознімків з місцевості. 

Для обґрунтування розширення мережі Подільсько-Придніпровського 

краю були використані всі види джерел, проте основна частина інформації була 

взята з дистанційних знімків. 

Дистанційні знімки можуть бути виконані в видимому та/або невидимому 

спектрі електромагнітного випромінювання. Для робити з цими знімками 

застосовують різне програмне забезпечення (ArcMap, ERDAS Imagine, QGIS 
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тощо). Для роботи з дистанційними знімками у даному дослідженні була 

використана програма «Google Планета Земля» [110] з таких причин: 

1. Через свою простоту та доступність вона може бути універсальною 

програмою, яку використовуватимуть у різних установах для розвитку та 

управління ПЗФ;  

2. Вона має достатньо інструментів для окреслення та первинного аналізу 

ділянок (інструмент окреслення полігонів, визначення лінійних розмірів, 

визначення положення на градусній сітці, визначення висоти над рівнем моря,); 

3. Вона містить базу даних прив’язаних дистанційних знімків високої 

роздільної здатності (для України детальність знімків складає в основному 1-

3 м); для багатьох ділянок зроблено знімки за різні роки, що допомагає 

оцінювати динаміку різних процесів (заростання полів, розорювання, 

вирубування лісів тощо) та дозволяє розгледіти деталі, яких не видно на інших 

знімках (через їх нижчу якість, хмарність та інші перешкоди); 

 4. Вона дозволяє прив’язувати до дистанційного знімку фотографії 

місцевості, зроблені користувачами програми. Внаслідок цього територія 

України досить щільно «вкрита» географічно прив’язаними фотографіями, за 

якими можна додатково оцінювати якості ділянок. 

 ІІІ. Постановка загального завдання згідно стратегії просторової 

організації ПЗФ України  

За результатами попереднього обґрунтування (див. розділ 2.3) частка 

площі ПЗФ Подільсько-Придніпровського краю повинна бути збільшена до    

12 % від площі регіону, тобто на 8800 км2. 

ІV. Відбір потенційних заповідних ділянок, керуючись критеріями 

репрезентативності та зв’язності, критеріями цінності, принципами 

окреслення меж  

Переважна більшість ділянок була відібрана за критерієм типовості та 

наявності, а незначна їх кількість – за критерієм наявності «червонокнижних» 

видів національного чи міжнародного значення. Керуючись цифровою картою 

зв’язності ПЗФ (див. розділ 3.3) потенційні заповідні ділянки окреслювались 
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таким чином, щоб жодне з місць у регіоні не було віддалене від ПЗФ більш ніж 

на 10 км, а самі заповідні ділянки розміщувались одна від одної не більше від 

3 км. 

До відібраних ділянок ввійшли ті, що мають площу не менше 50 га та 

середнє поперечне простягання (при витягнутій конфігурації ділянки) не менше 

300 м (в окремих випадках – не менше 200 м). 

В число відібраних ділянок були відібрані такі, що знаходяться у 

природному стані, тобто принаймні декілька років не зазнавали активного 

господарського впливу. Значна увага приділялась приналежності ділянки 

(формі власності). Відповідно до цього, були відібрані ділянки таких типів: 

1. Лісові біотопи (займають переважну більшість площі відібраних 

ділянок – близько 80 %). Визначити їх дуже легко на знімках з точністю пікселя 

1-3 м, які надає «Google Планета Земля» для України. При такій точності можна 

розгледіти окремі крони дерев, що складають лісові масиви. Лісові масиви на 

цих знімках виділяються за кольором, його насиченістю та текстурою (рис. 3.5), 

тому загальне їхнє поширення можна бачити при огляді знімку навіть в 

масштабі всього регіону. 

Лісові масиви зазвичай знаходяться у державній чи громадській 

власності, і дуже рідко – у приватній. Цей факт є сприятливим для введення їх у 

склад ПЗФ.  

Для Подільсько-Придніпровського краю ліси є типовим біотопом, тому 

лісові масиви можна включати до ПЗФ лише з певними змінами до порядку їх 

експлуатації. Теоритично для окремих ділянок можна розробити заходи 

перетворення лісових біотопів у степові (потенційно абіотичні умови 

лісостепової зони сприяють розвитку обом типам біотопів). 
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В межі потенційних заповідних ділянок у переважній більшості випадків 

не були включені молоді насадження лісів (їх видно за упорядкованим 

розміщення дерев з невеликими кронами), оскільки рівень їх перетвореності ще 

досить високим. 

Рис.3.5. Приклад лісових біотопів, внесених в числі потенційних заповідних ділянок (на 
знімку виділяються кольором та текстурою) 

 

2. Трав’янисті біотопи (складають до 10 % площі відібраних ділянок). 

Сюди відносяться помірно або слабко зволожені безлісі землі, що вже хоча б 

декілька років не відчувають інтенсивного господарського впливу. На таких 

землях відновлюється трав’яниста рослинність, а випасання чи сінокосіння не 

дає розвиватись деревам. Зустрічаються лише окремі дерева та чагарники, які 

не формують лісового покриву. 

На дистанційному знімку ці землі видно за нерегулярністю форм та 

кольорів (на відміну від орних полів, які видно за паралельними смужками 

оранки та достатньо рівномірним забарвленням) (рис. 3.6). Найчастіше вони 

розміщуються на непридатних для оранки схилах. Фактична і потенційна 

відсутність інтенсивного господарського впливу є сприятливим фактором для 

внесення цих земель в склад ПЗФ. 
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Рис. 3.6. Трав’янисті нерозорані біотопи (обведені контуром) поряд з орними полями 

Для Подільсько-Придніпровського краю трав’янисті біотопи є дуже 

цінними, на яких вже сформовані або можуть бути сформовані степові біотопи 

– типові для даного регіону. Потенційно на деяких, навіть приватних орних 

полях інтенсивну орну форму землеробства можна замінити на екстенсивну 

форму з помірним сінокосінням чи випасанням, що дозволить розвиватись тут 

різноманіттю видів природної флори і фауни. Для зміни інтенсивної на помірну 

форму сільського господарювання землевласник повинен бачити вигоди від 

підвищення природного біорізноманіття на своїй ділянці. 

3. Водно-болотні біотопи (складають до 10 % площі відібраних ділянок). 

Сюди відносяться відкриті водні поверхні та сильно зволожені землі. Водні 

поверхні можна ідентифікувати за допомогою дистанційного знімку – вони 

відрізняються за кольором, мають одноманітне забарвлення, обмежені 

характерними для річок або озер плавними лініями (рис. 3.7). Сильно зволожені 

землі знаходяться у знижених місцевостях, які можна визначити за значенням 

абсолютних висот (у «Google Планета Земля» такі значення надані для кожної 

точки) та за забарвленням, яке контрастує з оточуючими землями (рис. 3.8). 

Часто вони прилягають до відкритих водних поверхонь. 



135 
 

Рис. 3.7. Колір та обриси водної поверхні річки 

 
Рис. 3.8. Колір, висотне розміщення та близькість до водного об’єкту виділять сильно 

зволожені землі 
 

Більшість водно-болотних угідь знаходяться у державній власності. Вони 

мають непропорційно велику вагу з точки зору охорони природи, оскільки є 



136 
 
джерелами води і ключовими осередками для багатьох видів, при цьому вони 

дуже вразливі до забруднення і господарської модифікації. 

Водно-болотні біотопи, де можливо, були включені у склад лісових та 

трав’янистих ділянок. Об’єкти з відкритою водною поверхнею в межах 

населених пунктів не включались, якщо їх поперечний розмір не перевищував 

500 м або якщо вони з обох берегів оточені щільною забудовою. 

 

V. Аналіз запропонованої мережі заповідних ділянок та перевірка її 

на відповідність поставленим завданням.  

Загалом було відібрано 775 окремих ділянок сумарною площею понад 

8832 км2 (рис. 3.9). Площа вже заповіданих ділянок складає 1,3 % від площі 

регіону, разом із запропонованими ділянками вона складає 12 % (рис. 3.10).  

Розміри окремих ділянок знаходяться на проміжку від 58 до 60022 га 

(табл. 3.1). Найбільший заповідний потенціал мають придніпровська та 

подільська частини краю. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3.9. Потенційні заповідні ділянки в межах Подільсько-Придніпровського краю 
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Рис. 3.10. Розміщення ділянок ПЗФ (а – вже заповідані ділянки; б – заповідані ділянки разом 

з запропонованими) у Подільсько-Придніпровському краю в межах України 
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Таблиця 3.1. Розподіл потенційних заповідних ділянок  
за розміром, кількістю та сумарною площею 

Тип Розміри (га) Кількість Сумарна площа (га) 

маленькі 50-100 36 3026 
100,1-500 384 97041 

середні 
500,1-1000 163 113478 
1000,1-5000 167 339858 
5000,1-20000 22 191972 

великі 20000,1-50000 1 22251 
> 50000 2 115592 

 

Зараз в межах краю існує чотири заповідні об’єкти з власною 

адміністрацією: Канівський природний заповідник, РЛП «Трахтемирів», НПП 

«Кармелюкове Поділля» та частково НПП «Голосіївський». Серед 

запропонованих ділянок в межах найбільших з них (понад 20000 га) також 

можна створити заповідник або парк. Таких ділянок є три (рис. 3.11). До їх 

площі входять об’єкти, які вже давно пропонуються до заповідання у якості 

НПП: Холодний яр та Черкаський бір. Також є комплекси близько 

розташованих (1-2 км) крупних ділянок, які фактично утворюють суцільну 

ділянку. Таких комплексів нараховується три (рис. 3.11).  

 Запропоновані ділянки разом з вже існуючими розташовані таким чином, 

що майже кожна точка в межах краю віддалена від найближчої заповідної 

ділянки не більше ніж на 10 км. Лише на незначному клаптику у пн.-сх. частині 

краю віддаль складає 10-15 км (рис. 3.12). Це формує хорошу зв’язність ПЗФ 

краю. Рівномірне розміщення ділянок ПЗФ сприяє стану біорізноманіття і 

полегшує роботу над екологічною мережею. Велике простягання (сотні 

кілометрів) мають шляхи, що поєднують близькі або дотичні ділянки 

(віддаленні одна від одної на 0-3 км). Найбільші їх мережі знаходяться у 

придніпровській, подільській та північній частині краю (рис. 3.11). 
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Рис. 3.11. Місця з найкращим розвитком запропонованої заповідної мережі  
Подільсько-Придніпровського краю 
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Рис. 3.12. Зв’язність ділянок ПЗФ (а – вже заповідані ділянки; б – заповідані ділянки разом з 
запропонованими) у Подільсько-Придніпровському краю в межах України 
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VI. Завершення або повернення до кроку IV, якщо поставлені 

завдання не виконані 

Якщо поставлені завдання виконані, то просторове формування мережі 

ПЗФ можна вважати завершеним. Після цього приходить час проводити 

просторову організацію кожного окремого заповідного об’єкту.  

У випадку не виконання завдань під час проміжної перевірки 

запропонованої мережі або через відхилення пропозицій на етапі 

впровадження, слід повернутись до кроку IV. 

Деякі (або й більшість) ділянок можуть не бути заповіданими через 

небажання фактичних чи потенційних землевласників. На цей випадок у краю 

існує ще порядку 2-3 тис. км2 альтернативних ділянок, які тут не були 

запропоновані. Їх можна буде починати відбирати за вищеописаною методикою 

на заміну тих, заповідання яких було відхилене, починаючи вже з першого 

відхилення. 

 

Висновки до розділу 3 

 

1. Методика просторової організації ПЗФ України ґрунтується в першу 

чергу на необхідності відновлення зв’язності природного середовища. Дана 

методика ґрунтується на визначенні характеристик біоти, перешкод для руху 

біоти, ізольованості біоти, зв’язності оселищ та реалізується через оцінку 

параметрів оселищ, фону оселищ, мережі оселищ та параметрів біоти. 

2. Зв’язність суходолу та водного простору має значні відмінності, тому 

їх слід розглядати окремо. Зв’язність суходолу та материкового водного 

простору також відрізняється, але на рівні всієї України, яка має порівняно 

невелику частку площі материкових водних об’єктів (до 5 %), ці об’єкти можна 

розглядати разом з суходолом.  

3. Для відновлення зв’язності природного середовища необхідно 

враховувати характеристики перешкод, які стають на заваді руху біоти, в першу 

чергу тварин. Ізолюючи невеликі за чисельністю групи окремих видів, 
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перешкоди спричиняють локальне зникнення популяцій та глобальне 

зникнення видів. Одним з головних показників зв’язності є відстань між 

ізольованими природними оселищами. Ця відстань визначає кількість видів, які 

можуть пересуватись між оселищами, а отже і повноцінність екосистем 

окремих оселищ.  

4. Зв’язність ПЗФ, порівняно зі зв’язністю природного середовища, є 

більш вузьким, але прямо пов’язаним з ним поняттям. Обидва явища 

підпорядковані подібним закономірностям.  

5. Зв’язність ПЗФ на рівні держави зручніше відображати за допомогою 

буферних зон, параметри яких ґрунтуються на можливості біоти 

переміщуватись та на вимогах до розміру оселищ.. На суші буферні зони були 

виділені на відстані 0-1,5, 1,51-10, 10,1-25, 25,1-55 км; у морі – 0-20, 20,1-40, 

40,1-80, 80,1-160 км. 

6. Найкраща зв’язаність ПЗФ суші представлена в Карпатах і в західній та 

східній частинах Українського Полісся. У морі ПЗФ найкраще зв’язаний 

вздовж Херсонської, Запорізької та Донецької областей, а також вздовж півдня 

Одеської області. Темні плями на рис. 3.4 показують найбільш відділені від 

ПЗФ регіони. Найгірша зв’язність на суші сформована у двох поясах: вздовж 

степового регіону та вздовж правого берега Дніпра. У морі – на півдні 

Азовського моря та вздовж західної, південно-західної та східної частини 

Кримського півострова. 

 7. Важливим підґрунтя еколого-географічного підходу є пошук 

компромісу у боротьбі за простір між господарською та природоохоронною 

діяльністю. Внаслідок цього компромісу розміри заповідних ділянок повинні 

бути обмежені, тому існує потреба обґрунтувати градацію розмірів заповідних 

ділянок відповідно до наявних потреб та можливостей. Необхідний розмір 

заповідної ділянки можна визначати: 1) за кількістю видів, які можуть існувати 

на заданій площі; 2) за площею поширення періодичних та неперіодичних 

загроз; 3) за потребою в площі життєздатної популяції окремих видів чи груп 

видів. Останній спосіб застосовується найбільш часто і є найбільш 
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обґрунтованим. Зазвичай він виконується у три кроки: 1) вибір фокусного виду; 

2) визначення мінімальної чисельності життєздатної популяції виду; 3) 

визначення площі для підтримання цієї популяції. 

 8. В Україні мало ділянок, достатніх для підтримання життєздатних 

популяцій крупних хижаків, тому визначення розміру великих заповідних 

ділянок суші слід проводити за потребами у площі окремих індивідів та 

невеликих груп крупних хижаків, а градацію розмірів менших ділянок – за 

впливом крайового ефекту. На основі цього можна виділити наступні рівні: до 

50 га – дрібні ділянки; 50,1-500 га – маленькі; 500,1-20000 га – середні; понад 

20000 га (у Карпатах та на Поліссі – бажано, понад 80000 га) – великі. 

 9. Для морського простору градація розмірів заповідних ділянок 

ґрунтується на потребах видів у розмірі оселищ і має наступні рівні: до 100 га – 

дрібні; 100,1-2500 га – маленькі; 2500,1-10000 га – середні; понад 10000 га – 

великі. В основному слід заповідати середні та великі ділянки. Для 

материкового водного простору градація не розглядалась. 

 10. Потенційними для заповідання можуть бути унікальні, типові та 

важливі для біорізноманіття ділянки. За сучасної потреби у заповіданні значної 

частки території України джерелом розширення ПЗФ повинні бути в основному 

типові ділянки. 

 11. Основними принципами окреслення потенційних заповідних ділянок 

є: 1) цілісне охоплення біотопу; 2) охоплення різноманіття біотопів; 

3) узгодження із землекористувачами; 4) прив’язка меж до орієнтирів на 

місцевості; 5) можливість підтримання заповідного режиму. 

12. Алгоритм застосування методики просторової організації ПЗФ 

України складається з таких кроків: 1) вибір регіону; 2) визначення основних 

джерел інформації та засобів її обробки; 3) постановка загального завдання 

згідно стратегії просторової організації ПЗФ України; 4) відбір потенційних 

заповідних ділянок, керуючись критеріями репрезентативності та зв’зності, 

критеріями цінності, принципами окреслення меж; 5) аналіз запропонованої 

мережі заповідних ділянок та перевірка її на відповідність поставленим 
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завданням; 6) завершення або повернення до кроку 4, якщо поставлені завдання 

не виконані. 

13. Для апробації методики просторової організації ПЗФ України був 

вибраний Подільсько-Придніпровський край. Межі потенційних заповідних 

ділянок були проведені переважно на основі аналізу дистанційних знімків за 

допомогою програми «Google Планета Земля», а також на основі аналізу 

картографічних матеріалів, знімків місцевості, літературних джерел та 

польових досліджень. 

 14. У Подільсько-Придніпровському краю було відібрано 775 

потенційних заповідних ділянок загальною площею 8832 км2, які разом з уже 

заповіданими ділянками скидають 12 % від площі краю. У краю існує ще 2-

3 тис. км2 потенційних заповідних ділянок, які можна відібрати.  

15. Представлена мережа задовольняє поставлене завдання по 

розширенню ПЗФ та створює хорошу зв’язність між заповідними ділянками. 

Найбільший потенціал і, відповідно, найкращу зв’язність мають 

придніпровська та подільська частини краю, а також частково північна його 

частина. Серед усіх ділянок можна вибрати щонайменше шість крупних (понад 

20000 га), які можна пропонувати до заповідання у якості парків або 

заповідників. 

  



145 
 

ВИСНОВКИ 

 

 1. Аналіз розвитку ПЗФ показує, що зараз заповідна мережа виконує 

набагато більше функцій, ніж у перший період існування, коли люди 

заповідали лише унікальні об’єкти природи. Зараз все більше проявляється 

потреба заповідати типові ділянки та зберегти щонайбільше біорізноманіття. 

Для цього площу ПЗФ необхідно збільшувати таким чином, щоб вона займала 

значну частку від площі держави (15 % і більше).  

2. Розвиваючись з часом, ПЗФ набуває ознак мережі – кожна заповідна 

ділянка розглядається у взаємодії з іншими ділянками. Щоб зробити цю 

взаємодію більш ефективною, при розбудові ПЗФ застосовують критерії 

репрезентативності та зв’язності. За критерієм репрезентативності заповідні 

ділянки повинні бути розміщені таким чином, щоб в них зберігалась 

щонайбільша різноманітність природи (живої та неживої). Інструментом 

аналізу та планування репрезентативності є схема районування. За критерієм 

зв’язності розміщення заповідних ділянок повинно забезпечувати вільне 

переміщення біоти, максимально наближене до переміщення у цілісному, 

нефрагментованому середовищі. Необхідність формування зв’язності тісно 

пов’язує ПЗФ з екомережею. 

3. Історія комплексного природного районування території України 

триває вже близько двох століть. Методика сучасного фізико-географічного 

районування ґрунтується на понад півстолітній традиції. Основне 

картографічне відображення цього районування представлене у НАУ, виданого 

у 2007 р. Саме цю схему слід використовувати для розробки стратегії 

просторової організації ПЗФ України. Оптимальним ієрархічним рівнем 

районування для визначення репрезентативності ПЗФ є рівень країв 

(провінцій). Картографічне порівняння показує, що за період 1968-2007 рр. 

похибка через зміну меж країв на схемах складала 1,5 % за кожні 6 років. Така 

похибка є допустимою для планування розвитку ПЗФ на період терміном до 

півстоліття. 
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4. Аналіз показує, що найбільшу частку ПЗФ мають гірські регіони (11- 

13 %), середню – лісові регіони та регіон територіальних вод Чорного моря (8- 

9 %), низьку – лісостепові, степові регіони та регіон територіальних вод 

Азовського моря (1-5 %). Створення Чорнобильського біосферного 

заповідника, яке вже проходить останню фазу – затвердження Указом 

Президента,  поставить Поліський край за часткою ПЗФ на рівні з гірськими 

регіонами. 

 Передбачене Законом України розширення площі ПЗФ до 15 % від площі 

держави слід розподілити між фізико-географічними регіонами, враховуючи їх 

природно-господарський стан, таким чином: степова зона – розширення ПЗФ 

до 10 % від площі регіону, лісостепова зона – до 12 %, зона широколистяних 

лісів – до 15 %, зона мішаних лісів та Кримські гори – до 20 %, Карпати – до 

25 %, море (територіальні води Чорного та Азовського морів) – 30 %. 

5. Окремі ділянки фрагментованого господарською діяльністю 

природного середовища зазвичай є дуже малими для виживання в їх межах 

всього місцевого біорізноманіття. Ці ділянки повинні бути зв’язані між собою, 

щоб забезпечувати переміщення біоти. Найбільшу потребу у переміщенні та у 

поєднанні окремих ділянок мають тварини. На індивідуальному та видовому 

рівні тварини здійснюють різні за часовим та просторовим масштабом 

переміщення – від щоденних до вікових переміщень, від переміщень на 

декілька сантиметрів до міграцій на відстані у десятки тисяч кілометрів. 

Перешкоди, заважаючи природним переміщенням тварин, змушують їх 

вибирати альтернативні напрямки руху. Якщо перешкоди замикаються у 

кільце, то таких альтернатив не залишається і тварини стають ізольованими. 

Подолання ізольованості через відновлення зв’язності є одним з керівних 

напрямків просторової організації ПЗФ України  

Оскільки ПЗФ репрезентує природне середовище, то зв’язаність ділянок 

ПЗФ повинна відображати та великою мірою забезпечувати зв’язаність 

природних оселищ. Основні параметри зв’язності поділяються на: 1) параметри 
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оселищ (ділянок ПЗФ); 2) параметри фону оселищ (фону ділянок ПЗФ); 

3) параметри мережі оселищ (мережі ділянок ПЗФ); 4) параметри біоти. 

Специфіка відновлення зв’язності водного середовища та суходолу 

відрізняється в силу таких причин: 1) відмінності фізичних властивостей 

середовища; 2) відмінності людського впливу; 3) різні можливості дослідження. 

У водному середовищі можна виділити морське середовище та материкове 

водне середовище. У всіх трьох названих середовищах діють різні 

закономірності зв’язності. Через брак фактичних даних зв’язність морського 

середовища визначається більш узагальнено. Зв’язність материкового водного 

середовища у даному дослідженні не визначалась, оскільки, по-перше, воно 

займає порівняно невелику частку від площі України та розміщено 

розосереджено по ній, по-друге, ПЗФ має досить незначний вплив на 

відновлення зв’язності у цьому середовищі. 

Зв’язність ПЗФ в масштабі всієї України та крупних її регіонів зручніше 

відображати через побудову буферних зон, ширина яких ґрунтується на 

емпіричних даних по переміщенню біоти та її вимогах до розміру оселищ. Для 

картографічного відображення була підібрана така шкала буферних зон (за 

відстанню до найближчої ділянки ПЗФ): на суходолі: 0-1,5; 1,51-10; 10,1-25; 

25,1-55 км; у морі: 0-20; 20,1-40; 40,1-80; 80,1-160 км. 

6. Визначення розміру та окреслення меж потенційних заповідних 

ділянок відповідно до компромісу між господарством та збереженням природи 

є важливим наслідком застосування еколого-географічного підходу. 

Визначення розміру великих заповідних ділянок, достатнього для виживання 

всього комплексу екосистеми, ґрунтується на потребах мінімальної 

життєздатної популяції фокусних видів (зазвичай великих хижаків). 

Фрагментоване природне середовище України не може забезпечити 

заповідання суцільних ділянок необхідних розмірів. Тому достатність їх 

розмірів треба визначати не за потребами всієї популяції, а за потребами хоча б 

невеликих груп крупних хижаків. Віднесення ділянок до категорій середніх, 

малих та дрібних за розміром ґрунтується на частці їх площі, яка перебуває під 
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впливом зовнішнього середовища (вплив крайового ефекту). Ділянка більш-

менш компактної форми невелика за розміром повністю знаходиться під 

впливом інтенсивного крайового ефекту. Дещо крупніша ділянка більшою 

своєю частиною може уникати впливу інтенсивного крайового ефекту, але 

піддається впливу помірного крайового ефекту. Ще крупніша ділянка більшою 

своєю частиною уникає впливу навіть помірного крайового ефекту. Таким 

чином, за індивідуальними потребами великих хижаків та за впливом 

крайового ефекту ділянки суходолу можна поділити на такі групи: 1) дрібні – 

до 50 га; 2) маленькі 50,1-500 га; 3) середні – 500,1-20000 га; 4) великі – понад 

20000 га (в Карпатах та на Поліссі – бажано, понад 80000 га). За потребами 

морських видів у розміщенні оселищ морські ділянки можна поділити на такі 

групи: 1) дрібні – до 100 га; 2) маленькі – 100,1-2500 га; 3) середні – 2500,1-

10000 га; 4) великі – понад 10000 га. 

7. Одним з головних здобутків дослідження є розробка, обґрунтування та 

апробація алгоритму, за яким застосовується методика просторової організації 

ПЗФ України. Цей алгоритм складається з таких кроків: 1) вибір регіону; 

2) визначення основних джерел інформації та технічних інструментів; 

3) постановка загального завдання згідно стратегії просторової організації ПЗФ 

України; 4) відбір потенційних заповідних ділянок, керуючись критерієм 

репрезентативності та зв’язності, критеріями цінності, принципами окреслення 

меж; 5) аналіз запропонованої мережі заповідних ділянок та перевірка її на 

відповідність поставленим завданням; 6) завершення або повернення до кроку 

4, якщо поставлені завдання не виконані. 

За методикою просторової організації ПЗФ України у Подільсько-

Придніпровському краю було окреслено та запропоновано до заповідання 

775 ділянок сумарною площею понад 8832 км2. Розміри ділянок знаходяться на 

проміжку від 58 до 60022 га. Найбільший заповідний потенціал мають 

придніпровська та подільська частини краю. В межах шести окремих ділянок та 

близько розташованих комплексів ділянок площею від 21 до 91 тис. га можна 

створити парки або заповідники. Такі об’єкти можна створити і на багатьох 
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інших запропонованих ділянках площею менше 20 тис. га. Запропоновані 

ділянки разом з вже існуючими розташовані таким чином, що майже кожна 

точка в межах краю віддалена від найближчої заповідної ділянки не більше ніж 

на 10 км (лише на незначному клаптику у пн.-сх. частині краю віддаль складає 

10-15 км). Таке розміщення ділянок, окрім забезпечення зв’язності, сприятиме 

виконанню й інших завдань ПЗФ. Якщо не всі запропоновані ділянки будуть 

заповідані, то в регіоні існує ще 2-3 тис км2 потенційних ділянок, які можна 

запропонувати до заповідання, щоб доповнити частку площі ПЗФ краю 

до 12 %. 
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