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Сучасний стан природних ландшафтів України 
лише частково відповідає критеріям віднесення їх до 
Всеєвропейської екологічної мережі. Відмічається 
погіршення умов забезпечення територіальної єдно-
сті ділянок із природними ландшафтами, що усклад-
нюють, а інколи унеможливлюють просторові про-
цеси  біологічного обміну, притаманні живій природі. 
За допомогою оглядових методів досліджено та опи-
сано місце, роль і сучасний стан розвитку регіональ-
них екологічних мереж у рамках виконання загально-
державної програми формування національної еколо-
гічної мережі України на 2000–2015 рр. Висвітлено 
основні принципи формування екомережі та їх за-
стосування на різних етапах реалізації програми. 
Запропоновано модель розширення екологічної мере-
жі за рахунок функціонування прирічкових зон, при-
йнявши екосистему Прирічкового парку м. Полтава 
екологічно-стабільною функціонуючою територією в 
умовах міста, де важливим є не тільки збереження 
біоценозу, а і резервування та подальше надання 
статусу як типово-унікальній екосистемі на основі 
показників стабільності. 
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Постановка проблеми. Наша планета – це цілі-
сна, структурована, унікальна, саморегулююча та 
самовідновлювана біотична система. За сутністю 
це історія нескінченного розвитку різноманіття 
форм і функцій життя як єдиного, цілісного, уніка-
льного планетарного явища. Вся різноманітність 
форм живого називається біорізноманіттям, яке 
відмінно функціонує в умовах екологічно стабіль-
них територій.  
Останнім часом питання збереження біорізно-

маніття стає все актуальнішим. Тому важливою є 
розробка та впровадження програми розбудови 
екологічної мережі як підтримка Загальнодержав-
ної програми формування національної екологіч-
ної мережі України на 2000–2015 роки, в основу 
якої покладено збереження існуючих видів в умо-
вах відтворення екологічно-стабільних територій. 

Сучасний стан природних ландшафтів України 
лише частково відповідає критеріям віднесення їх 
до Всеєвропейської екологічної мережі. Відміча-
ється погіршення умов забезпечення територіаль-
ної єдності ділянок із природними ландшафтами, 
що ускладнюють, а інколи унеможливлюють  про-
сторові процеси  біологічного обміну, притаманні 
живій природі [7]. 
З метою наукового забезпечення виконання за-

ходів із формування національної екологічної ме-
режі Програмою передбачається проведення фун-
даментальних і прикладних досліджень, спрямова-
них на розробку рекомендацій і методів щодо збе-
реження та відтворення ландшафтного різноманіт-
тя, в тому числі проведення оцінки сучасного  ста-
ну  природних ландшафтів, обґрунтування най-
більш ефективних  заходів,  що  забезпечать збала-
нсоване і невиснажливе використання їх природ-
них ресурсів, інвентаризацію природних комплек-
сів та їх компонентів, організацію ведення кадаст-
рів природних ресурсів та моніторингу довкілля у 
межах національної екологічної мережі, створення 
відповідних банків даних і геоінформаційних сис-
тем [2].  
Аналіз останніх досліджень і публікацій, 

у яких започатковано розв’язання проблеми. 
Питання формування екомережі не є чимось абсо-
лютно новим. Адже ще В. В. Докучаєв [1], який 
очолював особливу експедицію у 1892–1899 рр., 
висловив ідею раціональної організації території, 
тобто оптимального співвідношення між орними 
землями, луками, лісами і водними ресурсами. 
Вже тоді виникали серйозні проблеми, хоча такої 
шкоди навколишньому середовищу, як нині, за-
вдано ще не було. Ще на початку ХХ ст. В. І. Вер-
надський висловлював думку про те, що людина 
перетворюється в основну геологоутворюючу силу 
Планети. Сьогодні монополізм людини як біологі-
чного виду має надзвичайний прояв. Тому еколо-
гічні кризи в історії людства неминучі. Вони обер-
таються перебудовою не лише біосфери, а й усієї 
верхньої оболонки планети, стають епохальними 
подіями історії Землі [5].  
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Зміст ідеї створення національної екологічної 
мережі полягає в тому, щоб забезпечити сталий, 
екологічно збалансований розвиток України; дося-
гти реальної охорони навколишнього природного 
середовища; задовольнити сучасні та перспективні 
економічні, соціальні, екологічні, культурні та інші 
інтереси суспільства [8]. 
Мета дослідження – проаналізувати місце, роль 

і сучасний стан розвитку регіональних екологічних 
мереж у рамках виконання загальнодержавної про-
грами формування національної екологічної мере-
жі України на 2000–2015 рр.  
Завдання дослідження – розглянути ландшафти 

прирічкових зон з точки зору функціонування еко-
логічно стабільних територій та визначити можливі 
шляхи розвитку екологічної мережі на основі функ-
ціонування існуючих компонентів середовища. 
Матеріали та методи досліджень. Ідея форму-

вання екологічної мережі є інтегральною у справі 
збереження природного середовища, оптимізації 
ландшафтів, збереження генофонду живої приро-
ди, формування сприятливих умов для життєдія-
льності людини.  
Терміном «екомережа» позначають сукупність 

ділянок відносно недоторканої природи, де твари-
ни і рослини практично позбавлені впливу людини 
(ядра екомережі), та шляхів, якими ці ділянки спо-
лучаються між собою (екологічні коридори). Так, 
наприклад, ядрами екомережі можуть бути два 
ліси, а коридором – річка, що протікає між ними. 
Руслом і берегами річки тварини зможуть пересу-
ватися з однієї ділянки лісу в інший. Це приклад 
локальної мережі; такі системи поєднуються у бі-
льші, котрі в свою чергу формують глобальну 
екомережу, що охоплює всю планету. Територія 
екологічної мережі – це свого роду данина, це той 
мінімум, який ми лишаємо живим істотам Землі, і 
який обов’язково має бути звільненим від впливу 
господарської діяльності людини [3]. Програма 
формування національної екологічної мережі 
України передбачає виділення ключових районів, 
екологічних коридорів, відновлюваних і буферних 
територій з урахуванням біогеографічних зон; від-
бір збережених екосистем і ландшафтів, типів се-
редовищ існування видів (екотонів) регіонального 
і національного значення.  Останніми роками по-
стерігається значний інтерес до ландшафтів та їх-
ньої охорони з огляду на деструктивну та неконт-
рольовану їхню зміну, а також процес ландшафт-
ної гомогенізації [9, 10]. Екологічна мережа буде 
формуватися також завдяки природно-відновним 
територіям – залишкам первинних або вторинних 
екосистем із певним потенціалом видів. Природно-
відновні території будуть створювати і в сільсько-
господарських ландшафтах шляхом ренатураліза-

ції (консервації) орних земель, передусім, еродова-
них. Важливими складовими регіональної екоме-
режі є ліси та землі водного фонду. 
Європейська програма формування екомережі 

передбачає: обґрунтування критеріїв для виділення 
ключових районів, екокоридорів, відновлювальних 
районів і буферних зон з урахуванням біогеографі-
чних зон, відбір екосистем, типів середовищ існу-
вання «біотопів», видів і ландшафтів європейсько-
го значення, визначення конкретних ділянок для 
збереження, покращання або відновлення екосис-
тем, середовищ існування, видів та їхнього генети-
чного різноманіття, а також ландшафтів європей-
ського значення, опрацювання директив, які забез-
печать максимально послідовне та ефективне здій-
снення заходів щодо створення екомережі [1]. 
Одним із важливих чинників оцінки існуючого 

використання ландшафтів є показник екологічної 
стабільності території. Рівень екологічної стабіль-
ності конкретної території земельно-господарських 
структур зумовлює прийняття управлінських і про-
ектних рішень щодо раціонального використання та 
охорони земель, а також впливає на розробку стра-
тегії розвитку сільських територій [4]. 
Міжнародні екологічні зобов’язання, екологічна 

політика, екологічна глобальна інтеграція, екологі-
чна безпека набули сьогодні пріоритетного зна-
чення як у державній, так і в міжнародній політиці 
України. Реальний екологічний стан в Україні ха-
рактеризується як кризовий, суттєве поліпшення 
якого потребує високої екологічної компетенції 
службовців усіх секторів державного управління.  
Результати досліджень. З метою підвищення 

рівня екологічної освіти, виховання, культури на-
селення, активізації його участі у виконанні захо-
дів з формування національно екологічної мережі 
Програмою передбачається: сприяння у створенні 
нових і залученні існуючих громадських еколого-
експертних центрів до діяльності, спрямованої на 
усвідомлення суспільством значення проблеми 
збереження ландшафтного різноманіття, середо-
вищ існування видів рослин і тварин; розроблення 
та  впровадження пропозицій щодо участі насе-
лення у виконанні заходів із формування націона-
льної екологічної мережі, у тому числі юнацтва та 
молодого покоління, з урахуванням досвіду поза-
шкільної екологічної освіти з питань формування  
екологічної культури та забезпечення широкої ін-
формованості з проблем охорони довкілля.  
Озеленені території і зелені насадження в  

міському середовищі виконують кілька різних фу-
нкцій, в тому числі екологічні, соціальні, економі-
чні, містобудівні, історико-культурні та ін. Дока-
зом того, що всі функції зелених зон у рівній мірі 
важливі для громадян, є те, що кількість і якість 
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зелених насаджень – визнаний міжнародний інди-
катор відповідності міст принципам стійкого роз-
витку. Стійкий розвиток – це такий розвиток сус-
пільства, який задовольняє три типи цілей – еко-
номічну, соціальну та екологічну, а також утримує 
розвиток суспільства в рамках, в яких наявні ре-
сурси використовуються з урахуванням потреб 
майбутніх поколінь. Якщо ж говорити про роль 
зелених насаджень не лише для суспільства, а в 
комплексі, то на перше місце, безумовно, висува-
ються їхні екологічні функції. До екосистемних 
функцій озеленених територій належить і те, що 
фактично вони є єдиними міськими територіями, 
поверхня яких не вкрита асфальтом, каменем і бу-
дівлями. Таким чином, лише тут можливе проник-
нення атмосферних опадів у ґрунт, що з одного 
боку знижує кількість ливневих стоків, які потрап-
ляють у міську каналізацію, а з іншого боку – не-
обхідне для підтримання рівня ґрунтових вод і но-
рмального живлення тих же дерев та кущів. Зелені 
зони в місті як у складі потужних паркових наса-
джень, так і в формі насиченого окремо розташо-
ваними деревами вуличного озеленення є важли-
вою складовою поняття «висока якість життя». На 
це чітко вказує аналіз цін на нерухомість і резуль-
тати соціологічних досліджень, опитувань. Міська 
природа оточує жителя міста більшу частину його 
життя і є для нього повсякденним природним фо-
ном. Зелені зони в місті грають роль зв’язуючої 
ланки з природою і забезпечують «відчуття пори 
року». У цих умовах можливо розглядати озелене-
ні простори як місця для відпочинку громадян. Це 

в першу чергу стосується маломобільних і неза-
хищених прошарків населення, які в силу фізичних 
чи фінансових причин не можуть часто виїжджати 
за місто: людей похилого віку, інвалідів, матерів із 
маленькими дітьми, незабезпечених громадян. Що 
стосується доступності зелених зон, то більшість 
населення вважає, що живе більш-менш неподалік 
паркових зон, проте поняття «поряд» варіює в за-
лежності від соціальної групи. Люди до 30 років 
вважають, що живуть поряд із парками значно ча-
стіше, ніж люди після 60 років, так як перші більш 
мобільні. Разом із тим, у зелених зонах формується 
особливе соціальне середовище, що включає в се-
бе спілкування людей різних поколінь за інтереса-
ми, проведення культурних подій тощо. Парки і 
сквери міста є одними з основних складових його 
комунікаційного простору. Забудувавши в межах 
району великого міста 2 га паркової зони, інвестор 
жодним чином не має можливості створити в цьому 
ж районі 2 га нового парку. Загибель насаджень 
відбувається внаслідок дії солі, якою знищується 
крига в зимовий період, внаслідок надмірного по-
криття вулиць і не потрапляння у землю атмосфер-
них опадів, внаслідок перезабруднення атмосфери і 
внаслідок постійних обрізувань під виглядом фор-
мального благоустрою.  
Висновок. Вважаючи екосистему прирічкового 

парку екологічно стабільною функціонуючою те-
риторією в умовах міста, важливим є не тільки 
збереження біоценозу, а і резервування та подаль-
ше надання статусу як типово-унікальній екосис-
темі на основі показників стабільності. 
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