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ПЕРЕДМОВА 
 
Підручник створено за змістом лекцій та практичних робіт з на-

вчальної дисципліни "Регіональні та локальні екомережі", яка ви-
кладається доктором географічних наук, професором Самойленком 
В.М. і кандидатом географічних наук Корогодою Н.П. на географіч-
ному факультеті Київського національного університету імені Тара-
са Шевченка ([57]). 

Предметом зазначеної дисципліни є екологічні мережі регіо-
нального та локального територіальних рівнів  або регіональні 
та локальні екомережі (надалі, скорочено, – екомережі).  

Метою навчальної дисципліни "Регіональні та локальні екоме-
режі" є надання студентам базових знань з теоретичних основ, 
принципів функціонування та прикладних аспектів моделювання 
екомереж для збереження й відновлення біоландшафтного різно-
маніття територій з формуванням здатності випускників до самос-
тійної висококваліфікованої майбутньої професійної діяльності в цій 
сфері. З огляду на це, навчальна дисципліна синтезує за своєю спря-
мованістю вже набуті на попередніх курсах знання з основ екології, 
заповідної справи, ландшафтної екології (геоекології), географічного 
моделювання, геоінформатики та географічних інформаційних сис-
тем і технологій, готуючи студентів до подальшої фахової роботи в 
царині охорони довкілля. 

Головною особливістю цього підручника є інтеграція в його 
структурі двох взаємопоєднаних складників. По-перше, авторами 
висвітлюються основні теоретико-методичні й організаційні аспекти 
формування екомереж, зокрема: чинники й умови різного генезису, 
які позитивно або негативно впливають на біоландшафтне різнома-
ніття; базові положення концепції екомереж; нормативно-правова 
база створення екомереж в Європі та в Україні; міжнародний та віт-
чизняний досвід у предметній області розбудови екомереж на регіо-
нальному та локальному рівнях, а також інші необхідні класифіка-
ційні й критеріальні аспекти. По-друге, велику увагу приділено саме 
оригінальним понятійним і методично-технологічним аспектам мо-
делювання регіональних і локальних екомереж. А саме, зважаючи на 
фахову спрямованість даного видання, мова йде про геоінформа-
ційне математично-картографічне моделювання екомереж, з ос-
новами якого користувачі підручника можуть додатково ознайоми-
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тись за рекомендованою літературою, орієнтуючись, насамперед, на 
праці авторів, зокрема друкований і електронний підручники "Геог-
рафічні інформаційні системи та технології" ([61, 65]); навчальний 
посібник (з грифом МОН України) з математичного моделювання у 
геоекології ([64]), електронний підручник (з грифом МОНМС Укра-
їни) зі статистичних і стохастичних математичних методів у геогра-
фії ([62]), монографію з геоінформаційного моделювання екомережі 
([54]), а також низку інших наукових і методичних публікацій в 
Україні й за кордоном ([27-31, 52-53, 55-60, 63, 90-92]). Тобто роз-
робники цього підручника враховували необхідність не лише відпо-
відної теоретичної підготовки студентів, а й потребу отримання ни-
ми практичних навичок із моделювання екомереж регіонального та 
локального територіальних  рівнів за допомогою сучасного ГІС-
інструментарію, володіння яким наразі є імперативною умовою пос-
тупу комп'ютеризованої географії. З огляду на таке, в підручнику, на 
основі досвіду й доробку його авторів, наведено реальні приклади 
модельних геоінформаційних продуктів, які ілюструють результати 
певних етапів і особливості геоінформаційного математично-
картографічного моделювання екомереж.   

Автори вдячні за слушні поради й зауваження науковим рецензе-
нтам підручника: члену-кореспонденту Національної академії наук 
України, доктору географічних наук, професору Гродзинському 
М.Д., доктору географічних наук, професору Дмитруку О.Ю. та чле-
ну-кореспонденту Національної академії наук України, доктору гео-
графічних наук Осадчому В.І. 

Автори сподіваються, що цей підручник буде корисним студен-
там і викладачам не лише географічних, але й інших, насамперед 
природничих, спеціальностей університетів і вищих навчальних за-
кладів, а також фахівцям у сфері збереження біоландшафтного різ-
номаніття та охорони й відтворення довкілля. 

Зважаючи на те, що підручник видається вперше, автори будуть 
вдячні за критичні зауваження та пропозиції щодо його змісту й по-
будови,  направлені за адресою: МСП-01601, Київ-601, вул. Володи-
мирська, 64, Київський національний університет імені Тараса Шев-
ченка, географічний факультет, професору кафедри фізичної геог-
рафії та геоекології Самойленку В.М., асистенту кафедри фізичної 
географії та геоекології Корогоді Н.П. E-mail: samvic@yandex.ua, 
nkorogoda@ukr.net  
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1 КОНЦЕПЦІЯ ЕКОМЕРЕЖ 
 

1.1 Ретроспектива концепції екомереж 
 
Проблема збереження біотичного різноманіття розглядається 

досить давно ([23]), а проте глобально формалізованим початком 
процесу її розв'язання доцільно вважати 1972 р., коли було проведе-
но Першу всесвітню конференцію з питань довкілля в Стокгольмі. 
Утім, основним кроком у зазначеному аспекті стала Конференція з 
довкілля й розвитку, яка  відбулася в червні 1992 р. у Ріо-де-
Жанейро. На цій конференції, серед інших документів, було прийня-
то Стратегію стійкого й збалансованого розвитку та схвалено Кон-
венцію щодо біорізноманіття. 

Найбільш дійовою для виконання завдань щойно зазначеної кон-
венції, а саме розв’язання проблеми збереження довкілля, уявляєть-
ся Всеєвропейська стратегія збереження біотичного й ландшафт-
ного різноманіття, підписана на Третій Всеєвропейській конферен-
ції міністрів довкілля 23-25 жовтня 1995 р. у Софії. Основною її ме-
тою є суттєве зменшення загроз біотичному й ландшафтному різно-
маніттю стосовно всієї Європи.  

Стисло розглядаючи ретроспективу розвитку та становлення 
концепції екомереж, слід зазначити й таке. Уперше ідею Всеєвро-
пейської екомережі (ЕEСONЕТ) було запропоновано колективом 
голландських дослідників у 1993 р. на конференції в Маастріхті. 
Тобто, процес формування екомережі в Європі триває вже близько 
20 років, а проте ця ідея загалом має значно більш "давнє" й глибоке 
теоретичне обґрунтування. Так, її витоки тяжіють ще до закону гео-
графічної зональності, сформульованому В.В.Докучаєвим у кінці 
XXVIII сторіччя.  

Історичні подробиці становлення концепції екомереж досить до-
кладно розглянуто в працях [13, 80]  і слід зауважити, що в цілому 
зазначена концепція ґрунтується, передусім, на піонерних розробках 
Р.МакАртура та Е.Вільсона з теорії т.зв. острівної біогеографії 
([86]). Практично одразу ж після формулювання основ цієї теорії 
з’явилася низка публікацій, в яких розглядалися можливості її засто-
сування до умов наземних ландшафтів. І, напевне, найбільш повний 
аналіз таких можливостей виконано Дж.Даймоном і Р.Меєм ([78]).  
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Другим теоретичним джерелом концепції екомереж і екологічних 
коридорів можна вважати теорію метапопуляції та засновану на ній 
т.зв. метапопуляційну стратегію охорони живої природи ([84]). У 
результаті творчого осмислення цих ідей на початку 1980-х років 
одночасно в Європі та США було розроблено дві концепції т.зв. 
екологічної структури ландшафту, дуже близькі за змістом і вихі-
дними принципами. У США така концепція отримала назву "моделі 
екологічних плям і коридорів" ([79-81]), а в Європі – "територіаль-
них систем екологічної стабільності ландшафту" ([76, 85]).  

Пізніше в інших європейських країнах оформилися близькі за 
стратегією концепції, які було покладено в основу розробки регіона-
льних і національних схем охорони екосистем і ландшафтів ([88]). 

 
1.2 Актуальні основи й стан створення регіональних 

і локальних екомереж у Європі та Україні 
 
Наразі, крім вже згаданої Всеєвропейської екомережі, існує ще 

декілька важливих національних і міжнародних програмних ініціа-
тив щодо створення мереж територій, що охороняються, для реабілі-
тації стану довкілля ([23]): Натура – 2000, Смарагдова мережа (Еме-
ралд), мережа біосферних заповідників, мережа природно-
заповідних територій України, мережа природоохоронних територій 
всесвітньої спадщини тощо. При цьому в зазначених ініціативах усі 
сукупності природних територій різного рангу не поєднано між со-
бою в об'єктивно обґрунтовані й оптимальні за функціонуванням 
реальні мережі. Тому, в сьогоденних  складних геоекологічних і со-
ціально-економічних умовах, які потребують істотної перебудови 
існуючих відносин людини з довкіллям, найбільш слушним рішен-
ням, що дає максимально можливий ефект щодо об’єднання приро-
дних територій між собою за умови мінімальних витрат на це, і уяв-
ляється саме формування екомереж різного територіального рівня – 
від локального до міжрегіонального. 

Актуальні основи й стан створення екомереж, у т.ч. із застосу-
ванням певних модельних підходів, достатньо повно викладено й 
проаналізовано в працях [7-10, 13, 16, 18, 22-23, 25-26, 32, 34-36, 39, 
41, 43-45, 48-50, 69, 71, 77, 79, 83, 85, 87-89], у т.ч. у розробках авто-
рів цього підручника [27, 30-31, 54-55, 59, 64-65, 90-92]. При цьому 
слід зазначити, що наразі, з одного боку, екомережі різних територі-



9 

альних рівнів вже функціонують у багатьох країнах Європи, зокрема 
в Нідерландах, Бельгії, Великій Британії, Чехії, Словаччині, Польщі, 
Румунії, Німеччині, Естонії, Литві тощо. 

З іншого боку, Постановою Верховної Ради України від 13 травня 
2011 року № 3358-VI "Про Основні напрями бюджетної політики на 
2012 рік" Загальнодержавну програму формування національної 
екологічної мережі на 2000–2015 роки внесено до переліку держав-
них цільових програм, які передбачається фінансувати в 2012 році в 
межах пріоритетних напрямів, що засвідчує активне впровадження 
Україною концепції екомереж з огляду, зокрема, й на таке. 

1. Створено нормативно-правову базу, за основні документи 
якої правлять: Конституція України, Закони України "Про охорону 
навколишнього природного середовища" (1264-12), "Про природно-
заповідний фонд України" (2456-12), "Про тваринний світ" (3041-
12), "Про рослинний світ"(591-14), "Про загальнодержавну програму 
формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 
роки" (1989-ІІІ) ([47]), "Про охорону земель" (962-15), "Про землеус-
трій" (858-15), "Про державний контроль за використанням та охо-
роною земель" (963-15), "Про основи містобудування"(2780-XII),  
"Про місцеве самоврядування в Україні" (280/97), а також Земель-
ний кодекс України (2768-14), Лісовий кодекс України (3852-12), 
Водний кодекс України (213/95-ВР) [38, 69] та інші нормативно-
правові акти України. 

Основним же законом у предметній області, що розглядається, 
слід вважати Закон України "Про екологічну мережу України" 
(1989-14), який було прийнято у 2004 році ([46]) та в якому врахова-
но досвід формування екомереж інших країн і основні позиції Всеє-
вропейської стратегії збереження біотичного й ландшафтного різно-
маніття.  

Певні аспекти розбудови екомереж регулюються також положен-
нями близько 20 конвенцій ООН і міжнародних угод за участю 
України, зокрема Конвенцією про водно-болотні угіддя, що мають 
міжнародне значення головним чином як середовища існування во-
доплавних птахів (995-031) (1971), Конвенцією про охорону всесвіт-
ньої культурної та природної спадщини (995-089) (1972), Конвенці-
єю про біорізноманіття (995-030) (1992), Конвенцією про охорону 
дикої флори й фауни та природних середовищ існування в Європі 
(Берн, 1979), Конвенцією про збереження тих, що мігрують, видів 



10 

диких тварин (Бонн, 1979), Карпатською конвенцією (2003) тощо 
([38,69]). 

2. Сформовано загальні методично-прикладні підходи до ство-
рення екомереж, які базуються на положеннях Всеєвропейської 
стратегії збереження біотичного й ландшафтного різноманіття та 
сучасних концепціях созології, ландшафтної екології, популяційної 
екології тощо, а саме, в працях [3,18, 21, 34, 37, 44, 48-49, 54, 68-69, 
72] викладено основні принципи, критерії й методи формування 
екомереж.  

Підходам до створення регіональних екомереж присвячено роз-
робки, що стосуються, з одного боку, екомереж у межах адмініст-
ративних областей (зокрема [2, 4, 20, 26, 42, 66, 70, 74-75]). Наразі 
на цій методичній основі майже для всіх адмінобластей України за-
пропоновано картографічні моделі регіональних екомереж і рішен-
нями обласних рад затверджено програми формування зазначених 
мереж. 

З іншого боку, зрозуміло, що більш змістово обґрунтованим є 
проектування регіональних екомереж на геосистемній основі. У 
цьому аспекті, по-перше, є низка напрацювань, що стосуються особ-
ливостей формування екомереж для "геосистемних" регіонів, напри-
клад екомереж транскордонної ділянки басейну Дніпра [48,72], Се-
реднього Придніпров’я [41], Південного берега Криму [5], Південної 
Бессарабії [19] тощо. 

По-друге, при розподілі довкілля на відносно цілісні й замкнені 
геосистеми, зважаючи на низку показників (гідрологічних, гідроеко-
логічних, ландшафтних, біогеографічних, палеогеографічних, ан-
тропогенного навантаження тощо) вельми логічним і зручним для 
обґрунтованого моделювання елементів регіональних екомереж 
([54]) є вибір розмірно-відповідних річкових басейнів як таксонів 
басейнової ландшафтно-територіальної структури (ЛТС). З таких 
позицій вже виконано декілька робіт щодо моделювання екомереж у 
річкових басейнах ([24,30,54,60, 92]). 

Методично-прикладні особливості формування вже локальних 
екомереж наведено в розробках [1, 6, 69, 59] тощо. Територіально 
локальні екомережі в Україні, як правило, тяжіють, по-перше, до 
адміністративних районів ([67]). Наприклад, схеми таких мереж 
уже затверджено в чотирьох адмінрайонах Закарпатської області 
(Свалявському, Тячівському, Хустському, Перечинському). По-
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друге, локальні екомережі формуються й у конкретних населених 
пунктах, зокрема було розроблено моделі локальних екомереж для 
Києва та Тернополя, а фахівці Інституту зоології НАН України ство-
рили таку модель для села Лісники Києво-Святошинського району. 
По-третє, розробляються моделі локальних екомереж і для територій 
річкових басейнів або їхніх частин. Так, наприклад, існує модель 
локальної екомережі басейну верхів'я Західного Бугу ([33]), запро-
поновано модель екологічної мережі для частини басейну річки Го-
ринь ([24]) тощо. 

3. Активно проводиться співробітництво з прикордонними 
державами ([23]): створено румунсько-український біосферний ре-
зерват "Дельта Дунаю", а на прикордонних ділянках України, Поль-
щі й Словаччини – міждержавний біосферний резерват "Східні Кар-
пати". Досить визначеними є плани України щодо зазначеної спів-
праці ([23]), зважаючи на те, що тривають роботи зі створення: Ни-
жньодунайського зеленого коридору; українсько-польсько-білорусь-
кого Бузького екокоридору й українсько-польського біосферного 
резервату "Розточчя"; українсько-румунського транскордонного ре-
зервату в Буковинських Карпатах; українсько-угорського регіональ-
ного ландшафтного парку для охорони водно-болотних угідь у до-
лині Тиси, а також українсько-польсько-білоруського біосферного 
резервату "Західне Полісся", українсько-російського біосферного 
резервату "Старогутські та Брянські ліси" тощо. 

4. Узагальнено та наведено принципи й методи математично-
картографічного моделювання та основні математичні й геоінфор-
маційні моделі, які є достатньо ефективними для створення екоме-
реж і оцінки й прогнозу їхнього функціонування ([13-14, 61, 64-65]). 

5. Набуто певного позитивного досвіду щодо застосування ГІС-
інструментарію для моделювання екомереж, а саме: 

– виконано роботи зі створення баз просторових даних, зокрема 
для інвентаризації біорізноманіття в проекті "Транснаціональна 
екомережа Карпат" ([70]), географічних та біологічних об’єктів Ми-
колаївської області ([26]), басейнової геосистеми Росі [28, 30, 54, 60] 
тощо; 

– розроблено певні способи застосування ГІС-інструментарію для 
ідентифікації елементів екомереж за біопопуляційними й біоценоти-
чними критеріями, а також критеріями ландшафтного різноманіття 
тощо ([21, 29, 54, 56, 92]). 
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1.3 Територіальні рівні екомереж 
 
 Через значні антропогенні зміни й фрагментованість природного 

рослинного покриву майже кожна ділянка з природною рослинністю 
має цінність і значення для збереження біоландшафтного різнома-
ніття та може розглядатися як елемент екомереж. Утім такі ділянки 
можуть мати зазначену цінність як для певної невеликої території, 
так і для частини світу, зокрема всієї Європи, тобто відповідати 
екомережам різного територіального рівня, що зумовлює й спе-
цифіку їхнього моделювання. 

 Так, для території нашої держави запропоновано три терито-
ріальні рівні екомереж ([72]), а саме національний (міжрегіона-
льний), регіональний та локальний. При цьому для екомереж у 
басейнах річок вирізняють такі рівні, як загальнобасейновий (міжре-
гіональний) (наприклад увесь басейн Дніпра); регіональний (притоки 
Дніпра першого порядку) та локальний (притоки Дніпра більш низь-
кого порядку, додатково зважаючи в усіх випадках і на площу ба-
сейнових геосистем).  

Важливо підкреслити, що згідно з [72], така ієрархія не є штуч-
ним прийомом, а відображає реальну різномасштабність процесів 
міграції й розселення біовидів і інших просторових взаємодій між 
екосистемами й геосистемами тощо. 

Прийнявши за основу вищенаведений поділ, слід зазначити, що 
проведені дослідження ([72, 54]) дозволяють стверджувати, що для 
моделювання міжрегіональних екомереж масштаб картографуван-
ня має становити 1 : 500 000 й дрібніше, для моделювання регіона-
льних екомереж – 1 : 200 000 – 1 : 500 000, локальних екомереж – 
крупніше 1 : 50 000 з оптимальним масштабом модельної карти та-
ких екомереж 1 : 10 000 або 1 : 25 000 (залежно від складності тери-
торії). 

Для кожного із зазначених територіальних рівнів екомереж вирі-
шуються свої специфічні модельні завдання, що дозволяє, кінець 
кінцем, поєднати всі цінні для збереження біоландшафтного різно-
маніття елементи території в єдині екомережі найвищого рівня, зок-
рема Загальноєвропейську тощо. 

Так, при моделюванні міжрегіональних екомереж розробля-
ється генеральна схема екомережі, яка відображає природний каркас 
відповідної території.  
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Утім найбільш важливими при моделюванні є, зрозуміло, екоме-
режі більш низьких територіальних рівнів – регіональні та локаль-
ні, позаяк саме щодо них і формулюються конкретні модельні пи-
тання щодо віднесення тих чи інших територій до елементів екоме-
реж.  

Зокрема, особливостями моделювання регіональних екомереж 
є те, що воно найбільш ефективне для регіонів, які мають середній 
ступінь фрагментованості рослинного покриву, тобто тих, де зберег-
лася достатня кількість ділянок з природною рослинністю, але такі 
ділянки наразі територіально ізольовані, що є вельми актуальною 
проблемою сьогодення, наприклад, для території і України, і Європи 
в цілому.  

І, нарешті, найбільш детально здійснюється моделювання лока-
льних екомереж, у процесі чого ретельно визначаються всі елемен-
ти екомереж і їхнє місцезнаходження, у т.ч. з "винесенням у натуру" 
цих елементів і вирішенням відповідних питань щодо землеустрою 
тощо. 

 
1.4 Основні поняття й терміни 

 
З огляду на необхідність одночасного системного збереження й 

відновлення і біотичного, і ландшафтного різноманіття та зважаючи 
й на стохастичні зв’язки між едафічною типологією геосистем і ге-
нофондною типологією екосистем як біоцентричних модулів геоси-
стем ([23]) тощо, для подальших теоретично-прикладних побудов 
щодо регіональних і локальних екомереж доцільно вести мову 
про охорону й реабілітацію саме біоландшафтного різноманіття 
та, зокрема, про: 

1) біоландшафтну територіальну структуру (надалі, абревіа-
турно, БЛТС) обраного регіону або його визначеної частини-
складника. Елементи цієї регіональної або локальної мережної стру-
ктури можна в цілому уявити як певні, специфічно поєднані між со-
бою, відокремлені фрагменти синергічно скомплексованих генети-
ко-морфологічної, басейнової та біоцентрично-сітьової ЛТС (усі ти-
пи – за М.Д.Гродзинським [13]), які в тому чи іншому вигляді збере-
глися в природному або, швидше, близькому до нього стані в умовах 
антропогенного тиску й впливу структуро-деструкційних природних 
чинників. За таких умов, зазначені елементи доцільно загалом нази-
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вати квазігеосистемами БЛТС, зважаючи, знову-таки, на моделю-
вання як регіональних, так і локальних екомереж, і відповідний та-
кому моделюванню масштаб і інші підходи до супутнього цьому 
геоекологічного аналізу, коли певні таксони насамперед генетико-
морфологічної ЛТС, наприклад урочища (мікрогеохори) тощо, мо-
жуть не "потрапити" в цілісному вигляді кожного з них у межі еле-
ментів БЛТС. За власне ж квазігеосистеми мережної БЛТС (елемен-
ти БЛТС) будуть правити ядра й екокоридори БЛТС, які утворю-
ють актуальний за структурою природний каркас обраної для моде-
лювання території;  

2) регіональну (локальну) екомережу, що є певною за складом 
мережною сукупністю квазігеосистем БЛТС, початково ідентифіко-
ваних і остаточно обраних за заданим набором критеріїв біоландша-
фтного різноманіття й стану цих квазігеосистем з метою їхнього по-
точного або перспективного збереження, охорони та відновлення (в 
ідеалі – для максимально можливого відновлення й підтримання у 
стійкому стані бажаного за структурою природного каркаса терито-
рії регіону або його частини). 

При цьому, по-перше, з огляду на трактування в сучасних, зазна-
чених вище працях, біоландшафтного різноманіття в широкому ро-
зумінні, склад критеріїв вихідної ідентифікації квазігеосистем 
БЛТС як можливих елементів екомережі буде також досить широ-
ким за змістом, позаяк міститиме критерії не тільки типовості та/або 
унікальності певних ареалів, а й критерії їхньої історико-культурної 
цінності тощо. 

По-друге, за умов вибірковості формування складу екомережі, 
необхідним стане запровадження й критеріїв рівня природно-
каркасної значущості початково ідентифікованих квазігеосистем 
БЛТС. Такі критерії будуть практично ідентичними за побудовою до 
зазначених ідентифікаційних критеріїв, але, разом з тим, додатково 
підтримуватимуть щойно зазначену вибірковість. 

По-третє, знову-таки через вибірковість, у т.ч. поетапну, визна-
чення компонентів екомережі, для квазігеосистем БЛТС, як почат-
ково зафіксованих, так і остаточно обраних для "віднесення" до 
структури екомережі, доцільним стане застосування й критеріїв рі-
вня стану цих геосистем, що визначатиме, передусім, можливість 
і/або доцільність їхнього і збереження, і відновлення. 
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По-четверте, за власні елементи (структури) вже екомережі, як 
регіональної, так і локальної, правитимуть її природні ядра й еко-
коридори, їхні буферні зони, а також зони потенційної ренатура-
лізації, визначення яким можна дати таким чином: 

а) регіональне екомережне природне ядро (еквівалент, за [72], те-
рміна "регіональний центр біорізноманіття" або "природне ядро регіо-
нальної екомережі") – це квазігеосистема БЛТС у вигляді її ядра, влас-
тивості якої за біоекосистемними (біотичними), геосистемними (ланд-
шафтними) та комплексними ознаками біоландшафтного різноманіття 
відчутно вирізняються на регіональному рівні та є значущими й особ-
ливо цінними для збереження природного каркаса регіону.  

Локальне ж екомережне природне ядро (еквівалент, за [72], те-
рміна "біоцентр" або "природне ядро локальної екомережі") – це 
квазігеосистема БЛТС у вигляді її ядра, яка,  відповідно до наукових 
концепцій "екологічної структури" ландшафту ([80, 89]), є територі-
ально замкненою ділянкою з природною або близькою до неї рос-
линністю, яка має значення для збереження генофонду ландшафту й 
оптимізаційного впливу на прилеглі території та відрізняється від 
них значно більшим біорізноманіттям. 

Тобто, при розрізнюванні понять "локальне та регіональне еко-
мережне природне ядро" береться до уваги не тільки площа цих 
ядер, а й саме значущість показників їхнього біотичного та ландша-
фтного різноманіття в територіальному аспекті. 

Основними атрибутами екомережного ядра, як регіонального, так 
і локального є: 

– симплексна або комплексна типовість ("еталонність") і/або уні-
кальність для обраного регіону або його складника певних ознак бі-
оландшафтного різноманіття;  

– цінність генофонду;  
– висока міра біоландшафтної натуральності; 
– рівень стану, який зумовлює актуальну можливість і доціль-

ність збереження корисних властивостей з наступним їхнім посилю-
вальним відновленням; 

– супутні до вищеозначених і інші властивості, такі як різномані-
тність едафічних умов і їхня сприятливість для типових і/або рідких 
і тих, що зникають, у регіоні / його частині біовидів і біоугруповань, 
достатність розмірів для виконання бажаних природоохоронних фу-
нкцій тощо; 
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б) регіональний (локальний) екокоридор (або екокоридор регі-
ональної чи локальної екомережі) – це квазігеосистема БЛТС у ви-
гляді її екокоридору, яка є суттєво необхідною для забезпечення 
просторових зв’язків між регіональними (локальними) екомережни-
ми природними ядрами, а також виконує певні значущі довкілля-
ресурсо-відтворювальні й довкілля-ресурсо-охоронні функції. Осно-
вними атрибутами екокоридору, наявність якого як елемента в ціло-
му забезпечує і взагалі існування екомережі як мережного утворен-
ня, є: 

– високий ступінь біоландшафтної натуральності; 
– достатність розмірів (ширини й протяжності) та сприятливість 

структури для ефективного забезпечення необхідних біоміграційно-
розселювальних і генофондно-обмінних функцій; 

– відсутність бар’єрів, непереборних для реалізації щойно озна-
чених функцій; 

– відповідність едафічних умов або типу біоугруповань цим же 
умовам або типам угруповань ядер, які поєднуються; 

– рівень стану, достатній для доцільності збереження; 
– супутні й інші, у т.ч. спільні з екомережними ядрами, позитивні 

для довкілля, естетичні тощо властивості;  
в) буферна зона елемента екомережі (її регіонального або лока-

льного природного ядра чи екокоридору) – це вирізнений навколо 
такого елемента ареал (своєрідний "захисний" геотон, користуючись 
терміном Н.Л.Беручашвілі за [13] і нашим за [58]), основною функ-
цією якого є обмеження й зниження, аж до повної ліквідації, негати-
вного для ядра чи екокоридору "зовнішнього" до них впливу приле-
глих антропізованих територій чи об’єктів економіки або несприят-
ливих природних процесів. Такий геотон відзначається атрибутами: 

– достатності ширини (площі) для ефективної реалізації заданих 
обмежувальних і захисних функцій; 

– реальності виконання покладених на нього функцій з огляду на 
рівень стану й склад об’єктів тощо у власних межах; 

– системної сполучності з об’єктами захисту, а також наявністю 
інших корисних геотонних властивостей;  

г) екомережна зона потенційної ренатуралізації – це перспек-
тивний елемент регіональної (локальної) екомережі (її потенційне 
природне ядро або потенційний екокоридор), який є цінним для 
структури екомережі, може бути "доведений" у майбутньому до від-
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повідності головним вимогам, визначеним вище до відповідного 
елемента екомережі, за допомогою певних геоекологічно-
реабілітаційних заходів і не матиме обмежень через його нинішній 
або перспективний рівень стану й соціально-економічне викорис-
тання та склад антропогенних об’єктів тощо для проведення таких 
заходів і "залучення" до структури "реальних" екомережних елемен-
тів. Звідси головними атрибутами цього елемента є: 

– значущість для розвитку, ефективного функціонування й по-
ліпшення стану екомережі в цілому та окремих її елементів; 

– ймовірна перспективна можливість відновлення (зміни) струк-
тури та/або стану тощо для досягнення відповідності атрибутам 
екомережного ядра або екокоридору; 

– інші ймовірні функції, властиві екомережному ядру або екоко-
ридору за умови переходу в їхній "розряд". 

Примітка. Окремо можна вести мову також щодо перспективної буфе-
рної зони елемента екомережі, яка буде, відповідно, тяжіти до потенцій-
ного природного ядра або потенційного екокоридору.  

 
Висновки до розділу 1 
1. Екомережі різних територіальних рівнів вже функціонують у 

багатьох країнах Європи. Україна активно впроваджує концепцію 
екомереж, зокрема  наразі вже: 1) розроблено нормативно-правову 
базу; 2) запропоновано загальні методично-прикладні підходи до 
створення екомереж; 3) проводиться активне співробітництво з сусі-
дніми державами  щодо формування елементів екомереж на прикор-
донних територіях; 4) узагальнено та наведено принципи й методи 
математично-картографічного моделювання та основні математичні 
й геоінформаційні моделі для створення екомереж і оцінки й про-
гнозу їхнього функціонування; 5) набуто певного позитивного дос-
віду щодо застосування ГІС-інструментарію для моделювання еко-
мереж. 

2. Моделювання екомереж має виконуватись з огляду на існуван-
ня їхніх різних територіальних рівнів. Зокрема, для нашої держави 
доцільно розрізняти національну (міжрегіональні), регіональні та 
локальні екомережі з урахуванням відповідних масштабів їхнього 
картографування. 

3. Дотримуючись сучасних поглядів на зміст природоохоронної 
стратегії моделювання й створення екомереж як на локальному, так і 
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на регіональному рівнях, доцільно оперувати поняттям мережної 
біоландшафтної територіальної структури (БЛТС) певного регіону 
або його частини.  

4. За елементи БЛТС правлять ядра та екокоридори біоландшаф-
тного різноманіття (ядра та екокоридори БЛТС як її квазігеосисте-
ми), які утворюють актуальний за структурою природний каркас 
обраної для моделювання території.  

5. Регіональну (локальну) екомережу слід розглядати як певну за 
складом мережну сукупність квазігеосистем БЛТС, початково іден-
тифікованих і остаточно обраних за заданим набором критеріїв біо-
ландшафтного різноманіття й стану цих квазігеосистем з метою їх-
нього поточного або перспективного збереження, охорони та відно-
влення зі створенням оптимізованого регіонального (локального) 
природного каркаса. 

6. Елементами регіональної (локальної) екомережі є вже її природ-
ні ядра й екокоридори з їхніми буферними зонами, а також зони поте-
нційної ренатуралізації у вигляді потенційних ядер і екокоридорів.  

 
Запитання й завдання для самоконтролю 
1. Що таке екомережа? 
2. Що править за мету створення екомереж? 
3. Якою є ретроспектива концепції екомереж? 
4. Дайте характеристику стану впровадження концепції екоме-

режі в Європі та Україні. 
5. Назвіть основні нормативно-правові документи, що регулю-

ють процес створення екомереж. 
6. Назвіть основні положення Закону України "Про екологічну 

мережу України". 
7. У чому полягає транскордонне співробітництво України з пи-

тань створення екомереж? 
8. Які територіальні рівні екомереж Ви знаєте? 
9. Чим відрізняються між собою екомережі різних територіаль-

них рівнів? 
10. Що таке мережна біоландшафтна територіальна структу-

ра (БЛТС) регіону? 
11. Які елементи екомереж Ви знаєте? 
12. Чим є екомережне природне ядро? 
13. Що таке екокоридор? 
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14. Що є екомережною зоною потенційної ренатуралізації? 
15. Чим є буферна зона елемента екомережі? 
 
Проблемні теми для рефератів  
1. Порівняння концепції екомереж з іншими природоохоронними 

концепціями. 
2. Переваги створення екомереж на ландшафтній основі. 
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2 ЗМІСТОВО-КЛАСИФІКАЦІЙНИЙ ТА КРИТЕРІАЛЬНИЙ 
АСПЕКТИ МОДЕЛЮВАННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ 

 І ЛОКАЛЬНИХ ЕКОМЕРЕЖ 
 

2.1 Змістово-класифікаційний аспект моделювання екомереж 
 
Екомережу при моделюванні доцільно розглядати як системний 

територіальний мегаоб’єкт спеціального природоохоронного статусу 
та режиму природокористування у вигляді мережі. Остання є пев-
ною сукупністю квазігеосистем БЛТС (див. р.1), функціонально ди-
ференційованих і координатно заданих вже як взаємопоєднані еле-
менти власне екомережі (природні ядра й екокоридори з додаван-
ням їхніх буферних зон, а також зон потенційної ренатуралізації) 
відповідно до обумовлених біоекосистемних, геосистемних і ком-
плексних критеріїв ідентифікації й вимогового рівня природно-
каркасної значущості та критеріїв бажаного рівня стану зазначених 
квазігеосистем (див. п.2.2) з огляду на головну цільову функцію 
екомереж – сьогоденне або майбутнє підтримання (збереження) 
та/або відновлення біоландшафтного різноманіття. 

Одним з головних завдань моделювання екомереж є обґрунтова-
не віднесення тих чи інших територій до елементів екомережі. Для 
цього потрібна оцінка рівня природно-каркасної значущості та оцін-
ка рівня стану належним способом ідентифікованих квазігеосистем 
БЛТС як головні підстави для віднесення останніх до елементів еко-
мережі. Такі оцінки є взаємопоєднаними діями, що виконуються з 
певним ступенем детальності й етапними за завершеністю результа-
тами. Тобто, наприклад, рівень стану аналізується і як один з чинни-
ків (відносно підпорядкованих чинникам "суто" значущості) вибору 
перспективних для включення до складу екомережі квазігеосистем 
БЛТС, так і, більш детально, для остаточного вибору елементів цієї 
мережі. 

Рівень природно-каркасної значущості можливих елементів 
екомережі при моделюванні тлумачиться як рівень значущості вла-
стивостей і специфіки ідентифікованих квазігеосистем регіональної 
чи локальної БЛТС (та/або екосистем як модулів таких геосистем), 
які оцінюються для визначення складу необхідних компонентів при-
родного каркаса території ([55]). Певний рівень такої значущості 
власне й править за підставу для віднесення зазначених систем до 
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можливих, а також імперативних (вже "нормативно існуючих") еле-
ментів екомережі, що моделюється, та, з урахуванням і рівня стану, 
до певного типу цих елементів (тобто, наприклад, до екомережного 
природного ядра або до зони потенційної ренатуралізації тощо). 
Безпосередньо цей рівень визначається шляхом аналізу, оцінки й 
зіставлення за біоекосистемними (біотичними), геосистемними 
(ландшафтними) та комплексними критеріями, серед яких, переду-
сім, фігурує симплексна чи комплексна типовість ("еталонність") 
і/або унікальність складників квазігеосистем БЛТС відповідного те-
риторіального рівня, у т.ч. естетична, цінність їхнього генофонду, 
незамінність систем як біоміграційних шляхів або геотонних приро-
доохоронних зон і інші задані, у т.ч. нормативно, якісні й кількісні 
критеріальні характеристики власне біоландшафтного різноманіття. 
Такі критерії розглядалися в наших публікаціях [24, 55, 54, 59, 92] і 
ін. з урахуванням узагальнення розробок з даного питання в праці 
[72], й систематизовані далі в п.2.2, де за можливі елементи екоме-
режі можуть правити, наприклад, такі квазігеосистеми БЛТС, як біо-
популяційні й біоценотичні ядра та інші визначені ареали, ядра 
ландшафтної унікальності чи репрезентативності, ядра хорично-
типового різноманіття ЛТС, ареали історико-культурної значущості 
ландшафтів і біоландшафтної натуральності відповідного територіа-
льного рівня тощо. 

Рівень стану об’єктів моделювання – квазігеосистем регіональ-
ної або локальної БЛТС і/або можливих, остаточних чи імператив-
них елементів екомережі, враховуючи їхній набір, – тлумачиться 
(згідно з основами гідроінвайронментології [58]) як сукупність їхніх 
властивостей, що оцінюються за стійкістю та надійністю певних 
таких об’єктів або їхнього набору, а також за ефективністю функ-
ціонування змодельованого варіанта всієї екомережі. 

Стійкість (фазова й параметрична) об’єктів моделювання ква-
ліфікується як їхня здатність зберігати при антропогенних наванта-
женнях і природних впливах на них власні природні властивості, 
структуру та типологічні особливості в основному за рахунок само-
регуляції, у т.ч. "підсиленої сприянням" вже реалізованих природоо-
хоронних заходів (технологічних, законодавчих, організаційних то-
що). Фазова стійкість відображає міру саморегуляційної здатності 
об’єктів моделювання, зумовлену, передусім, ступенем їхньої ан-
тропізації (фазово-антропізаційна стійкість), а також сформованіс-



28 

тю в етологічному аспекті (фазово-етологічна стійкість), який ві-
дображає стійкість за сформованістю (зв’язністю) змодельованої 
територіальної структури екомережі в цілому. Параметрична стій-
кість може ідентифікуватися, з одного боку, за мірою поліваріантної 
відповідності параметрів, що характеризують основні структуротві-
рні процеси в об’єктах моделювання, еталонним (у т.ч. нормативним 
тощо) показникам, екологічно (у т.ч. гідроекологічно) чи геоеколо-
гічно заданим згідно із основною спрямованістю моделювання (па-
раметрично-процесова стійкість). З іншого боку, ця стійкість може 
визначатися за певними "загальноекомережними" показниками, що 
характеризують розвиненість екомережі за її елементами стосовно 
регіону моделювання або його частини та, додатково, функціональ-
ну роль окремих елементів цієї мережі в її структурі (параметрична 
структурно-функціональна стійкість). 

Примітка. Віднесення зазначених останніми показників, що віддзерка-
люють роль окремих елементів у структурі екомережі, до показників пара-
метричної стійкості є досить умовним, позаяк за змістом такі показники є 
комплексними й можуть застосовуватися також для оцінки власне рівня 
природно-каркасної значущості мережних елементів при обґрунтуванні 
територіального розміщення певних природоохоронних заходів і ін. під час 
моделювання екомережі ([13, 72, 54]), для аналізу ефективності функціону-
вання останньої (див. п.2.2.2) тощо. 

 Таким чином, у цілому рівень стану об’єктів моделювання за їх-
ньою стійкістю відображатиме ступінь відповідності саморегуляцій-
них, "процесових", структурних і інших відповідних властивостей 
цих об’єктів заданим еталонним показникам на основі аналізу й оці-
нки згідно з прийнятими, за типом об’єктів і цілями моделювання 
екомережі, критеріальними залежностями, моделями тощо (див. де-
тальніше п.2.2). Слід зважати також, що інколи стійкість певних мо-
дельних об’єктів може оцінюватися і в аспекті створення ними пе-
редумов, що сприяють (підтримують) або обмежують функціону-
вання вже наявних або змодельованих елементів екомережі відпові-
дно до змістового навантаження, що покладається на ці елементи.  

Надійність об’єктів моделювання – передусім можливих, оста-
точних або імперативних елементів екомережі – тлумачиться як міра 
здатності виконувати (посилювати) ними вимогові геопозитивні чи 
обмежувати (ліквідовувати) обрані геонегативні природно-
соціально-економічні функції (ПСЕФ) у межах, які відповідають 
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оптимальному режиму функціонування екомережі, зумовлюючи ре-
гламентацію (насамперед обмеження) природокористування в ній, у 
т.ч. проведення належних природоохоронних заходів.  

При цьому, по-перше, супутньою до заданих умов надійності є 
обов’язковість збереження умов насамперед параметричної, а інколи 
й фазової, стійкості зазначених модельних об’єктів.  

По-друге, розвиваючи розроблені нами у [63, 64, 54, 58] підходи, 
можна запропонувати класифікацію природно-соціально-
економічних функцій регіональної та локальної екомережі чи 
їхніх елементів, за якою два основних типи ПСЕФ – геопозитивні й 
геонегативні – в свою чергу поділяються на певні види й підвиди 
(див. далі п.2.1.1). 

По-третє, досить часто оцінка надійності править за ще одну під-
ставу для віднесення (або невіднесення) можливих елементів екоме-
режі, що моделюється, до остаточних. 

Таким чином, у цілому рівень стану об’єктів моделювання за їх-
ньою надійністю віддзеркалює міру здатності екомережі чи її елеме-
нтів виконувати можливі або доцільні природно-соціально-
економічні функції за реальної чи геоекологічно-економічно збалан-
сованої ситуації в природокористуванні в регіоні чи його частині. 
Через складність модельної оцінки надійності ([63, 64, 58]) досить 
часто користуються результатами якісної або спрощеної кількісної її 
оцінки, причім передусім за рахунок аналізу міри обмеження чи по-
силення геопозитивних і геонегативних ПСЕФ тощо. 

При оцінюванні ще однієї з ознак рівня стану – ефективності 
функціонування екомережі – доцільно розглядати таку ефектив-
ність у двох взаємопоєднаних аспектах: як ефективність функціону-
вання змодельованих елементів основного каркаса мережі – природ-
них ядер, екокоридорів і буферних зон, і як ефективність оптиміза-
ційних рішень з поліпшення рівня стану екомережі, зважаючи на 
зони потенційної ренатуралізації тощо (див. детальніше п.2.2.2). 

Окремим підґрунтям для ефективного моделювання екомереж є 
типологічні класифікації елементів регіональної та локальної 
екомережі, початково розроблені нами у [54] на основі узагальнен-
ня, уточнення й розвитку чинних уявлень щодо типології елементів 
екомережі ([72, 13]), а також зважаючи на вимогу метасистемної 
сполучності критеріїв класифікації та їхній зв’язок з критеріями іде-
нтифікації й рівня природно-каркасної значущості та стану об’єктів, 
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які моделюються, і на відповідний інформаційний базис. Отже, нами 
запропоновано дві комплексні типологічні класифікації головних 
елементів екомереж – природних ядер і екокоридорів (див. п.2.1.2-
2.1.3), а також підходи до класифікації інших екомережних елемен-
тів (див. п.2.1.4).  

 
2.1.1 Класифікація природно-соціально-економічних функцій 

екомереж 
 

Доцільно розрізняти такі види й підвиди геопозитивних ПСЕФ 
екомереж чи їхніх елементів, як: 

1) довкілля-ресурсо-відтворювальні, які, передусім, поділяють-
ся на функції-підвиди з їхніми різновидами: загальноекологічно-
сприятливі (генофондно-відтворювальну, біоміграційно-сприятливу 
та ін.), ландшафтно-екологічні сприятливі (ландшафтно-відтворю-
вальну, екотопічно-сприятливу, у т.ч. едафічно-сприятливу й едифі-
каторно-сприятливу, та ін.), ландшафтно-естетичні, рекреаційні, ба-
льнеологічні тощо; 

2) довкілля-ресурсо-охоронні, які містять: культурно-заповідні, 
водоохоронні, санітарно-екологічні, ґрунтозахисні, берегоохоронні, 
самоочищувальні, екотонно-позитивні (або геотонно-позитивні, у 
т.ч. бар’єрні, контактні, мембранні) та інші функції-підвиди; 

3) інші специфічні геопозитивні функції, наприклад імпактно-
позитивні (як віддзеркалення оптимізувального впливу на сусідні 
геосистеми), а також ті, що посередньо сприяють посиленню певних 
геопозитивних ПСЕФ. 

До типу ж геонегативних ПСЕФ об’єктів моделювання доцільно 
відносити, насамперед, такі їхні види й підвиди, як: 

1) довкілля-ресурсо-деградаційно-редукційні (в кількісному 
та/або якісному аспекті), до яких належать наступні функції-
підвиди: загальноекологічно-несприятливі (генофондно-редукційна, 
біоміграційно-несприятлива та ін.), ландшафтно-екологічні несприя-
тливі (деградації ландшафтів, екотопічно-несприятлива та ін.), по-
люціо-міграційно-акумулятивні (хімічно-забруднювальні, радіонук-
лідно-забруднювальні), гідрогалодинамічно-несприятливі (затоплю-
вальна, підтоплювальна, заболочувальна, засолювальна, переосушу-
вальна та ін.) тощо; 

2) "екоризикові" – вид функцій, зумовлений "чинниками ризику" 
як загрозою для здоров’я людини (життєризикова функція) або таки-
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ми чинниками, як загрозою руйнування компонентів і/або зв’язків у 
еко- чи геосистемах (екоструктурно-деструкційна чи геоструктурно-
деструкційна) або загалом зникнення таких компонентів чи систем у 
цілому (генофондно-втратна, геосистемно-втратна та ін.); 

3) інші специфічні геонегативні функції, наприклад: екотонно-
негативні (геотонно-негативні), імпактно-негативні тощо, а також 
підрядні функції, які посилюють вищенаведені еконегативні ПСЕФ. 

 Додатково слід зазначити, що при оцінюванні надійності 
об’єктів моделювання треба враховувати певну взаємну зумовле-
ність їхніх геопозитивних і геонегативних природно-соціально-
економічних функцій, можливість синергічно-антагоністичного 
комплексування спільно- й різнотипових функцій чи їхніх видів-
підвидів, приуроченість функцій до певних елементів екомережі або 
території її моделювання в цілому та інколи полярний функціональ-
ний зміст ПСЕФ ([63, 64, 54, 58]).  

 
2.1.2 Типологічна класифікація природних ядер екомереж 
 

Типологічну класифікацію природних ядер регіональної та ло-
кальної екомережі засновано на спадній ієрархічній схемі класифі-
каційних таксонів "гіперклас – клас – підклас – група – підгрупа 
– тип – підтип – категорія – розряд – підрозряд – вид – підвид – 
варіант". Класифікацію наведено у табл.2.1 і вона не потребує до-
даткових коментарів, позаяк це достатньо повно зроблено власне у 
зазначеній таблиці (приклад типізації природних ядер регіональної 
екомережі наведено в додатку А з урахуванням р.4). 

 
Табл.2.1 – Типологічна класифікація природних ядер регіональної 

та локальної екомережі 
 

Таксон кла-
сифікації 

Критерії/ознаки класифікації 
(вирізнення таксонів) 

Типові приклади 

Гіперклас Відповідність класам рослин-
них формацій, які відобража-
ють фізико-географічну зона-
льність 

Мішано-лісові, лісостепові, степо-
ві тощо (за аналогією з типологією 
геохор за [13]) 

Клас Відповідність класам критеріїв 
ідентифікації й рівня природ-
но-каркасної значущості еле-
ментів екомережі (табл.2.3) 

Біоекосистемні, геосистемні, ком-
плексні (у т.ч. поєднані, біоекосис-
темно-геосистемні або геосистемно-
біоекосистемні, й суто комплексні) 
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Продовження табл.2.1 
 

Таксон кла-
сифікації 

Критерії/ознаки класифікації 
(вирізнення таксонів) 

Типові приклади 

Підклас Відповідність певним типам 
(підтипам) критеріїв ідентифі-
кації й рівня природно-
каркасної значущості елемен-
тів екомережі (табл.2.3) 

Біопопуляційні, біоценотичні, ланд-
шафтно-унікальні, ландшафтно-
різноманітні, ландшафтно-репрезен-
тативні, історико-культурні перетво-
рені, біоландшафтно-натуральні, 
природно-заповідні  тощо, у т.ч. 
певні можливі поєднання 

Група Висотне місцезнаходження 
стосовно регіонального або 
локального базису ерозії 

Підвищені, середньовисотні, низо-
винні, низинні тощо (за аналогією 
з типологією геохор за [13])  

Підгрупа Характер поєднання форм ре-
льєфу 

Слабко, середньо, сильно розчле-
новані тощо (за аналогією з типо-
логією геохор за [13]) 

Тип Діапазони едафічних умов за 
ознаками теплозабезпеченості 
й зволоженості 

Субмікротермно-мікротермні й 
гідроморфні-субгідроморфні тощо 
(за [72]) 

Підтип Діапазони едафічних умов за 
ознаками трофності й засоле-
ності 

Оліготрофно-мезотрофні й гліко-
фітно-субгалофітні тощо (за [72]) 

Категорія Міра територіальності (площа) Для локальної екомережі: дуже 
малі (до 0,2 км2), малі (0,2-1км2), 
середні (1-5 км2), великі (5-10 км2), 
дуже великі (> 10 км2) (за [72] з 
нашими доповненнями) 
Для регіональної екомережі: дуже 
малі (до 2 км2), малі (2-10 км2), 
середні (10-50 км2), великі (50-100 
км2), дуже великі (> 100 км2) (за 
[72] з нашими доповненнями)  

Розряд Тип форми Округлі, еліпсоїдні, променеві 
тощо (за [72]), а також поліморфні 

Підрозряд Складність форми (за одной-
менним індексом як відношен-
ням периметра до площі) 

Дуже прості (до 0,3), прості (0,3-
0,5), ускладнені (0,5-1,0), складні 
(1,0-2,0), дуже складні (> 2,0) 

Вид Значущість для територіальної 
структури екомережі 

Регіональні або локальні "ключові", 
підсистемні "ключові", суто систем-
ні, ізольовані (за рейтингом тополо-
гічних індексів доступності, див. 
[54]), а також види за синтетичним 
індексом значущості ядер ([72]) 
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Закінчення табл.2.1 
 

Таксон кла-
сифікації 

Критерії/ознаки класифікації 
(вирізнення таксонів) 

Типові приклади 

Підвид Для локальної екомережі:  
Міра належності до структури 
міжрегіональної, або регіона-
льної екомережі чи поєднання 
з такою структурою або відда-
леності від неї  
 
 
Для регіональної екомережі: 
Міра належності до структури 
міжрегіональної екомережі чи 
поєднання з такою структурою 
або віддаленості від неї  

Для локальної екомережі: локальні 
в складі міжрегіональної та/або 
регіональної екомережі, безпосе-
редньо поєднані з міжрегіональ-
ною (регіональною) екомережею, 
близького оточення міжрегіональ-
ної (регіональної) екомережі, від-
далені від зазначених мереж тощо  
Для регіональної екомережі: регі-
ональні в складі міжрегіональної 
екомережі, безпосередньо поєдна-
ні з міжрегіональною екомережею, 
близького оточення міжрегіональ-
ної екомережі, віддалені від зазна-
ченої мережі тощо 

Варіант Актуальний рівень стану (у т.ч. 
за його складниками) 

З вельми сильною, сильною, сере-
дньою, послабленою та ін. здатніс-
тю до саморегуляції (див. далі 
табл.2.6), а також за мірою пара-
метрично-процесової стійкості 
(див. далі (2.37)) і з урахуванням 
пригніченості чи нормальності 
розвитку ([13]) тощо 

 
2.1.3 Типологічна класифікація екокоридорів екомереж 
 

Типологічна класифікація екокоридорів регіональної та лока-
льної екомережі використовує ієрархічну схему класифікаційних 
таксонів "гіперклас – гіперпідклас – клас – підклас – група – під-
група – тип – підтип – категорія – підкатегорія – розряд – вид – 
підвид – варіант" (табл.2.2).  

Склад таксонів цієї класифікації дещо відрізняється від складу 
таксонів табл.2.1, що, зрозуміло, зумовлено, передусім, різницею 
змістових визначень природного ядра й екокоридору (див. р.1), яка 
власне вплинула й на змістові відмінності критеріїв/ознак обох кла-
сифікацій.  

Приклад типізації екокоридорів регіональної екомережі наведено 
в додатку А з урахуванням р.4. 
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Табл.2.2 – Типологічна класифікація екокоридорів регіональної  та 
локальної екомережі 

 
Таксон кла-

сифікації 
Критерії/ознаки класифікації 

(вирізнення таксонів) 
Типові приклади 

Гіперклас Відповідність класам рослин-
них формацій, які відобража-
ють фізико-географічну зона-
льність чи інтразональність 

Мішано-лісові, лісостепові, степо-
ві, лучні, болотяні тощо (за анало-
гією з типологією геохор за [13]) 

Гіперпідк-
лас 

Генезис Природні, антропогенні (штучні), 
природно-антропогенні 

Клас Домінантна група геопозитив-
них природно-соціально-
економічних функцій (ПСЕФ) 

Ландшафтно-біоміграційні, ланд-
шафтно-структуротвірні, гідро-
біоміграційні, гідроструктуротвір-
ні, в т.ч. їхні певні можливі поєд-
нання 

Підклас Домінантний вид (підвид чи 
різновид підвиду) геопозитив-
них ПСЕФ 

Довкілля-ресурсо-відтворювальні 
(в т.ч. біоміграційно-сприятливі, 
ландшафтно-відтворювальні, ге-
нофондно-відтворювальні, ланд-
шафтно-естетичні тощо), довкілля-
ресурсо-охоронні (в т.ч. водоохо-
ронні, санітарно-екологічні, ґрун-
тозахисні, берегоохоронні, самоо-
чищувальні, екотонно-позитивні 
або геотонно-позитивні, у т.ч.  
контактні, мембранні, тощо), спе-
цифічно-геопозитивні (в т.ч. імпа-
ктно-позитивні та ін.) тощо 

Група Актуальна позиція й тип пове-
рхні 

Рівнинні (плакорні), схилові, тера-
сові, терасово-заплавні, яружно-
балкові, руслові, літоральні тощо, 
у т.ч. комбінаційні (за ([72]) 

Підгрупа Тип водно-міграційного режи-
му 

Елювіальні, транселювіальні, елю-
віально-гідроморфні, транселювіа-
льно-гідроморфні, гідроморфні 
тощо (за аналогією з системати-
кою [13]) 

Тип Діапазони едафічних умов за 
ознаками теплозабезпеченості 
й зволоженості 

Субмікротермно-мікротермні й 
гідроморфні-субгідроморфні тощо 
(за [72]) 

Підтип Діапазони едафічних умов за 
ознаками трофності й засоле-
ності 

Оліготрофно-мезотрофні й гліко-
фітно-субгалофітні тощо (за [72]) 
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Продовження табл.2.2 
 

Таксон кла-
сифікації 

Критерії/ознаки класифікації 
(вирізнення таксонів) 

Типові приклади 

Категорія Міра територіальності (за умо-
вною шириною як відношен-
ням площі до довжини за віс-
сю) 

Для локальної екомережі: квазілі-
нійні (до 0,2 км), вузькі смугові 
(0,2-0,5 км), широкі смугові (0,5-2 
км) (за аналогією з [72] з нашим 
уточненням) 
Для регіональної екомережі: квазі-
лінійні (до 1 км), вузькі смугові (1-
2 км), широкі смугові (> 2 км) (за 
аналогією з [72] з нашим уточнен-
ням) 

Підкатего-
рія 

Міра територіальності (площа, 
довжина за віссю) 

Для регіональної екомережі: вель-
ми малі (до 1 км2), малі (1-2 км2), 
середні (2-5 км2), великі (5-10 км2), 
вельми великі (> 10 км2); короткі 
(до 2 км), протяжні (2-10 км), ве-
льми протяжні (> 10 км) 

Розряд Тип форми Прямі, помірно звивисті, дуже 
звивисті (за коефіцієнтом звивис-
тості [64, 65] й за аналогією з [72]) 

Вид Значущість для територіальної 
структури екомережі 

Регіоносполучні, підсистемоспо-
лучні, суто системні, частково 
сполучні (незавершені), несполуч-
ні (за [64]), а також види за синте-
тичним індексом міграційної зна-
чущості екокоридорів (за [72]) 

Підвид Для локальної екомережі: 
Міра належності до структури 
регіональної або міжрегіональ-
ної екомережі чи поєднання з 
такою структурою або відда-
леності від неї 

Для регіональної екомережі: 
Міра належності до структури 
міжрегіональної екомережі чи 
поєднання з такою структурою 
або віддаленості від неї 

Для локальної екомережі: локальні 
в складі регіональної (міжрегіона-
льної) екомережі, поєднувальні з 
регіональною (міжрегіональною) 
екомережею, близького оточення 
регіональної (міжрегіональної) 
екомережі, віддалені від зазначе-
них мереж тощо  
Для регіональної екомережі: регі-
ональні в складі міжрегіональної 
екомережі, поєднувальні з міжре-
гіональною екомережею, близько-
го оточення міжрегіональної еко-
мережі, віддалені від зазначеної 
мережі тощо 
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Закінчення табл.2.2 
 

Таксон кла-
сифікації 

Критерії/ознаки класифікації 
(вирізнення таксонів) 

Типові приклади 

Варіант Актуальний рівень стану (у т.ч. 
за його складниками) 

З сильною, середньою та ін. здат-
ністю до саморегуляції тощо 

 
2.1.4 Підходи до класифікації зон потенційної ренатуралізації 

й буферних зон елементів екомереж 
 

Стосовно класифікації інших основних елементів регіональної та 
локальної екомережі можна зазначити таке.  

По-перше, для типологічної класифікації зон потенційної рена-
туралізації за їхнім змістом (див. р.1) можна використовувати дві 
вже наведені класифікації: для потенційних природних ядер – за 
табл.2.1, для потенційних екокоридорів – за табл.2.2. При цьому, 
хіба що, більшу "вагу" для аналізу типологічних особливостей зон 
потенційної ренатуралізації матиме ознака таксона "варіант" – акту-
альний рівень стану елемента екомережі – позаяк саме цей рівень 
відображатиме міру складності перетворення зон потенційної рена-
туралізації певного вигляду у відповідні останньому "реальні" еле-
менти екомережі. 

По-друге, у цілому можна запропонувати й певні типологічні 
ознаки для ще одного складника екомереж – буферних зон їхніх 
відповідних елементів. Зокрема, крім належності до "реальних" або 
потенційних ядер чи екокоридорів, такі зони можна розрізняти за: 
морфометричними характеристиками (шириною, площею тощо) та 
їхніми певними співвідношеннями; актуальним станом; видами спо-
лучення буферних зон ядер і коридорів; складом антропогенної під-
системи цих зон; потрібними видами чи підвидами ПСЕФ, які мають 
виконувати буферні зони з огляду на їхню головну цільову функцію 
– пом’якшення й ліквідацію геонегативного впливу "зовнішніх" його 
джерел (що власне, з урахуванням і інтенсивності та видів такого 
впливу й визначатиме розміри й регламент природокористування в 
буферних зонах) і іншими супутніми ознаками. Утім, зважаючи на 
складність комплексного поєднання щойно зазначених ознак, що 
відображає й складність моделювання буферних зон елементів еко-
мережі, типологічна класифікації таких зон має скласти предмет 
окремого спеціального дослідження в майбутньому. 
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2.2 Критеріальний аспект моделювання екомереж 
 
2.2.1 Критерії ідентифікації й рівня природно-каркасної зна-

чущості можливих елементів екомереж  
 

Як зазначалося вище, одним з найголовніших питань моделюван-
ня екомереж різних територіальних рівнів є питання вибору критері-
їв ідентифікації й рівня природно-каркасної значущості можливих 
елементів екомереж. У наявних розробках ([18, 49, 69, 72, 79-80, 82, 
85, 87-88]) основні вимоги до вибору  територій для елементів еко-
мереж висуваються таким чином, щоб вони задовольняли одному чи 
декільком критеріям.  

Зокрема, при виборі територій для природних ядер застосовують-
ся три групи критеріїв – біоекологічні, ландшафтні й територіальні, 
при виборі територій для екокоридорів – критерії ефективної протя-
жності й ширини, територіальної зв’язаності, а також екотопічний та 
гідроекологічний критерії тощо. 

Зазначені критерії загалом можуть використовуватись на всіх те-
риторіальних рівнях екомереж, утім вони розроблялися й перевіря-
лися головним чином для міжрегіональних екомереж, а тому потре-
бували певної трансформації й розвитку для регіональних і локаль-
них екомереж. Тобто, для ефективного вибору територій для елеме-
нтів цих екомереж необхідно було створити таку схему критеріїв, 
яка б не лише систематизувала та удосконалювала наявні, а й, за не-
обхідності, містила нові за змістом критерії. 

Для цього нами в [29, 54], на прикладі регіональної екомережі, 
що моделювалася, було спочатку проведено тестування існуючих 
розрахункових показників ландшафтного різноманіття з метою 
оцінки їхньої ефективності й розробки, за потреби, нових показни-
ків. Це завдання вирішувалося за допомогою як теоретичного аналі-
зу, так і за допомогою тематичної перевірки певних розрахункових 
параметрів на фактичному матеріалі тестового об’єкта моделювання 
– території басейну Росі. При цьому використовувався вихідний на-
бір показників ландшафтного різноманіття, систематизований у 
праці [54]. Тестування цих показників на фактичних значеннях здій-
снювалося для центрів правильних шестикутних ковзних неперетну-
тих вікон ("стільників"), побудованих на регулярній сітці, що накла-
дена на геосистеми генетико-морфологічної ЛТС ([24,53-54,58]). 
Оптимальні розміри таких "стільників" обираються за оптимізацій-
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ною методикою, викладеною нами в [54, 53] (приклад наведено в 
додатку В). 

Найбільш доцільними для перевірки ефективності тих, чи інших 
розрахункових показників за змістом вважалися параметри: для хо-
ричного різноманіття – N (число всіх геосистем у кожному "стільни-
ку"), для типового – m (число типів геосистем у кожному "стільни-
ку"), а інтегрально, для складності ЛТС, – добуток (N m). Тобто ви-
хідною тезою перевірки було те, що зміна саме цих трьох параметрів 
має адекватно відображатися відповідними розрахунковими показ-
никами ландшафтного різноманіття незалежно від конкретної струк-
тури останніх і, до того ж, у інформаційному аспекті, добуток (N m) 
можна вважати однією з найбільш репрезентативних "стислих" ком-
бінацій вихідних параметрів зазначеного різноманіття в цілому. 

 Усі результати тестування й оцінки вищезазначених розрахунко-
вих показників наведено в нашій праці [54]. Аналіз цих результатів 
засвідчив, що протестовані розрахункові показники мали певні вади, 
що призвело до необхідності розробки нових за змістом і струк-
турою симплексних і інтегральних показників ландшафтного 
різноманіття, які є вельми зіставними й тими, що добре картогра-
фуються, в т.ч. засобами ГІС-інструментарію, та ефективними для 
моделювання, передусім, регіональних і локальних екомереж.  

Саме такими показниками, що початково за змістом наслідують 
структуру широко застосовних у імовірнісних математичних мето-
дах у географії та інших природничих дисциплінах ([62]) безрозмір-
них параметрів розсіювання (варіабельності) значень випадкових 
величин і функцій – коефіцієнтів варіації й модульних коефіцієнтів 
(унормованих величин) – і став, запропонований нами, комплекс з 
безрозмірних п'яти часткових (симплексних), трьох усереднених 
і одного інтегрального (середньовиваженого) коефіцієнтів хори-
чно-типової варіації (із загальним типом символу Cv,CH/TYP), регіо-
нальних (локальних) модульних коефіцієнтів (KNm,reg(loc)) і інтег-
ральних індексів (ICH/TYP) хорично-типової мінливості генетико-
морфологічної ЛТС, у яких використано всі основні вихідні пара-
метри ландшафтного різноманіття. Цей комплекс містить три групи 
зазначених параметрів. 

До першої з таких груп – набору коефіцієнтів хорично-типової 
варіації, які враховують "внутрішній" аспект зазначеної варіації у 
кожному k-му "стільнику" певного розміру, належать: 
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1) коефіцієнт хоричної варіації 1 (Cv,CH,1,k) за формулою 
                                                                          N              

Cv,CH,1,k = {{1 / (N – 1)} ∑ (si – sN*)2}0,5 / sN* = 
                                                                         i=1 
 
                                                                         N 

= {{1 / (N – 1)} ∑ (Ks,i – 1)2}0,5 ,                          (2.1) 
                                                                        i=1 

 
де si – площа і-тої геосистеми в кожному "стільнику"; N – число 

всіх геосистем у кожному "стільнику"; sN* – середня площа геосис-
тем у k-тому "стільнику", тобто 

 
                                       sN* = S / N  ;                                            (2.2) 

 
S – площа всіх геосистем у кожному "стільнику" певного розміру; 

Ks,i – відповідний модульний коефіцієнт за власною формулою 
              

                                    Ks,i = si / sN* = N  si / S  .                               (2.3) 
 
Як видно із структури показника за формулами (2.1)-(2.3), він ві-

дтворює варіабельність "питомих" (для кожного "стільника") площ 
геосистем, з додатковим урахуванням при цьому параметра їхньої 
кількості (формула (2.3)); 

2) коефіцієнт хоричної варіації 2 (Cv,CH,2,k) за формулою 
                                                                     N        

Cv,CH,2,k = {{1 / (N – 1)} ∑ (li – lN*)2}0,5 / lN* = 
                                                                          i=1 
 
                                                                           N 

= {{1 / (N – 1)} ∑ (Kl,i – 1)2}0,5 ,                         (2.4) 
                                                                         i=1 

 
де lN* – середній периметр геосистем у k-тому "стільнику", тобто 
 

lN* = L / N  ;                                        (2.5) 
 
Kl,i – відповідний модульний коефіцієнт, що визначається за його 

власною формулою 
 

Kl,i = li / lN* = N  li / L  .                              (2.6) 
 



40 

Структура показника за формулами (2.4)-(2.6) свідчить про те, що 
він відтворює варіабельність "питомих" периметрів геосистем, до 
того ж з одночасним урахуванням кількості геосистем (формула 
(2.6)) як обов’язкового для застосування параметра хоричного різ-
номаніття; 

3) усереднений (за відповідною кількістю, площами й перимет-
рами геосистем) коефіцієнт хоричної варіації (Cv,CH,k*) за очевид-
ною формулою 

 
Cv,CH,k* = (Cv,CH,1,k + Cv,CH,2,k) / 2  ;                        (2.7) 

 
4) коефіцієнт типової варіації 1 (Cv,TYP,1,k) за формулою 

                                                                           m   
Cv,TYP,1,k = {{1 / (m – 1)} ∑ (sj – sm*)2}0,5 / sm* = 

                                                                          j=1 
 
                                                                         m 

= {{1 / (m – 1)} ∑ (Ks,j – 1)2}0,5 ,                          (2.8) 
                                                                        j=1 

 
де sN* – середня площа типу геосистем у k-тому "стільнику", тоб-

то 
sm* = S / m  ;                                        (2.9) 

 
Ks,j – відповідний модульний коефіцієнт, що визначається за його 

власною формулою 
 

Ks,j = sj / sm* = m  sj / S  .                            (2.10) 
 
Згідно із структурою показника за формулами (2.8)-(2.10), він ві-

дтворює варіабельність "питомих" площ геосистем певного типу, 
додатково одночасно зважаючи при цьому на "визначальний" пара-
метр кількості типів (формула (2.10)); 

5) коефіцієнт типової варіації 2 (Cv,TYP,2,k) за формулою 
                                                                            m       

Cv,TYP,2,k = {{1 / (m – 1)} ∑ (lj – lm*)2}0,5 / lm* = 
                                                                           j=1 
 
                                                                         m 

= {{1 / (m – 1)} ∑ (Kl,j – 1)2}0,5 ,                        (2.11) 
                                                                        j=1      
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де lm* – середній периметр типу геосистем у k-тому "стільнику", 
тобто 

lm* = L / m  ;                                       (2.12) 
 
Kl,j – відповідний модульний коефіцієнт за власною формулою 
 

Kl,j = lj / lm* = m  lj / L  .                            (2.13) 
 
Структура показника за формулами (2.11)-(2.13) засвідчує, що він 

віддзеркалює варіабельність "питомих" периметрів типів геосистем, 
з урахуванням кількості типів геосистем (формула (2.13)) як одного 
з основних параметрів типового різноманіття; 

6) усереднений (за числом, площами й периметрами типів) кое-
фіцієнт типової варіації (Cv,TYP,k*) за формулою, що має очевидний 
вигляд 

Cv,TYP,k* = (Cv,TYP,1,k + Cv,TYP,2,k) / 2  ;                  (2.14) 
 
7) коефіцієнт типової варіації 3 (Cv,TYP,3,k) за формулою 
                                                                         m           

Cv,TYP,3,k = {{1 / (m – 1)} ∑ (nj – n*)2}0,5 / n* = 
                                                                        j=1 
 
                                                                  m 

= {{1 / (m – 1)} ∑ (Kn,j – 1)2}0,5 ,                        (2.15) 
                                                                 j=1                  
 

де n* – унормована за кількістю типів ("середня для типу") кіль-
кість геосистем у k-тому "стільнику", тобто 

 
n* = N / m  ;                                        (2.16) 

 

Ks,j – відповідний модульний коефіцієнт за власною формулою 
 

Kn,j = nj / n* = m  nj / N  .                            (2.17) 
 
Дуже цікавий за структурою показник за формулами (2.15)-(2.17), 

поєднує в собі характеристику як типового, так і, частково, хорично-
го різноманіття, а проте, через перевагу першого, умовно кваліфіку-
ється як коефіцієнт саме типової варіації, хоча може бути застосова-
ний і як самостійний квазіінтегральний параметр ландшафтного різ-
номаніття (що зумовлює недоцільність його віднесення до складу 
усередненого Cv,TYP,k*); 
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8) середній коефіцієнт хорично-типової варіації (Cv,CH/TYP,k*) за 
відповідною вищевикладеному формулою 

 
Cv,CH/TYP,k* = (Cv,CH,1,k + Cv,CH,2,k + Cv,TYP,1,k + 

 
+ Cv,TYP,2,k + Cv,TYP,3,k) / 5  .                            (2.18) 

 
Структура такого усередненого показника досить повно поєднує 

за набором характеристики хоричного й типового різноманіття за 
певного переважання у врахуванні останнього за числом показників, 
що є достатньо логічним з огляду на зміст поняття складності ЛТС. 

Утім, більш формалізована й доцільна перевірка взаємного зв'яз-
ку показників за формулами (2.1)-(2.18) і їхнього відносного інфор-
маційного внеску в середній Cv,CH/TYP,k* за формулою (2.18), виконана 
в [54] з метою визначення структури дійсно інтегрального коефіціє-
нта хорично-типової варіації й проведена за допустимого спрощення 
на рівні коефіцієнтів парної лінійної кореляції для "стільників" різ-
ного розміру засвідчила: 

– існує досить відчутний кореляційний зв’язок у змінах як пер-
шого й другого коефіцієнтів хоричної варіації, так і першого й дру-
гого коефіцієнтів типової варіації (в обох випадках – "за площами й 
периметрами" геосистем, див. [54]). Це говорить про недоцільність 
самостійного застосування зазначених коефіцієнтів у певній інтег-
ральній характеристиці через дублювання інформації та про доціль-
ність використання при такому застосуванні усереднених "за пло-
щами й периметрами" геосистем коефіцієнтів варіації (Cv,CH,k* і 
Cv,TYP,k*) з певними зниженими "вагами". При цьому інформаційний 
внесок останніх у середній Cv,CH/TYP,k* максимально зберігається (див. 
[54]); 

– у загальній структурі інформаційного внеску кожного з симп-
лексних коефіцієнтів в усереднений коефіцієнт хорично-типової ва-
ріації (див. [54]) простежується відчутне загальне переважання внес-
ку коефіцієнтів хоричної варіації, чому виникає потреба зміни тако-
го балансу в інтегральному показнику в бік коефіцієнтів типової ва-
ріації; 

– найменш кореляційно пов’язаним з середнім показником за фо-
рмулою (2.18), а отже найбільш "інформаційно корисним" є коефіці-
єнт типової варіації 3 (Cv,TYP,3,k), який і повинен мати досить значну 
"вагу" в інтегральному показнику. 
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Зважання на щойно зазначені особливості й призвело до необхід-
ності застосування інтегральної характеристики хорично-типової 
варіації у вигляді середньовиваженого (для Cv,CH,k*, Cv,TYP,k* і Cv,TYP,3,k 
за певним чином збалансованими основними вихідними параметра-
ми різноманіття, N і m) коефіцієнта Cv,CH/TYP,k**, який і враховує ці 
особливості й наведений далі як підсумковий у першій групі; 

9) інтегральний (середньовиважений) коефіцієнт хорично-
типової варіації (Cv,CH/TYP,k**) за формулою 

 
Cv,CH/TYP,k** = {a N Cv,CH,k* + (b – 0,75)  m Cv,TYP,k* + 

 
+ (b – 0,25) m Cv,TYP,3,k } / (a N + b m)  ,                  (2.19) 

 

де a і b – балансові коефіцієнти, a = 0,25, b = 1,00. 
Другу групу показників представлено регіональними (локаль-

ними) модульними коефіцієнтами хорично-типової мінливості 
(KNm,reg(loc),k), які враховують вже варіабельність добутку основних 
(найбільш репрезентативних) вихідних параметрів ландшафтного 
різноманіття (складності ЛТС) кожного k-го "стільника" певного ро-
зміру в масштабі всього регіону моделювання екомережі або його 
частини {(N m)k}, тобто визначаються за формулою 

 
KNm,reg(loc),k = (N m)k /  (N m)reg*  ,                     (2.20) 

 

де (N m)reg* – середнє для всього регіону чи його частини значен-
ня добутку (N m) (для "стільників" певного розміру, на який поділе-
но регіон / його частину, загальною їхньою кількістю Ncell), тобто 
                                                                    Ncell         

(N m)reg* = ∑ (N m)k /  Ncell  .                        (2.21) 
                                                                    k=1                                                                        

 

І, нарешті, третя група показників є набором власне інтеграль-
них індексів хорично-типової мінливості ЛТС (ICH/TYP,k), які поєд-
нують міру "внутрішньої" варіабельності хорично-типової ЛТС і ре-
гіональний (локальний) аспект такої варіабельності для k-го "стіль-
ника" певного розміру, а отже визначаються за формулою 

 
ICH/TYP,k = Cv,CH/TYP,k** KNm,reg(loc),k  .                      (2.22) 

 
У цілому очевидно, що вже власне за структурою, яка відображає 

об’єктивні способи їхньої побудови, запропоновані вище нові пока-
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зники хоричного й типового ландшафтного різноманіття за форму-
лами (2.1)-(2.22), які є застосовними в залежності від задач моделю-
вання як кожний окремо, так і у вигляді усереднених або інтеграль-
них характеристик, загалом не потребують спеціальної додаткової 
перевірки на натурних даних.  

Утім, для наочного підтвердження правомірності останньої тези, 
таку перевірку було виконано шляхом зіставлення (на прикладі те-
риторії модельного регіону) розрахованих значень інтегральних ін-
дексів хорично-типової мінливості та відповідних значень домінант-
ного тестового параметра (N m). Результати такого зіставлення, на-
ведені в [54]), насамперед добра за достовірністю апроксимація 
зв’язку ICH/TYP,k = f (N m) (R2 > 0,86) степеневими трендами, і засвід-
чують правомірність зроблених вище побудов, віддзеркалюючи ор-
ганічне поєднання одночасного відтворення стійких регіональних 
тенденцій зміни зазначених індексів, урізноманітнених специфікою 
коливань їхніх складників усередині кожного ковзного вікна ("сті-
льника"). 

Обґрунтування виду й складу розрахункових показників вже біо-
різноманіття ґрунтувалося, передусім, на аналізі існуючих пропо-
зицій з цієї проблеми [72] й структури Червоної та Зеленої книг 
України, насамперед в їхньому електронному варіанті [11, 12], з 
урахуванням загальних підходів до моделювання, викладених у [54] 
та вихідної фіксації показників у центрах "стільників", що є цілком 
застосовним і для певних числових характеристик біорізноманіття 
при їхньому аналізі за допомогою ГІС-інструментарію. 

Таким чином, по-перше, акцентуючи увагу саме на популяційних 
і ценотичних показниках біорізноманіття ([72]), можна запропонува-
ти такий загальний набір цих показників у розрахунковому вигляді, 
як: 

1) ma,k – щільність кількості "червонокнижних" видів тварин у 
кожному k-тому "стільнику" або питома щільність "червонокниж-
них" видів тварин (1/км2); 

2) mp,k – щільність кількості "червонокнижних" видів рослин у 
кожному "стільнику" або питома щільність "червонокнижних" видів 
рослин (1/км2); 

3) ma+p,k – щільність кількості всіх "червонокнижних" біовидів у 
кожному "стільнику" або питома щільність "червонокнижних" біо-
видів (1/км2); 
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4) mg,p,k – щільність кількості всіх "зеленокнижних" рослинних 
асоціацій у кожному "стільнику" або питома щільність "зеленокни-
жних" асоціацій (1/км2); 

5) Na,k – щільність місць розселення (мешкання) "червонокниж-
них" видів тварин у кожному "стільнику" або питома щільність аре-
алів "червонокнижних" видів тварин (1/км2 за точкового подавання 
всіх просторових об’єктів і безрозмірна за площинного, що стосу-
ється й усіх наступних показників); 

6) Np,k – щільність місць розселення (мешкання) "червонокниж-
них" видів рослин у кожному "стільнику" або питома щільність аре-
алів "червонокнижних" видів рослин; 

7) Na+p,k – щільність місць розселення (мешкання) всіх "червонок-
нижних" біовидів у кожному "стільнику" або питома щільність аре-
алів "червонокнижних" біовидів; 

8) Ng,p,k – щільність місць розселення всіх "зеленокнижних" рос-
линних асоціацій у кожному "стільнику" або питома щільність ареа-
лів "зеленокнижних" асоціацій. 

Стосовно щойно наведеного загального набору при виборі розра-
хункових показників біорізноманіття слід зазначити, що через низку 
причин, зокрема через формат електронного варіанта Червоної та 
Зеленої книг України,  де відповідні об’єкти подано як у точковому, 
так і в площинному вигляді, наразі є практично неможливим корек-
тне визначення чотирьох (з п'ятого по восьмий) перелічених вище 
показників, а тим більше розробка певного інтегрального показника, 
як це було зроблено стосовно ландшафтного різноманіття. Таке мо-
жливо або при зміні електронних форматів Червоної та Зеленої книг, 
або при залученні, за наявності, інших, електронних чи придатних 
для цифрування, джерел з масштабом картографування, відповідним 
територіальному рівню екомереж (див. п.1.3 і [54]. Тому, для моде-
лювання регіональної та локальної екомережі з використанням пока-
зників біорізноманіття, з огляду на критерій коректності їхньої фік-
сації, у т.ч. засобами ГІС-інструментарію, є сенс застосовувати ви-
бірковий набір показників біорізноманіття, а саме величини пи-
томої щільності "червонокнижних" видів тварин і рослин і "зелено-
книжних" асоціацій останніх, тобто ma,k, mp,k, ma+p,k і mg,p,k, причім 
характеристики ma+p,k і mg,p,k за їхнім змістом можна вважати най-
більш репрезентативними (характерними як "квазіінтегральні") для 
специфіки моделювання регіональної та локальної екомережі. 
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До речі, правомірність останнього вибору підтверджується й чи-
сельно. Так, проведене на прикладі басейну Росі (як модельного ре-
гіону) оцінювання парного лінійного кореляційного зв’язку між 
щойно згаданими характеристиками (97 пар значень для всіх оціню-
вань) засвідчило: 

– наявність доброго й задовільного (за [62]) кореляційного 
зв’язку, між, відповідно, ma.k і ma+p.k (коефіцієнт кореляції r = 0,89) та 
mp,k і ma+p.k (r = 0,75), що говорить про недоцільність дублювання 
однакового об’єму інформації шляхом одночасного застосування 
всіх трьох показників ma.k, mp.k і ma+p.k; 

– практичну відсутність скорельованості показників ma+p.k і mg,p.k 
(r = 0,03). 

У підсумку, вирішення всіх зазначених вище завдань дозволило 
створити ([54]) класифікаційну схему критеріїв ідентифікації й 
рівня природно-каркасної значущості можливих елементів регіо-
нальної та локальної екомережі. В основу такої класифікаційної 
схеми було покладено спадний ієрархічний ланцюжок класифіка-
ційних таксонів "клас – тип (підтип) – вид (підвид) критеріїв" 
(табл.2.3). 

 
Табл.2.3 – Класифікаційна схема критеріїв ідентифікації й рівня 

природно-каркасної значущості можливих елементів регіональної та 
локальної екомережі  

 
Клас, 

тип (підтип) 
критеріїв 

Вид (підвид) критеріїв Основний ре-
зультат вихід-
ного застосу-

вання критеріїв 

Вербальні  
(змістові) 

Параметричні 
(метричні та/або 

топологічні) 
1.1. Клас біоекосистемних критеріїв: 

1.1.1. Біопопу-
ляційні критерії 

Наявність рідких, ен-
демічних і реліктових 
видів 

Питомі щільності чи-
сла і місць розселен-
ня (мешкання) "чер-
вонокнижних" біови-
дів  

Місцезнаходжен-
ня й атрибути 
біопопуляційних 
ядер і інших аре-
алів 

1.1.2. Біоцено-
тичні критерії 

Наявність особливо 
цінних рослинних 
асоціацій, що потре-
бують збереження 

Питомі щільності чи-
сла і місць розселен-
ня "зеленокнижних" 
асоціацій рослиннос-
ті  

Місцезнаходжен-
ня й атрибути 
біоценотичних 
ядер і інших аре-
алів 
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Продовження табл.2.3 
 

Клас, 
тип (підтип) 

критеріїв 

Вид (підвид) критеріїв Основний ре-
зультат вихід-
ного застосу-

вання критеріїв 
1.1.3. Загальні 

біоекосистемні 
критерії 

Регіональна (локаль-
на) типовість і/або 
унікальність біоугру-
повань за складом 
домінантів і едифіка-
торів тощо 

Задані параметри біо-
топів тощо  

Місцезнаходжен-
ня й атрибути 
біоекосистемних 
ядер і інших аре-
алів 

1.2. Клас геосистемних критеріїв: 
1.2.1. Критерії 

ландшафтної 
унікальності 

Зональна та/або регі-
ональна (локальна) 
унікальність геосис-
тем, що збереглися у 
близькому до приро-
дного стані 

Повторюваність ти-
пів ландшафтів і па-
раметри обмежень на 
максимальну кіль-
кість і мінімальну 
площу геосистем  

Місцезнаходжен-
ня й атрибути 
ядер ландшафт-
ної унікальності 
("унікальних" 
геосистем) 

1.2.2. Критерії ландшафтного різноманіття: 
1.2.2.1. хори-

чного різнома-
ніття ЛТС 

Територіальне поєд-
нання значного числа 
довільних за типом 
геосистем 

Коефіцієнти хоричної 
варіації за (2.1)-(2.7)  

Місцезнаходжен-
ня й атрибути 
ядер і інших аре-
алів хоричного 
різноманіття 
ЛТС 

1.2.2.2. типо-
вого різноманіт-
тя ЛТС 

Територіальне поєд-
нання значного числа 
різнотипових геосис-
тем 

Коефіцієнти типової 
варіації за (2.8)-(2.17) 

Місцезнаходжен-
ня й атрибути 
ядер і інших аре-
алів типового 
різноманіття ЛТС 

1.2.2.3. склад-
ності ЛТС (інтег-
ральні-1) 

Значна "строкатість" 
ЛТС за числом геоси-
стем і числом їхніх 
типів 

Інтегральні (серед-
ньовиважені) коефі-
цієнти хорично-типо-
вої варіації за (2.19) і 
регіональні (локаль-
ні) модульні коефіці-
єнти хорично-типової 
мінливості за (2.20)  

Місцезнаходжен-
ня й атрибути 
ядер і інших аре-
алів складності 
(хорично-
типового різно-
маніття) ЛТС 

1.2.2.4. конт-
растності ЛТС 

Значна несхожість ге-
незису й стану сусід-
ніх геосистем 

Питомі загальні дов-
жини меж геосистем, 
коефіцієнти контрас-
тності    

Місцезнаходжен-
ня й атрибути 
ядер і інших аре-
алів контрастно-
сті ЛТС 
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Продовження табл.2.3 
 

Клас, 
тип (підтип) 

критеріїв 

Вид (підвид) критеріїв Основний ре-
зультат вихід-
ного застосу-

вання критеріїв 
1.2.2.5. інтег-

ральні-2 
Значна варіабельність 
хорично-типової ЛТС 
з урахуванням її кон-
кретно-територіаль-
ного і регіонального 
аспектів 

Інтегральні індекси 
хорично-типової мін-
ливості ЛТС за (2.22)  

Місцезнаходжен-
ня й атрибути ін-
тегральних ядер і 
інших ареалів хо-
рично-типового 
різноманіття ЛТС 

1.2.3. Критерії 
ландшафтної 
репрезентатив-
ності 

Найбільша регіона-
льна (локальна) типо-
вість структури гео-
систем 

Індекси композицій-
ної репрезентативно-
сті території за (2.23)  

Місцезнаходжен-
ня й атрибути 
ядер і інших аре-
алів ландшафтної 
репрезентатив-
ності 

1.2.4. Критерії 
історико-куль-
турної значущос-
ті ландшафтів 

Історико-культурна, 
наукова й естетична 
значущість геосис-
тем, які досі не відне-
сені до тих, що охо-
роняються за актами 
про культурну спад-
щину 

Параметр обмежень 
на мінімальну площу 
геосистем  

Місцезнаходжен-
ня й атрибути 
ареалів історико-
культурної зна-
чущості ландша-
фтів 

1.3. Клас комплексних критеріїв: 
1.3.1. Критерії 

біоландшафтної 
натуральності 

Наявність геосистем 
(ділянок геосистем), 
що збереглися у бли-
зькому до природно-
го стані, з екосисте-
мами, що є репрезен-
тативними для зони 
та/або регіону чи 
його частини за ти-
пом біоугруповань 

Площі й просторові 
розподіли ареалів 
природної рослинно-
сті (як індикатора)  

Місцезнаходжен-
ня й атрибути 
ареалів біоланд-
шафтної натура-
льності 

1.3.2. Природоохоронно-типові критерії: 
1.3.2.1. созо-

логічно-типові 
Належність до об’єк-
тів природно-заповід-
ного фонду (ПЗФ) 
певного типу й еле-
ментів міжрегіональ-
них екомереж 

Категорії, площі й 
просторові розподіли 
об’єктів ПЗФ  

Місцезнаходжен-
ня й атрибути 
"нормативно іс-
нуючих" елемен-
тів екомережі 
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Продовження табл.2.3 
 

Клас, 
тип (підтип) 

критеріїв 

Вид (підвид) критеріїв Основний ре-
зультат вихід-
ного застосу-

вання критеріїв 
1.3.2.2. стату-

сно-типові 
Належність до інших 
природних і перетво-
рених територій пев-
ного типу, які особ-
ливо (спеціально) 
охороняються (у лі-
совому господарстві, 
мисливстві тощо) 

Категорії, площі й 
просторові розподіли 
територій спеціаль-
ного статусу  

Місцезнаходжен-
ня й атрибути 
статусно-
типових ареалів 

1.3.3. Територіально-типові критерії: 
1.3.3.1. доста-

тньої розмірності 
Достатність розмірів  
об’єктів для вико-
нання ними ПСЕФ, 
властивих певним 
елементам екомереж і 
їхнім типам 

Типово зумовлені 
(для ядер, екокоридо-
рів, буферних зон) 
спеціальні співвід-
ношення, обмеження 
тощо  

Ступінь відпові-
дності вимогам 
до можливих 
елементів екоме-
режі 

1.3.3.2. су-
цільності 

Суцільність або допус-
тимість для типу поєд-
нуваних ядер міри 
фрагментованості й 
видів "розривів" екоко-
ридорів, які не обме-
жують  (ліквідовують) 
їхні необхідні біоміг-
раційно-розселювальні 
та/або генофондно-
обмінні функції 

Типово зумовлені, 
допустимі відстані 
між фрагментами 
екокоридорів  

Ступінь відпові-
дності вимогам 
до можливих 
екокоридорів 

1.3.3.3. типо-
вої відповідності 

Подібність едафічних 
умов чи схожість біоу-
груповань ядер і екоко-
ридорів, що їх поєдну-
ють 

Коефіцієнти контрас-
тності геосистем і 
коефіцієнти схожості 
угруповань ядер  

Ступінь відпові-
дності вимогам 
до можливих 
екокоридорів 

1.3.4. Гідроінвайронментні критерії: 
1.3.4.1. гідро-

екосистемні 
Значущість типовос-
ті, унікальності й 
натуральності ядер і 
інших ареалів і сере-
довищ мешкання й 
міграції певних видів 
гідробіонтів 

Морфометричні, ви-
дові та інші парамет-
ри  

Місцезнаходжен-
ня й атрибути 
гідроекосистем-
них ядер і інших 
ареалів 
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Закінчення табл.2.3 
 

Клас, 
тип (підтип) 

критеріїв 

Вид (підвид) критеріїв Основний ре-
зультат вихід-
ного застосу-

вання критеріїв 
1.3.4.2. гідро-

геосистемні 
Природно-каркасна 
значущість геосистем 
басейнової ЛТС або 
геотаксонів водних 
об’єктів 

Морфометричні, ти-
пові й топологічні 
параметри та просто-
рові розподіли геоси-
стем або геотаксонів  

Місцезнаходжен-
ня й атрибути 
гідрогеосистем-
них ядер і інших 
ареалів 

1.3.5. Специфі-
чні комплексні 
критерії 

Доцільність відне-
сення певних можли-
вих елементів екоме-
реж лише до ядер, 
або екокоридорів, або 
зон потенційної рена-
туралізації як резуль-
тат комплексної пер-
соніфікації цих мож-
ливих елементів 

Морфометричні, ти-
пові, видові та інші 
параметри можливих 
елементів  

Персоніфіковані 
можливі елемен-
ти екомереж 

 
У випадку обмеженості та/або складності отримання вихідних 

для моделювання даних за табл.2.3 як найбільш репрезентативно-
інформативні варіаційні показники слід використовувати такі ти-
пи/підтипи критеріїв ідентифікації й рівня природно-каркасної зна-
чущості можливих елементів екомереж, як:   

а) інтегральний-2 підтип типу критеріїв ландшафтного різнома-
ніття (з його параметричним видом у вигляді інтегрального індексу 
хорично-типової мінливості ЛТС, ICH/TYP,k, за (2.22));  

б) тип біопопуляційних критеріїв (з його параметричним видом у 
вигляді індексу питомої щільності "червонокнижних" біовидів, 
ma+p,k);  

в) тип біоценотичних критеріїв (з його параметричним видом у 
вигляді індексу питомої щільності "зеленокнижних" асоціацій рос-
линності, mg,p,k);  

г) тип критеріїв ландшафтної репрезентативності (з його параме-
тричним видом у вигляді індексу композиційної репрезентативно-
сті території, RCk, за (2.23), який згідно з [72], визначає ареали 
("стільники") з найбільш типовою структурою ландшафту й відпові-
дає запису  
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                                                                    m                  
                    RCk = 1 / {{1 + {∑ (sj / S – Sj / Sreg)}0,5}}  ,        (2.23) 

                                                                   j=1                                     
 
де sj – площа геосистем j-го типу в кожному k-тому "стільнику" 

певного розміру; S – площа всіх геосистем у кожному "стільнику"; Sj 
– загальна площа геосистем j-го типу в регіоні або його частині; Sreg 
– площа всіх геосистем у регіоні чи його частині. 

 
2.2.2 Критерії рівня стану об’єктів моделювання екомереж 
 

Крім розглянутих критеріїв ідентифікації й рівня природно-
каркасної значущості, елементи екомереж, які моделюються, мають 
відповідати й певним критеріям рівня стану об’єктів моделювання  
екомереж з огляду на потребу в тривалому й стабільному функціо-
нуванні цих мереж. 

 Тому, для визначення складників рівня стану об’єктів моделю-
вання екомереж, а саме їхньої фазової й параметричної стійкості, 
надійності та ефективності функціонування, нами було обґрунто-
вано, розроблено й перевірено в [54] відповідні критерії для регіона-
льних екомереж, причім, як засвідчило тестування ([24]), ці критерії 
цілком прийнятні, набуваючи лише певної специфіки, й для локаль-
них екомереж. 

Таким чином, щодо критеріїв фазової стійкості об’єктів моде-
лювання – згідно зі змістом такої стійкості та наявністю двох її ком-
понентів – фазово-антропізаційної й фазово-етологічної стійкості 
(див. п.2.1), необхідно виходити з наступних міркувань і побудов. 

Фазово-антропізаційна стійкість об’єктів моделювання екоме-
реж (головним чином квазігеосистем БЛТС і/або можливих, остато-
чних чи імперативних елементів екомережі) як перший складник 
фазової стійкості зумовлюється ступенем антропізації таких моде-
льних об’єктів і віддзеркалює міру їхньої "залишкової" здатності до 
саморегуляції. Таким чином, за загальний змістово-функціональний 
запис індексу рівня стану об’єктів моделювання за ознаками їхньої 
фазово-антропізаційної стійкості або, скорочено, індексу фазово-
антропізаційної стійкості об’єктів моделювання (ІFAS,j, у %) пра-
вить співвідношення 

 
ІFAS,j  = 100 – Іant,,norm,j  ,                            (2.24) 
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де Іant,,norm,j – певним чином обумовлений, унормований (у відсот-
ках, з максимальним значенням 100%) індекс антропізації об’єктів 
моделювання. 

Для визначення останнього доцільно користуватися відповідною 
методикою П.Г.Шищенка [8, 73] з такими певними її модифікаціями. 

По-перше, за індекс Іant,,norm,j приймаємо запропонований 
П.Г.Шищенком коефіцієнт антропогенної перетвореності ландшаф-
тів Кant,j, а проте унормований для його змінності до 100% (Кant,norm,j), 
тобто 

                                                                                      n 
Іant,,norm,j ≡ Кant,norm,j = Кnorm ∑ (r q p)i  ,               (2.25) 

                                                                                       i=1 
 
де ri – значення рангу антропогенної перетвореності j–го об’єкта 

моделювання за і-тим видом природокористування; qi – значення ін-
дексу глибини антропогенної перетвореності (практично ідентичного 
оцінці ступеня впливу заданих антропогенних факторів); pi – частка 
площі j-го об’єкта (у %), яка підпала під і-тий вид природокористу-
вання; Кnorm – нормувальний коефіцієнт (Кnorm ≈ 4,938 ∙ 10–2); n – кіль-
кість видів природокористування в межах j–го об’єкта моделювання. 

За такої модифікації запису індексу Іant,,norm,j та за інтервально роз-
ширеними вихідними показниками методики [8, 73], цей індекс буде 
змінюватися від 2-8% (об’єкти моделювання, територія яких цілкови-
то належить природно-заповідному фонду) до 90-100% (об’єкти, те-
риторія яких є суцільним кар’єрно-відвальним утворенням тощо). 

По-друге, визначення складників ri і qi унормованого індексу ан-
тропізації моделі (2.25) за [8,73] є прийнятним для обраних об’єктів 
моделювання, втім з певними доповненнями та шляхом інтервально-
го подавання добутку цих складників, результати чого й наведено в 
табл.2.4 (аналогічно за змістом до підходів, запропонованих у [13]). 

З огляду на останнє, слід зазначити, що подавання значень добут-
ку (r ∙ q)і у інтервальному й усередненому варіантах є доцільним і 
виправданим з метою створення можливості додаткового врахуван-
ня певних "внутрішньовидових" за природокористуванням відмін-
ностей у впливі цього користування на ступінь перетвореності ви-
значених об’єктів моделювання. За доказ такої доцільності може 
правити необхідність диференційованого врахування, хоча й у ме-
жах одного виду природокористування за табл.2.4, різної "ролі" у 
антропізації об’єктів, наприклад, певних сівозмін і способів чи інте-
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нсивності обробки орних земель, категорії автотранспортних магіст-
ралей та забудови, видів догляду за лісом тощо. У цілому додаткове 
детальне категорування всіх щойно зазначених відмінностей має 
скласти предмет окремого дослідження й обґрунтування, наразі ж, за 
неможливості такого категорування для певних видів природокори-
стування, можна обирати лише відповідні усереднені або граничні 
для інтервалів значення (r ∙ q)і за табл.2.4. 

Такі інтервальні й усереднені значення (r ∙q)і є найбільш застосо-
вними для моделювання регіональних екомереж (як, до речі, й між-
регіональних). Для моделювання ж локальних екомереж щойно за-
значена вихідна інформація щодо природокористування має бути, за 
можливості, більш змістово детальною. Зокрема, в цьому аспекті, 
можна використати відповідні модельні значення, запропоновані 
нами в праці [52] для територій малих урболандшафтних басейнових 
геосистем, які є "найбільш складними" для моделювання їхніх лока-
льних екомереж (табл.2.5). 

По-третє, дотримуючись загальної логіки й критеріїв вирізнення 
декількох інтервалів шкали (категорій) перетвореності ландшафтів за 
методикою [8, 73] (від слабко до сильноперетворених) і зважаючи на 
граничні інтервали табл.2.4, пропонується застосовувати за значення-
ми індексу ІFAS,j моделі (2.24) й відповідні категорії фазово-
антропізаційної стійкості об’єктів моделювання екомереж як категорії 
здатності цих об’єктів до саморегуляції, наведені у табл.2.6. Безпосе-
редньо рівень стану певних об’єктів моделювання при цьому кваліфі-
кується, наприклад, як "можливе природне ядро екомережі з послаб-
леною або середньою та ін. здатністю до саморегуляції" тощо. 

 
Табл.2.4 – Інтервальні й усереднені значення добутку (r ∙ q)і у моделі 

(2.25) унормованого індексу антропізації об’єктів моделювання в зале-
жності від видів природокористування (на основі методики 
П.Г.Шищенка [73] з нашими модифікаціями та доповненнями) 

 
Належність площ (часток площ) об’єктів  

моделювання до 1): 
Інтервальні й усеред-
нені значення (r ∙ q)і 

1) природно-заповідного фонду * [0,46-1,55]; 1,00 
2) об’єктів лісового господарства * (1,55-2,70]; 2,13 
3) заболочених земель * (2,70-3,95]; 3,33 
4) пасовищ і сінокосів * (3,95-5,30]; 4,63 
5) садів і виноградників (5,30-6,75]; 6,03 
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Закінчення табл.2.4 
 

Належність площ (часток площ) об’єктів  
моделювання до 1): 

Інтервальні й усеред-
нені значення (r ∙ q)і 

6) орних земель (6,75-8,30]; 7,53 
7) об’єктів сільської забудови * 2) (8,30-9,95]; 9,13 
8) об’єктів міської та селищної (міського типу) 
забудови * 2) 

(9,95-11,70]; 10,83 

9) водогосподарських, гідротехнічних і меліора-
тивних об’єктів, а також природоохоронних спо-
руд тощо 

(11,70-13,80]; 12,76 

10) об’єктів транспорту (13,80-16,05]; 14,93 
11) промислових об’єктів (16,05-18,15]; 17,10 
12) об’єктів видобування корисних копалин (18,15-20,25]; 19,20 

1) при збігу декількох з 1)-12) видів природокористування обирається вид з найбі-
льшим значенням (r ∙ q)і 
2) у т.ч. поєднані з ними об’єкти відповідної інфраструктури, не вирізнені в 1)-12) 
видах природокористування 
* з введенням збільшувальних коефіцієнтів за одночасної належності площ (час-
ток площ) до територій: 

– організованої рекреації 
– неорганізованої рекреації 

1,10 
1,05 

 
Табл.2.5 - Інтервальні й усереднені значення добутку (r ∙ q)і у моделі 

(2.25) унормованого індексу антропізації об’єктів моделювання в залежно-
сті від видів природокористування (типів урбофункціональних підсистем) 
у межах малих урболандшафтних басейнових геосистем (МУБГ) (за [52])  

 
Типи урбофункціональних підсистем 

у межах МУБГ 
Інтервальні й усереднені значення  

(r ∙ q)і 
Природоохоронна (0-10]; 5 
Полірекреаційна (10-20]; 15 
Меморіально-культова (20-30]; 25 
Агровиробнича (30-40]; 35 
Культурно-освітня (40-50]; 45 
Громадсько-адміністративна (50-60]; 55 
Житлова (60-70]; 65 
Транспортна (70-80]; 75 
Складська (80-90]; 85 
Промислова (90-100]; 95 
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Табл.2.6 – Категорійно-класифікаційна схема рівнів стану об’єктів 
моделювання за ознаками їхньої фазово-антропізаційної стійкості  
(здатності до саморегуляції) 

 
Значення індексу фазово-антропізаційної        

стійкості ІFAS,j за (2.24) (%) 
Здатність до                  

саморегуляції 
< 11,0 гранично слабка 

[11,0 – 26,0) вельми слабка 
[26,0 – 35,0) слабка 
[35,0 – 47,0) послаблена 
[47,0 – 62,0) середня 
[62,0 – 86,0) сильна 

≥ 86,0 вельми сильна 
 
У цілому, задавшись, крім іншого, певним "порогом" фазово-

антропізаційної стійкості, можна, наприклад, ітераційно уточнювати 
конфігурацію природних ядер екомереж, аж до повного виключення 
їх зі складу можливих екомережних елементів, а також оцінювати 
реальність існування можливих екокоридорів тощо (див. далі р.3). 

Фазово-етологічна стійкість об’єктів моделювання екомереж 
як другий складник фазової стійкості відображає стійкість змоде-
льованої за основними елементами екомережі в цілому за сформова-
ністю (зв’язністю) такої її територіальної структури, а тому, на пер-
ший погляд, могла б визначатися за запропонованими у [72] чотир-
ма топологічними індексами, які є застосовними під час моделю-
вання екомереж різних територіальних рівнів. Зокрема, про застосу-
вання цих індексів для створення міжрегіональних екомереж йшлося 
в праці [72], для регіональних екомереж – у роботі [54, 72], а для ло-
кальних екомереж – у розробках [24] тощо. 

Щойно згадані індекси характеризують екомережу, подану як 
граф (у вигляді графічної або картографічної моделі [64]), в якому за 
вершини правлять можливі чи імперативні природні ядра, а за ребра 
– відповідні екокоридори. Слід завважити, що такий граф у вигляді 
картографічної моделі може одночасно інтерпретуватися згідно з 
методологією ГІС ([61, 65]) як комбінований просторовий об’єкт 
високого рівня  – мережа (далі, скорочено, "ГІС-мережа") – де, зно-
ву-таки, за вузли мережі (вершини графа) правлять природні ядра, а 
за дуги чи зв’язки між вузлами (ребра графа) – екокоридори. При 
цьому міра загальної сформованості екомережі має в прямій залеж-
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ності ототожнюватися із певними мірами зв’язності її графа (вузлів 
мережі як просторових об’єктів ГІС-методології), а як зазначені то-
пологічні індекси зазвичай використовують з відповідною інтерпре-
тацією (за [13, 72] та враховуючи топологічний їхній зміст у ГІС-
методології за [61, 65]) такі індекси, як: 

1) гамма-індекс (γIn), що є відношенням числа змодельованих 
екокоридорів (тобто ребер графа або кількості зв’язків між парами 
вузлів "ГІС-мережі") (E) до "топологічно" максимального такого 
числа (Emax,top). Ад'єктив "топологічно" максимальний" у даному ви-
падку означає врахування геть усіх можливих зв’язків між вузлами 
(вершинами, ядрами), незважаючи на перетин таких зв’язків, мож-
ливість їхнього існування та ін., що аналогічним чином стосується й 
усіх наступних величин з таким ад'єктивом. Гамма-індекс загалом 
безпосередньо відображає міру поєднання природних ядер екокори-
дорами й, наслідково, міру альтернативності вибору кількості шля-
хів міграції з кожного ядра. При мінімальному значенні γ=0 екоко-
ридори взагалі відсутні, а при "топологічно" максимальному значен-
ні γ=1 оперують "топологічно" максимальною їхньою кількістю. 
Власне ж формула гамма-індексу має вигляд 

 
γIn = E / Emax,top = E / {3 (V – 2)}   ∀  γIn ∈ (0, 1)  ,     (2.26) 

 
де V – кількість природних ядер (тобто кількість вершин графа 

або вузлів "ГІС-мережі"); 
2) альфа-індекс (αIn), що є відношенням наявного в структурі 

екомережі числа циклів (тобто контурів альтернативних маршрутів 
"ГІС-мережі") (ncyc) до "топологічно" максимального такого числа 
(ncyc,max,top). Альфа-індекс ([64, 65]) у цілому безпосередньо відобра-
жає наявність і міру насиченості мережі циклами й чим більше його 
значення, тим більше альтернативних маршрутів міграції між при-
родними ядрами, а отже більш стійкою за сформованістю структури 
має бути екомережа. "Топологічний" максимум альфа-індексу ста-
новить α=1, а його складники й сам він визначається за формулами 

 
ncyc = E – (V – 1)  ,                                 (2.27) 

 
ncyc,max,top = Emax,top – (V – 1) = 2V – 5  ,              (2.28) 

 
αIn = ncyc / ncyc,max,top = (E – V + 1) / (2V – 5)   ∀  αIn ∈ (0, 1)  ;  (2.29) 
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3) бета-індекс (βIn), що в цілому віддзеркалює розвиненість еко-
мережі за наявністю в ній екокоридорів. При βIn<1 ця мережа харак-
теризується відсутністю циклів, а при "топологічному" максимумі 
βIn=3 є "топологічно" максимально насиченою циклами (тобто кон-
турами альтернативних маршрутів), коли кожне ядро безпосередньо 
поєднане з геть усіма іншими ядрами. Власне бета-індекс визнача-
ється за залежністю 

 

βIn = E / V   ∀  γIn ∈ (0, 3)  ,                         (2.30) 
 

і функціонально пов’язаний з тим же гамма-індексом співвідно-
шенням 

βIn = (Emax,top / V ) γIn  ,                             (2.31) 
 

що за змістом стосується й альфа-індексу; 
4) епсилон-індекс (εIn), застосування якого, на думку авторів 

[72], доцільне для екомереж із наявністю певної кількості ізольова-
них ядер, позаяк сам індекс як показник дефіциту графа відображає 
міру "віддаленості" екомережі від найменш зв’язної при εIn=1, зва-
жаючи на те, що формула цього індексу має вигляд 

 

εIn = E / (V – 1)  .                                   (2.32) 
 

Остання залежність засвідчує, знову-таки, існування функціона-
льного зв’язку епсилон-індексу з гамма-індексом за формулою 

 

εIn = {Emax,top / (V – 1)} γIn  ,                          (2.33) 
 

або з бета-індексом за формулою 
 

εIn = {V / (V – 1)} βIn  .                             (2.34) 
 

Аналізуючи ефективність поданих вище показників з огляду на 
застосовність їх до оцінювання фазово-етологічної стійкості екоме-
режі в цілому, слід зазначити таке. 

По-перше, зважаючи на зміст елементів, конфігурацію й 
зв’язність екомережі з позицій топології та беручи до уваги, насам-
перед, задану незмінну кількість природних ядер (наприклад, змоде-
льованих можливих ядер і існуючих відокремлених ядер у вигляді 
об’єктів природно-заповідного фонду) та варіаційну кількість непе-
ретнутих екокоридорів, доцільно оперувати такими двома терито-
ріальними структурами екомережі, як: 
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1) максимально поєднаною в біоландшафтному аспекті структу-
рою (базовою структурою), тобто тією, що отримують при поєд-
нанні всіх заданих ядер усіма можливими екокоридорами, зважаючи 
лише на природну підсистему БЛТС і всі відповідні цьому критеріа-
льні вимоги до вибору екокоридорів (див. р.1); 

2) максимально можливою в біоландшафтно-екологічному аспек-
ті структурою (реальною структурою), яку отримують при спіль-
ному розгляді не тільки природної, а й антропогенної (та природно-
антропогенної) підсистем БЛТС регіону в цілому або його частини, 
виключаючи з базової структури екомережі ті екокоридори, які на 
момент оцінки за будь-яких умов не задовольняють вищезгаданим 
критеріальним вимогам до їхнього вибору через негативний або об-
межувальний вплив зазначеної антропогенної підсистеми (тобто за-
лишаючи у структурі "реальні" або фактичні екокоридори). 

По-друге, лише саме певні співвідношення елементів щойно оха-
рактеризованих реальної та базової структур екомережі й будуть 
змістово відбивати її реальну (фактичну) сформованість (зв’язність) 
з метою оцінювання фазово-етологічної стійкості. Жодний же із роз-
глянутих раніше топологічних індексів не відповідає цій умові за 
змістом, маючи до того ж й інші певні вади. Поставленим же умовам 
порівнянності реальної та базової структур можуть відповідати, пе-
редусім, два досить простих показника, названі нами у праці [54] 
топологічними індексами сформованості (зв’язності) реальної 
територіальної структури екомережі. Ці показники було протес-
товано, насамперед, при моделюванні регіональної екомережі, втім 
змістово вони є цілком придатними для моделювання й локальної 
екомережі.  

Перший з таких показників – "екокоридорний" індекс сформо-
ваності екомережі (Icoh,reg(loc),1, у %) – власне й відбиває відсоткове 
співвідношення числа фактичних екокоридорів реальної структури 
(Ereal) до числа можливих екокоридорів базової (Eprob), тобто 

 
Icoh,reg(loc),1 = 100 (Ereal / Eprob)  .                       (2.35) 

 
Другий із зазначених показників – "цикловий" індекс сформо-

ваності екомережі (Icoh,reg(loc),2, у %) – є відсотковим співвідношен-
ням числа фактичних циклів (контурів альтернативних маршрутів) 
реальної структури екомережі (ncyc,real) до числа таких циклів у базо-
вій структурі (ncyc,prob), тобто 
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Icoh,reg(loc),2 = 100 (ncyc,real / ncyc,prob)  .                  (2.36) 
 
За максимуми обох запропонованих індексів, зрозуміло, правлять 

100% за умови повної ідентичності реальної й базової структур регі-
ональної або локальної екомережі, при цьому величина "відсотка 
доповнення" індексів до 100% свідчитиме про міру "втрати" 
зв’язності реальною структурою екомережі внаслідок антропізації 
території її місцезнаходження. 

Крім того, аналогічно до ІFAS,j моделі (2.24) (див. табл.2.6) і у 
першому наближенні, за усередненим значенням обох індексів 
(2.35)-(2.36) {(Icoh,reg(loc),1 + Icoh,reg(loc),2) / 2} слід застосовувати й відпо-
відні категорії фазово-етологічної стійкості екомережі в цілому 
як категорії міри сформованості (зв’язності) актуальної територіаль-
ної структури екомережі, наведені у табл.2.7. Рівень стану регіона-
льної або локальної екомережі при цьому кваліфікується, наприклад, 
як "екомережа із поганою, доброю тощо сформованістю (зв’язністю) 
територіальної структури". 

 
Табл.2.7 – Категорійно-класифікаційна схема рівнів стану змодельованої 

регіональної або локальної екомережі за ознаками її фазово-етологічної 
стійкості (сформованості (зв’язності) територіальної структури) 

 
Середнє значення "екокоридорного" й "циклово-
го" індексів сформованості екомережі (2.35)-(2.36) 

{(Icoh,reg(loc),1 + Icoh,reg(loc),2) / 2} (%) 

Сформованість 
(зв’язність) територіаль-

ної структури 
< 20,0 дуже погана 

[20,0 – 30,0) погана 
[30,0 – 50,0) незадовільна 
[50,0 – 70,0) задовільна 
[70,0 – 80,0) вельми задовільна 
[80,0 – 90,0) добра 

≥ 90,0 дуже добра 
 
Слід одразу зазначити, що індекси (2.35)-(2.36) характеризують 

саме зазначений вид стійкості екомережі за основними елементами її 
каркаса – природними ядрами (у т.ч. ядрами об’єктів ПЗФ) і екоко-
ридорами, й зміну цієї характеристики можна відстежувати в часі 
після створення екомережі. Про оптимізацію ж структури екомережі 
доцільно вести мову, зважаючи й на інші її елементи – зони потен-
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ційної ренатуралізації, майбутнє перетворення яких у "повноважні" 
ядра та/або екокоридори шляхом реалізації геоекологічно-
реабілітаційних і інших природоохоронних заходів здатне істотно 
поліпшити міру сформованості структури екомережі. Останньому 
може також істотно сприяти, насамперед, обґрунтоване доповнення 
елементів структури регіональної екомережі структурними елемен-
тами локальних екомереж ([72, 54]), а також "добудова" й узгоджен-
ня екокоридорів регіональної екомережі із сусідніми регіонами то-
що. Саме з таких позицій і слушно аналізувати оптимальність сфор-
мованості територіальної структури екомережі. 

Критерії параметричної стійкості модельних об’єктів, які та-
кож є прийнятними для моделювання екомереж і локального, і регі-
онального територіального рівня, за складниками цієї стійкості мо-
жна задати таким чином. 

З одного боку, за змістом першого складника зазначеної стійкості  
– параметрично-процесової стійкості – останню стійкість у пер-
шому наближенні можна чисельно оцінювати для квазігеосистем 
БЛТС, передусім як можливих і/або остаточних і імперативних еле-
ментів екомережі, за певним індексом параметрично-процесової 
стійкості (ІPPSi.,j) (у %), індивідуальним для кожного заданого i–того 
геонегативного для біоландшафтного різноманіття структуротвірно-
го процесу у цих квазігеосистемах. Такий індекс матиме загальний 
символьний запис 

 
ІPPSi.,j  = 100 – ІINTi,j  ,                              (2.37) 

 
де ІINTi,j – середньовиважена за відповідними площами j–тої квазі-

геосистеми БЛТС інтенсивність певного зазначеного i–того геонега-
тивного процесу (наприклад, ерозійного, зсувного, забруднювально-
го тощо) (у %), подана через значення її репрезентативних розраху-
нкових параметрів таким чином, що власне її значення змінюються 
від близьких до 0 (найменша інтенсивність процесів) до близьких до 
100% (найбільша інтенсивність). 

При цьому: 
– ІPPSi.,j можна класифікаційно категорувати за діапазонами зміни 

ІINTi,j, аналогічно до підходів, застосованих до побудови табл.2.6-2.7, 
запровадивши відповідні категорії рівнів стану об’єктів моделюван-
ня за ознаками їхньої параметрично-процесової стійкості як для ко-
жного обраного процесу, так, можливо, й інтегрально. Тобто, напри-
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клад, категорійний інтервал найменшої за інтенсивністю площинної 
ерозії буде відповідати категорії "вельми достатня параметрично-
процесова стійкість" тощо; 

– для доведення задачі категорійної параметризації формули 
(2.37) "до числа" доцільно скористатися наявними розробками з від-
повідної параметризації, наведеними, наприклад, у працях [8, 13, 58, 
73] тощо; 

– принциповим для вибору складників правої частини моделі 
(2.37) є необхідність чіткого визначення зі складом зазначених вище 
геонегативних процесів у аспекті виду впливу їх саме на біоландша-
фтне різноманіття, у т.ч. залучаючи для цього аналіз впливу цих 
процесів на підсилення чи обмеження певних природно-соціально-
економічних функцій обраних об’єктів моделювання. Мається на 
увазі, наприклад, те, що ті ж інтенсивні процеси підтоплення та/або 
періодичного затоплення заплавних геосистем, які "традиційно", за 
антропоцентричного підходу, відносять до небажаних, у даному ви-
падку сприяють формуванню й стійкому функціонуванню водно-
болотних угідь як осередків біорізноманіття, які, зазвичай, охороня-
ються та зберігаються не тільки на регіональному (локальному), а й 
на більш високих "природоохоронних" рівнях. У цьому ж аспекті 
наразі немає однозначних тлумачень можливих наслідків впливу 
радіоактивного забруднення на біовиди й асоціації рослин ([63]) то-
що;  

– певні значення індексу параметрично-процесової стійкості слід 
застосовувати і як обмеження на вибір елементів можливого каркаса 
екомережі, так і для планування визначених природоохоронних за-
ходів тощо. 

З іншого боку, стосовно другого складника – параметричної 
структурно-функціональної стійкості екомережі у цілому, у т.ч. 
за її основними елементами, – можна зазначити таке. 

По-перше, для оцінки параметричної структурно-функціональної 
стійкості шляхом характеристики розвиненості екомережі за її базо-
вими елементами стосовно всієї території моделювання слушно ско-
ристатися певними ефективними метричними показниками екоме-
режі, як вже розробленими, так і новими за змістом. 

При цьому додатковими вимогами до вигляду таких показників, 
крім загальної вимоги – характеризувати розвиненість екомережі як 
ознаку її структурно-функціональної стійкості, є: 
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– створення можливості зіставлення розвиненості екомереж різ-
них регіонів чи зіставних локальних екомереж або визначених під-
систем певної регіональної або локальної екомережі; 

– прийнятність для використання й при оцінюванні ефективності 
функціонування регіональної та локальної екомережі. 

З огляду на зміст таких вимог, доцільно застосовувати певні мет-
ричні показники регіональної та локальної екомережі, як із скла-
ду вже запропонованих для міжрегіональної екомережі [72], у т.ч. 
удосконалених нами для регіональної [54], так і нові за структурою, 
а саме: 

1) регіональний (локальний) індекс відносної площі природ-
них ядер (IS,ncore), індекс відносної площі екокоридорів (IS,ecor) і 
індекс відносної площі буферних зон (Ibuffz) за сукупністю відпові-
дних формул 

 
                                                               nncore 

IS,ncore = (∑ sncore,i) / Sreg(loc)  ,                        (2.38) 
                                                                 i=1 
 
                                                                necor 

IS,ecor = (∑ secor,j) / Sreg(loc)  ,                         (2.39) 
                                                                  j=1 
 
                                                              nbuffz 

Ibuffz = (∑ sbuffz,k) / Sreg(loc)  ,                         (2.40) 
                                                                k=1 
 

де sncore,i – площа i–того природного ядра; secor,j – площа j–того 
екокоридору; sbuffz,k – площа  k–тої буферної зони; Sreg(loc) – площа 
регіону моделювання екомережі або його частини; nncore – кількість 
природних ядер; necor – кількість екокоридорів;  nbuffz – кількість бу-
ферних зон; 

2) регіональні (локальні) індекси щільності природних ядер 
(In,ncore, 1/км2) і екокоридорів (In,ecor, км/км2) за виразами 

 
In,ncore = nncore / Sreg(loc)  ,                              (2.41) 

 
In,ecor = Lecor / Sreg(loc)  ,                               (2.42) 

 
де Lecor – загальна довжина (за осями) екокоридорів у регіоні або 

його частині, км; 
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3) відносний індекс середнього розміру природного ядра в ре-
гіоні чи його частині (Is*,ncore,rel), відносний індекс середнього роз-
міру екокоридору (Is*,ecor,rel) та два абсолютні індекси середнього 
розміру ядра (Is*,ncore,abs, км2) і екокоридору (Is*,ecor,abs, км2) за фор-
мулами 

 
                                  nncore 

Is*,ncore,rel = (∑ sncore,i) / nncore Sreg(loc) = IS,ncore / nncore  ,         (2.43) 
                                    i=1 
 

                                      necor 
Is*,ecor,rel = (∑ secor,j) / necor Sreg(loc) = IS,ecor / necor  ,           (2.44) 

                                        j=1 
 

                nncore 
Is*,ncore,abs = (∑ sncore,i) / nncore = Is*,ncore,rel Sreg(loc) = IS,ncore Sreg(loc) / nncore  ,   (2.45) 

                  i=1 
 

               necor 
Is*,ecor,abs = (∑ secor,j) / necor = Is*,ecor,rel Sreg(loc) = IS,ecor Sreg(loc) / necor  .  (2.46) 

                 j=1 
 

Індекси (2.45)-(2.46) застосовні й при віднесенні їх до підсистем 
регіональної або локальної екомережі шляхом простої зміни сум 
площ ядер і коридорів і їхньої кількості в регіоні або його частині на 
те ж саме для певної підсистеми екомережі; 

4) індекс перфорованості регіону (частини регіону) екомере-
жею (Iperf) за записом 

 
                                                        nncore              necor 

Iperf = (nncore + necor) (∑ sncore,i + ∑ secor,j) / Sreg(loc) = 
                                                          i=1                j=1 

 

= (nncore + necor) (IS,ncore + IS,ecor)  ;                         (2.47) 
 
5) регіональний (локальний) індекс умовної густоти екомере-

жі (Ip/S,dum, км/км2) за формулою 
 
                                               nncore              necor 

Ip/S,dum = (∑ pncore,i + ∑ pecor,j) / Sreg(loc)  ,                (2.48) 
                                                 i=1                j=1 
 
де pncore,i – периметр i–того природного ядра; pecor,j – периметр j–

того екокоридору; 
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6) регіональний (локальний) середній індекс складності фор-
ми природних ядер (I(p/S)*, км/км2), який може мати й відповідний 
аналог для підсистем регіональної або локальної екомережі, за фор-
мулою 

                                                nncore  
I(p/S)* = {∑ (pncore / sncore)i} / nncore  ;                     (2.49) 

                                                 i=1  
 
7) регіональні (локальні) індекси актуальної (Ispat,a) та перспе-

ктивної (Ispat,p) просторовості екомережі за формулами 
 

Ispat,a = IS,ncore + IS,ecor +  Ibuffz  ,                        (2.50) 
 
                                                       nrenz 

Ispat,p = Ispat,a + (∑ srenz,l) / Sreg(loc) = Ispat,a + Irenz  ,      (2.51) 
                                                        l=1 
 
де srenz,l – площа l–тої зони потенційної ренатуралізації; nrenz – кі-

лькість зон потенційної ренатуралізації; Irenz – індекс відносної пло-
щі цих зон. 

Найбільш прийнятними для оцінювання ефективності функціо-
нування екомережі (див. далі) є, насамперед, індекси (2.50)-(2.51), а 
також, частково, індекси (2.41)-(2.48) при певній їхній трансформа-
ції, розширенні змісту й доповненні порівняльними індексами ана-
логічно до змісту індексів (2.50)-(2.51).  

По-друге, параметричну структурно-функціональну стійкість 
екомережі вже стосовно саме певних "ключових" елементів її струк-
тури можна оцінювати за матрицею доступності вершин екомереж-
ного графа, яка характеризує роль її ядер через набір відповідних 
топологічних індексів – Кеніга, Бавелаша, Ріда та ін., а також за син-
тетичними індексами значущості природних ядер і екокоридорів 
тощо. Ця матриця й індекси вичерпно описані в [13, 54, 72] і є доста-
тньо ефективними для сфери їхнього застосування. Слід лише не 
забувати про комплексне призначення щойно зазначених індексів, у 
т.ч. для уточнення місцезнаходження й узгодження підсистем регіо-
нальної або локальної екомережі (за їхньої наявності), та про те, що 
повнопараметричне використання синтетичних індексів значущості 
є досить складним завданням при моделюванні регіональних екоме-
реж, яке найбільш ефективно може бути вирішене щодо локальних 
екомереж. 
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Чисельну оцінку надійності об’єктів моделювання, передусім 
основних структурних елементів регіональної та локальної екоме-
режі, що моделюється, можна повною мірою здійснити за нашою 
методикою, достатньо повно викладеною у працях [63, 64, 52, 58] і 
інших розробках, застосовуючи прийоми й критерії стохастичного 
моделювання загального потенціалу геопозитивних і геонегативних 
природно-соціально-економічних функцій (ПСЕФ, див. п.2.1), ефек-
тивності реальних, можливих чи вимогових ПСЕФ, ітераційного 
ступеня надійності модельних об’єктів тощо. Утім, подібне моделю-
вання є досить утрудненим, передусім через брак належної вихідної 
інформації. Тому допустимим є, з одного боку, певне змістово 
спрощене використання понять здатності до виконання й посилення 
чи обмеження певних ПСЕФ елементами екомереж при їхній іден-
тифікації, аналізі стану та впливу певних чинників на цей стан (див. 
наприклад, наші праці [54, 52, 58] тощо). З іншого боку, можна ско-
ристатись і критерієм спрощеної оцінки надійності актуальної еко-
мережі, який інтегрально враховує міру різних видів її стійкості 
(див. наведену далі формулу (2.57)), що опосередковано відображає 
й міру здатності виконувати екомережею вимогові геопозитивні 
ПСЕФ. 

Як вже зазначалося у п.2.1, ефективність функціонування регі-
ональної та локальної екомережі слушно розглядати з двох взає-
мопов’язаних позицій: 

– як ефективність функціонування актуальної екомережі (за кри-
теріями актуальної ефективності); 

– як ефективність оптимізаційних рішень з поліпшення рівня ста-
ну екомережі (за критеріями ефективності оптимізаційних рішень). 

За першою позицією міру ефективності функціонування акту-
альної екомережі, у т.ч. за її складниками, можна оцінювати при 
зіставленні певних параметрів такої мережі (які характеризують 
змодельовані елементи її основного каркаса – природні ядра, екоко-
ридори й буферні зони) з відповідними бажаними чи еталонними 
параметрами, у т.ч. можливими параметрами перспективної екоме-
режі (тобто з урахуванням показників змодельованих зон потенцій-
ної ренатуралізації) за запропонованим нами у [54] набором крите-
ріальних безрозмірних індексів. До них відносяться:  

1) індекс фазово-саморегуляційної ефективності актуальної еко-
мережі чи її підсистем (IEF,FSR,reg(loc,subs)), що визначається за формулою 
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IEF,FSR,reg(loc,subs) = ІFAS,reg(loc,subs),A** /  ІFAS,reg(loc,subs),P**  ,     (2.52) 
 
де ІFAS,reg(loc,subs),A** – регіональний (локальний або підсистемний) 

індекс фазово-антропізаційної стійкості актуальної екомережі (див. 
формулу (2.24)), середньовиважений для всього регіону (його части-
ни або підсистеми регіональної чи локальної екомережі) за площами 
елементів екомережі (природних ядер, екокоридорів і буферних 
зон); ІFAS,reg(loc,subs),P** – аналогічний, але вже бажаний регіональний 
(локальний або підсистемний) індекс фазово-антропізаційної стійко-
сті тих же елементів екомережі, заданий, орієнтуючись, передусім, 
на табл.2.6; 

2) індекс ефективності сформованості (зв’язності) актуальної 
екомережі чи її підсистем (IEF,COH,reg(loc,subs)), що визначається за ви-
разом 

IEF,COH,reg(loc,subs) = {(EA / EP) + (ncyc,A / ncyc,P)} / 2  ,        (2.53) 
 
де EA – число екокоридорів актуальної екомережі, EA ≡ Ereal за 

(2.35); ncyc,A – число циклів актуальної екомережі, ncyc,A ≡ ncyc,real за 
(2.36); EP – число екокоридорів перспективної екомережі (з ураху-
ванням зон потенційної ренатуралізації); ncyc,P – число циклів такої ж 
перспективної екомережі; 

3) індекс процесово-саморегуляційної ефективності актуаль-
ної екомережі чи її підсистем (IEF,PSR,reg(loc,subs)), що визначається за 
формулою 

 
IEF,PSR,reg(loc,subs) = ІPPSi,reg(loc,subs),A** / ІPPSi,reg(loc,subs),P**  ,    (2.54) 

 
де ІPPSi,reg(loc,subs),A** – регіональний (локальний або підсистемний) 

індекс параметрично-процесової стійкості актуальної екомережі за 
i–тим геонегативним процесом (див. формулу (2.37)), середньовива-
жений для всього регіону (його частини або підсистеми локальної чи 
регіональної екомережі) за площами елементів екомережі (ядер, 
екокоридорів і буферних зон); ІPPSi,reg(loc,subs),P** – аналогічний, але 
бажаний регіональний (локальний або підсистемний) індекс параме-
трично-процесової стійкості тих же елементів екомережі, заданий, 
орієнтуючись на специфіку обраних для оцінювання геонегативних 
процесів; 

4) індекс лінійно-метричної ефективності актуальної екоме-
режі (IEF,LM,reg(loc)), що визначається за записом  
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IEF,LM,reg(loc) = {(In,ncore,A / In,ncore,P) + (In,ecor,A / In,ecor,P) + 
 

+ (Ip/S,dum,A / Ip/S,dum,P)} / 3  ,                            (2.55) 
 
де In,ncore,A – регіональний (локальний) індекс щільності природ-

них ядер актуальної екомережі за (2.41); In,ecor,A – регіональний (ло-
кальний) індекс щільності екокоридорів актуальної екомережі за 
(2.42); Ip/S,dum,A – регіональний (локальний) індекс умовної густоти 
актуальної екомережі за (2.48); In,ncore,P, In,ecor,P, Ip/S,dum,P  – аналогічні 
за змістом трьом щойно наведеним, регіональні (локальні) індекси 
перспективної екомережі (з урахуванням зон потенційної ренатура-
лізації); 

5) індекс просторової ефективності актуальної екомережі 
(IEF,SPAT,reg(loc)), що визначається за формулою 

 
IEF,SPAT,reg(loc) = Ispat,a / Ispat,p  ,                            (2.56) 

 
де Ispat,a – регіональний (локальний) індекс актуальної просторо-

вості екомережі за формулою (2.50); Ispat,p  – регіональний (локаль-
ний) індекс перспективної просторовості екомережі за формулою 
(2.51). 

За другою позицією ефективність оптимізаційних рішень з по-
ліпшення рівня стану регіональної та локальної екомережі доці-
льно оцінювати за індексами, оберненими до поданих вище індексів 
(2.52)-(2.56). 

За згадану ж вище критеріальну спрощену оцінку надійності ак-
туальної екомережі може правити регіональний (локальний) інте-
гральний умовний індекс надійності екомережі (IRELIAB,rel,reg(loc)*), 
що розраховується як середній з п’яти регіональних (локальних) ін-
дексів за формулами (2.52)-(2.56), тобто як 

   
IRELIAB,rel,reg(loc)* = (IEF,FSR,reg(loc) + IEF,COH,reg(loc) + IEF,PSR,reg(loc) + 

 
+ IEF,LM,reg(loc) + IEF,SPAT,reg(loc)) / 5  .                    (2.57) 

 
У підсумку, аналогічно до принципів побудови схеми за табл.2.3, 

нами у [54] було запропоновано класифікаційну схему критеріїв 
рівня стану об'єктів моделювання екомереж, яка наводиться в 
табл.2.8. 
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Табл.2.8 – Схема критеріїв рівня стану об’єктів моделювання регіо-
нальної та локальної екомережі за їхньою стійкістю, надійністю й ефе-
ктивністю функціонування 

  
Клас,               

тип (підтип) 
критеріїв 

Вид (підвид) критеріїв Основний ре-
зультат вихід-
ного застосу-

вання критеріїв 

Вербальні            
(змістові) 

Параметричні     
(метричні та/або        

топологічні) 
1.1. Клас критеріїв стійкості *: 

1.1.1. Критерії фазової стійкості: 
1.1.1.1. фазово-
антропізацій-
ної стійкості 

Допустимість ступе-
ня антропізації при-
родних об’єктів мо-
делювання як необ-
хідної міри їхньої 
"залишкової" здатно-
сті до саморегуляції 

Комплексні індекси 
фазово-антропізацій-
ної стійкості об’єктів 
моделювання за 
(2.24) і категорії такої 
стійкості 

Ступінь відпові-
дності вимогам 
до рівня стану 
об’єктів моделю-
вання за ознака-
ми фазово-антро-
пізаційної стій-
кості 

1.1.1.2. фазово-
етологічної 
стійкості 

Достатність міри 
сформованості (зв’яз-
ності) територіальної 
структури екомережі 

Комплексні топологі-
чні "екокоридорні" за 
(2.35) і "циклові" за 
(2.36) індекси сфор-
мованості екомережі 
й категорії фазово-
етологічної стійкості 

Ступінь відпові-
дності вимогам 
до рівня стану 
екомережі за оз-
наками фазово-
етологічної стій-
кості 

1.1.2. Критерії параметричної стійкості: 
1.1.2.1. пара-
метрично-
процесової 
стійкості 

Допустимість інтен-
сивності заданих гео-
негативних для біо-
ландшафтного різно-
маніття структурот-
вірних процесів у 
квазігеосистемах 
БЛТС 

Індекси, в т.ч. ком-
плексні, параметрич-
но-процесової стійко-
сті об’єктів моделю-
вання за (2.37) і кате-
горії такої стійкості 

Ступінь відпові-
дності вимогам 
до рівня стану 
квазігеосистем 
БЛТС за ознака-
ми параметрич-
но-процесової 
стійкості 

1.1.2.2. пара-
метричної 
структурно-
функціональ-
ної стійкості 

Достатність міри роз-
виненості екомережі 
за її основними еле-
ментами стосовно те-
риторії її моделюван-
ня й визначеність 
функціональної ролі 
окремих елементів 
екомережі в її струк-
турі 

Комплексні: метричні 
показники екомережі 
за (2.38)-(2.51); топо-
логічні індекси за 
матрицею доступнос-
ті вершин графа еко-
мережі, а також син-
тетичні індекси зна-
чущості ядер і екоко-
ридорів ([72]) 

Ступінь відпові-
дності вимогам 
до рівня стану 
екомережі за оз-
наками парамет-
ричної структур-
но-функціональ-
ної стійкості 
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Закінчення табл.2.8 
 

Клас,               
тип (підтип) 

критеріїв 

Вид (підвид) критеріїв Основний ре-
зультат вихід-
ного застосу-

вання критеріїв 

Вербальні            
(змістові) 

Параметричні     
(метричні та/або        

топологічні) 
1.1.3. Специфі-
чні критерії сті-
йкості 

Достатність розміру 
буферних зон для 
підтримання потріб-
ного рівня стану еле-
ментів екомережі 

Усереднені ширини 
буферних зон певних 
ядер чи екокоридорів 
([54]) 

Необхідні розмі-
ри буферних зон 
екомережі 

1.2. Клас критеріїв надійності: 
1.2.1. Критерії 
ітерації ступеня 
надійності 

Оптимальність міри 
здатності екомережі 
чи її елементів вико-
нувати (посилювати) 
вимогові геопозитив-
ні чи обмежувати 
(ліквідовувати) гео-
негативні ПСЕФ 

Ймовірності переви-
щення надійності 
об’єктів моделюван-
ня ([63, 64, 52, 58]) 

Ступінь відпові-
дності вимогам 
до рівня стану 
екомережі чи її 
елементів за 
ознаками їхньої 
надійності 

1.2.2. Спрощені 
критерії надій-
ності 

Достатність міри на-
дійності екомережі 

Інтегральний умов-
ний індекс надійності 
екомережі за (2.57) 

Ступінь відповід-
ності вимогам до 
рівня стану еко-
мережі за озна-
ками її надійності 

1.3. Клас критеріїв ефективності функціонування екомережі: 
1.3.1. Критерії 
актуальної ефе-
ктивності 

Достатня міра ефек-
тивності функціону-
вання актуальної еко-
мережі, орієнтуючись 
на бажані чи еталонні 
показники, у т.ч. мо-
жливі показники пер-
спективної екомережі 

Індекси ефективності 
за (2.52)-(2.56) 

Ступінь ефекти-
вності функціо-
нування актуаль-
ної екомережі 

1.3.2. Критерії 
ефективності 
оптимізаційних 
рішень 

Достатня ефектив-
ність оптимізаційних 
рішень з поліпшення 
рівня стану екомере-
жі 

Індекси, обернені до 
індексів ефективності 
за (2.52)-(2.56) 

Ступінь ефектив-
ності оптиміза-
ційних рішень з 
поліпшення рівня 
стану екомережі 

* параметричні види критеріїв стійкості можна розділяти на підвиди за їхньою 
належністю до біоекосистемних (у т.ч. гідроекосистемних), геосистемних і/або 
комплексних критеріїв з відповідним частковим коригуванням визначень вербаль-
них видів 
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Висновки до розділу 2 
1. При моделюванні екомережа розглядається як системний тери-

торіальний мегаоб’єкт спеціального природоохоронного статусу й 
режиму природокористування у вигляді мережі. Остання є певною 
сукупністю квазігеосистем БЛТС, функціонально диференційованих 
і координатно заданих вже як взаємопоєднані елементи власне еко-
мережі (типологічно класифіковані природні ядра, екокоридори, бу-
ферні зони та зони потенційної ренатуралізації) відповідно до роз-
роблених біоекосистемних, геосистемних і комплексних критеріїв 
ідентифікації й вимогового рівня природно-каркасної значущості та 
критеріїв бажаного рівня стану об’єктів моделювання за їхньою 
стійкістю, надійністю та ефективністю функціонування. 

2. Класифікаційні схеми зазначених критеріїв систематизують і 
удосконалюють наявні критерії, а також містять нові за змістом кри-
терії, передусім у підтипах типів критеріїв ландшафтного різнома-
ніття, фазової й параметричної стійкості та надійності об’єктів мо-
делювання, а також у типах класу критеріїв ефективності функціо-
нування екомережі та її елементів. Зокрема, обґрунтовані й подані в 
розрахунковому вигляді коефіцієнти й індекси хорично-типової мін-
ливості ЛТС є чітко визначеними за змістом, структурно виправда-
ними, однозначними за тенденціями зміни, добре зіставними та зру-
чними для картографічного втілення засобами ГІС-інструментарію, 
а, отже, тими, що задовольняють поставлені завдання вибору опор-
них розрахункових характеристик ландшафтного різноманіття регі-
ону або його частини. 

3. Запропоновані класифікаційні схеми критеріїв мають можли-
вості їхньої подальшої модифікації й розвитку, а проте вже в сучас-
ному їхньому вигляді можуть правити за розрахунковий критеріаль-
ний компонент для головних складників процесу моделювання регі-
ональних і локальних екомереж. 

 
Запитання й завдання для самоконтролю 
1. Як Ви розумієте рівень природно-каркасної значущості мож-

ливих елементів екомереж при моделюванні? 
2. Що таке рівень стану об’єктів моделювання екомереж? 
3. Які існують види стійкості об’єктів моделювання екомереж? 
4. Як Ви розумієте поняття "надійність об’єктів моделювання 

екомереж"? 
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5. Які типи природно-соціально-економічних функцій регіональної 
й локальної екомережі та їхніх елементів можна вирізнити? 

6. Навіщо запроваджено критерії ідентифікації об’єктів моде-
лювання екомереж?  

7. Які Ви знаєте розрахункові показники ландшафтного різнома-
ніття? 

8. Якою є мета застосування  комплексу розрахункових показни-
ків ландшафтного різноманіття? 

9. У чому полягає сутність набору коефіцієнтів хорично-типової 
варіації? 

10. У чому полягає сутність групи регіональних (локальних) мо-
дульних коефіцієнтів хорично-типової мінливості? 

11. Назвіть вибірковий набір показників біорізноманіття, який 
використовується при моделюванні регіональної та локальної еко-
мережі. 

12. У чому полягає проблема застосування загального набору по-
казників біорізноманіття при моделюванні екомереж? 

13. Назвіть критерії фазової стійкості. 
14. Що таке фазово-антропізаційна стійкість? 
15. Назвіть категорії фазово-антропізаційної стійкості. 
16. Що таке фазово-етологічна стійкість? 
17. Які Ви знаєте топологічні індекси сформованості 

(зв’язності) територіальної структури екомережі?  
18. Дайте стислу характеристику "екокоридорного" й "циклово-

го" індексів сформованості екомережі. 
19. Що таке параметрично-процесова стійкість? 
20. Що таке параметрична структурно-функціональна стій-

кість? 
21. Як можна чисельно визначати надійність об’єктів моделю-

вання екомереж? 
22. У чому полягає застосування спрощених критеріїв надійності 

об’єктів моделювання екомереж? 
 
Проблемні теми для рефератів  
1. Переваги й недоліки підходів до моделювання екомереж різних 

авторів. 
2. Перспективи створення єдиної критеріальної бази формування 

екомереж. 
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3 МЕТОДИКА МОДЕЛЮВАННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ  
І ЛОКАЛЬНИХ ЕКОМЕРЕЖ 

 
3.1  Загальна алгоритмічна схема моделювання екомережі 

 
На основі аналізу сучасних уявлень щодо створення екомереж рі-

зних територіальних рівнів, у т.ч. їхнього моделювання й геоінфор-
маційного відображення, в наших працях [27, 28, 54, 55, 59, 92] було 
розроблено загальну алгоритмічну схему геоінформаційного мате-
матично-картографічного моделювання екомережі (рис.3.1). Зазна-
чена алгоритмічна схема моделювання екомережі містить взаємо-
поєднані, послідовні за втіленням, чотири складники, до яких на-
лежать: 

1) створення базової основи моделювання; 
2) ідентифікація ядер і інших ареалів (смуг, зон) біоландшафтно-

го різноманіття; 
3) цільове категорування досліджуваної території з вирізненням і 

попереднім уточненням елементів можливого каркаса екомережі за 
умовами їхнього формування, станом тощо; 

4) моделювання варіанта власне екомережі за її основними еле-
ментами (природними ядрами, екокоридорами, буферними зонами й 
зонами потенційної ренатуралізації). 

Алгоритмічна схема рис.3.1 є застосовною для моделювання і ре-
гіональних, і локальних екомереж, зважаючи при цьому, зрозуміло, 
на специфічні риси інформаційного базису моделювання й функціо-
нування екомереж різного територіального рівня (див. [54, 59] то-
що). 

 
3.2  Підпроцеси моделювання екомережі 

 
У наших напрацюваннях [27, 28, 54, 55, 59, 92] було обґрунтова-

но, що увесь процес геоінформаційного математично-
картографічного моделювання екомережі можна умовно розподі-
лити на два взаємопоєднаних підпроцеси (див. рис.3.1):  

1) математично-картографічного моделювання, що узагальне-
но інтегрує методи моделювання за допомогою власне математич-
них (логіко-математичних), картографічних, графічних, математич-
но-картографічних і математично-графічних моделей. Отже цей під-
процес за змістом є комплексним, у т.ч. через те, що застосовує як 
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точно формалізовані моделі (найчастіше), так і слабко формалізовані 
(у методі графів тощо); 

 
 

ЗАГАЛЬНА  АЛГОРИТМІЧНА  СХЕМА                 
ГЕОІНФОРМАЦІЙНОГО  МАТЕМАТИЧНО-

КАРТОГРАФІЧНОГО  МОДЕЛЮВАННЯ             
ЕКОМЕРЕЖІ 

 
ПІДПРОЦЕС  МАТЕМАТИЧНО-

КАРТОГРАФІЧНОГО  МОДЕЛЮВАННЯ 

Складники: 
 Модельні структури території форму-

вання екомережі і/або власне екомережі: 
створення базової основи моделювання  базова модельна структура ("МС-1") 

ідентифікація ядер і інших ареалів          
біоландшафтного різноманіття 

 
початкова модельна структура ("МС-2") 

цільове категорування досліджуваної      
території 

 
проміжна модельна структура ("МС-3") 

моделювання варіанта власне екомережі 
за її основними елементами 

 
кінцева модельна структура ("МС-4") 

 
 

ПІДПРОЦЕС  ГЕОІНФОРМАЦІЙНОГО  МОДЕЛЮВАННЯ 
 

Створення й послідовне застосування електронних баз даних (БД) "Регіональна (локальна) екомережа" 
 

1 етап  2 етап  3 етап  4 етап  
"позачерго-

вий" 
Блоки й запити 1-го рівня: 

"ЛТС" = 
"МС-1" 

 

"АПТ" 

 Гіперблок "Модельні структури й параметри"  Класифіка-
ційно-

критеріаль-
ний 

"МС-2"  "МС-3"  "МС-4" 
 

Субблоки й запити 2-го рівня: 

"Генетико-
морфологічна 

ЛТС" 

 "Адміністра-
тивний поділ" 

 "Ареали ймо-
вірного місце-
знаходження 

квазігеосистем 
(ядер) БЛТС" 

 "Базова (мож-
лива) регіона-
льна (локаль-
на) структура 
екомережі" 

 "Остаточні 
елементи змо-
дельованого 
варіанта еко-

мережі" 

 
"Основна тер-
мінологія мо-

делювання 
екомережі" 

"Землекорис-
тування" 

"Басейнова 
ЛТС" 

"Агрогеосис-
теми" "Можливі ядра 

екомережі" 

"Реальна регі-
ональна (лока-
льна) структу-
ра екомережі" 

"Природоохо-
ронні заходи й 

регламент 
природокорис-

тування" 

"Типологія й 
класифікація 

об’єктів" 
"Урбогеосис-

теми" 
"Критерії іден-

тифікації й 

"Модулі ЛТС" 
(набір суббло-
ків біотичних і 

абіотичних 
модулів) 

 "Промисло-
вість" 

   

"Уточнений 
можливий ка-
ркас екомере-

жі" 

 

"Імовірна оп-
тимізаційна 

трансформація 
екомережі" 

 рівня значу-
щості можли-
вих елементів 

екомережі" "Транспорт і 
зв’язок" 

"Природно-
заповідний 

фонд" 

"Критерії рів-
ня стану 

об’єктів моде-
лювання" 

…  …      … 
 

 

Рис.3.1 – Загальна алгоритмічна схема й підпроцеси моделювання 
екомережі 
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2) геоінформаційного моделювання, що визначає принципи та 
підходи до складників просторового аналізу й моделювання екоме-
режі засобами ГІС-інструментарію, враховуючи способи відобра-
ження просторових об’єктів різного типу та їхніх властивостей (ат-
рибутів), застосування необхідних геоінформаційних структур і мо-
делей даних, особливостей маніпуляції ними тощо. За змістом цей 
підпроцес є підпорядкованим першому, позаяк є його "геоінформа-
ційним втіленням", підтримуючи в т.ч. отримання й візуалізацію пе-
вних проміжних і остаточних результатів математично-
картографічного моделювання.  

 
3.2.1 Математично-картографічне моделювання екомережі  
 

Згідно з  рис.3.1, загальний процес моделювання екомережі, від-
повідно до його загальної алгоритмічної схеми, можна звести за змі-
стом до створення обраними адекватними засобами чотирьох моде-
льних структур території формування екомережі та/або власне 
екомережі, за які правлять:  

1) базова модельна структура території формування екомережі 
(надалі, скорочено, "базова (модельна) структура"); 

2) початкова модельна структура території формування й можли-
вих природних ядер екомережі (надалі, скорочено, "початкова (мо-
дельна) структура"); 

3) структура антропогенних умов формування екомережі, яка 
стосується як території її створення, так і вирізнених елементів мо-
жливого каркаса майбутньої мережі (надалі, скорочено, "проміжна 
(модельна) структура"); 

4) кінцева модельна структура екомережі для території її форму-
вання (надалі, скорочено, "кінцева (модельна) структура"). 

Певний тип модельної структури відповідає за послідовністю 
створення вже згаданим складникам загальної алгоритмічної схеми 
моделювання екомережі, будучи, передусім, математично-
картографічним продуктом їхньої реалізації (див. рис.3.1). 

Обов’язковими компонентами концептуальної схеми матема-
тично-картографічного моделювання регіональної та локальної еко-
мережі для кожної із зазначених модельних структур – базової, по-
чаткової, проміжної й кінцевої – доцільно вважати інформацію про: 

1) місце в загальній алгоритмічній схемі моделювання (див. 
рис.3.1); 
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2) вихідні об’єкти (база) моделювання; 
3) зміст і цілі (предмет) моделювання; 
4) способи моделювання (формалізації тощо); 
5) основні модельні параметри й розрахункові показники; 
6) зміст аналізу й оцінки рівнів значущості (необхідності відне-

сення до елементів екомережі) та/або стану певних ідентифікованих 
об’єктів моделювання (за наявності такої оцінки), а також іншого 
супутнього аналізу тощо; 

7) критерії аналізу й оцінки рівнів значущості та/або стану цих 
об’єктів тощо; 

8) особливості моделювання; 
9) результати моделювання (їхня функціональна й параметрична 

значущість для процесу моделювання в цілому тощо). 
Слід брати до уваги й певні інші загальні особливості концеп-

туальної схеми, що розглядається, а саме: 
– специфіку моделювання регіональної або локальної екомережі; 
– оперування при моделюванні вибірковими функціями визначе-

них далі у р.4 випадкових і детермінованих полів і субполів загаль-
ної області формування екомережі у вигляді, як правило, перетинів 
цих полів (для заданого моменту або проміжку часу, див. детальніше 
вихідні дефініції цих термінів у наших працях [62-64]); 

– застосування поняття "можливий природний каркас екомере-
жі", елементами якого є можливі регіональні або локальні природні 
ядра й екокоридори. 

Формалізований зміст обумовлених за складом у цьому пункті 
компонентів концептуальної схеми підпроцесу математично-
картографічного моделювання екомережі стосовно кожної із вище-
зазначених модельних структур детально розглянуто у р.4. 

 
3.2.2 Геоінформаційне моделювання екомережі 
 

Стосовно другого підпроцесу загального модельного процесу – 
геоінформаційного моделювання регіональної або локальної екоме-
режі – слід зазначити таке.  

Доведена в [15-17, 28, 34-35, 43, 54, 61, 63-65, 70-71, 92] доціль-
ність (переваги) застосування саме ГІС-інструментарію для аналізу 
предмета цього підручника зумовила необхідність логічного завер-
шення формування поглядів на оптимальне моделювання екомережі 
в частині застосування при цьому геоінформаційних технологій. З 
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огляду на це, в наших працях [31, 54, 61, 65, 92] і було обґрунтовано 
методику геоінформаційного моделювання екомережі як другого 
підпроцесу вищезгаданого загального модельного процесу. Така ме-
тодика підтримує власними специфічними моделями й засобами 
отримання, накопичувальне збереження (у вигляді електронних баз 
даних, БД), аналіз і відтворення певних вихідних, проміжних і оста-
точних результатів першого підпроцесу – власне математично-
картографічного моделювання екомережі – із загальною метою охо-
рони біоландшафтного різноманіття певного регіону або його части-
ни. Тобто, за змістом, геоінформаційне моделювання як другий під-
процес є підпорядкованим першому, про що вже йшла мова. 

Методика геоінформаційного моделювання екомережі в ціло-
му тлумачиться як сукупність принципів і підходів до певного кар-
тографічного подавання, формування й організації (збереження) як 
просторових об’єктів, комплексного просторового аналізу та візуалі-
зації обраними засобами ГІС-інструментарію елементів модельних 
структур території формування екомережі та/або власне цієї мережі 
(надалі скорочено – "модельних елементів території формування 
(екомережі)" або "модельних елементів" чи "об’єктів моделюван-
ня"), заданих концептуальною схемою підпроцесу її математично-
картографічного моделювання (див. п.3.2.1). 

Основними принципами й особливостями підпроцесу геоінфо-
рмаційного моделювання екомережі, в цілому спрямованого на 
створення й послідовне застосування баз даних (БД) "Регіональна 
(локальна) екомережа", є наступні. 

1. Геоінформаційне моделювання загалом понятійно базується на 
термінології ГІС-методології за нашими працями [61, 65] із адапта-
цією певних термінів відповідно до предмета цього підручника. При 
цьому під просторовим аналізом у цілому розуміється застосуван-
ня групи функцій, які забезпечують аналіз розташування, зв’язків і 
інших просторових відношень об’єктів моделювання. Більш конкре-
тно – стосовно ГІС-інструментарію – просторовий аналіз кваліфіку-
ється як операції з дослідження обраних просторових даних для їх-
нього вилучення або створення нових даних. 

2. При геоінформаційному подаванні й аналізі (через запити до 
БД) модельних елементів території формування екомережі як прос-
торових об’єктів найчастіше оперують з трьома типами останніх, а 
саме з площинними об’єктами (полігонами) та точками і лініями, а 
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також, подекуди, з поверхнями (як правило, при проміжних чи до-
поміжних операціях). 

При цьому, по-перше, використовується можливість створення й 
аналізу просторових об’єктів високого рівня [61, 65] (наприклад, 
регіонів, мереж, полігонів за сукупностями точок тощо).  

По-друге, вибір типу просторових об’єктів для подавання пев-
них модельних елементів зумовлюється: 

– конкретними задачами, виглядом математичних чи математич-
но-картографічних моделей цих задач, типом модельної структури 
території формування екомережі й видами запитів до баз даних (див. 
далі); 

– робочими масштабами, які в даному випадку визначаються об-
раними масштабами картографування для моделювання екомереж 
(див. п.1.3); 

– значеннями й просторовими областями перетинів тематичних 
випадкових і детермінованих полів і субполів модельних елементів 
території формування екомережі, формалізованих при першому під-
процесі моделювання (див. р.4). 

З огляду на таке, й по-третє, широко застосовуються геоінфор-
маційні операції із взаємо-зворотної зміни виду подавання та 
перекласифікації просторових об’єктів, що аналізуються, в залеж-
ності від особливостей конкретних задач підпроцесу геоінформацій-
ного моделювання. Тобто, наприклад, "базову" сукупність полігона-
льних об’єктів, що відтворюють можливі елементи екомережі (див. 
п.2.1) – природні ядра й екокоридори, може бути подано з перекла-
сифікацією для оцінки за методом графів як комбінований просто-
ровий об’єкт високого рівня – мережу. Крім того, за регіон, саме як 
площинний об’єкт високого рівня, може правити сукупність поліго-
нів як усієї території формування екомережі, так і певних частин цієї 
території, що призводить до необхідності визначення категорії регі-
онів у щойно зазначеному розумінні при їхньому просторовому ана-
лізі тощо. 

Усе це, по-четверте, дає змогу застосовувати різноманітні й най-
більш доцільні прийоми геоінформаційного просторового аналі-
зу модельних елементів території формування екомережі, загалом 
застосовні лише для певних типів просторових об’єктів, для відпові-
дним чином поданих і перекласифікованих просторових об’єктів 
іншого типу (наприклад, апарат оцінки функціональних відстаней, 
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бар’єрів і ін., див. [61, 65] для полігональних об’єктів, що подаються 
вже як поверхні, тощо). 

3. При запитах до БД для геоінформаційного модельного аналізу 
використовуються як стандартні, вбудовані й додатково укомплек-
товані, функціональні модулі обраного ГІС-інструментарію, так і 
результати адаптації їх для певних нестандартних процедур при мо-
делюванні екомережі, а також прикладні програми, окремо створені 
для певних запитів. 

4. При створенні, розширенні й розвитку інформаційного базису 
регіональної або локальної екомережі у цілому, зважаючи на комбі-
нування векторних і растрових структур даних, за найбільш уживані 
правлять такі геоінформаційні багатошарі моделі даних, як вектор-
но-топологічні, растрові (на основі регулярної мережі точок), а та-
кож деякі інші моделі, що забезпечують певні операції ([61, 65]). 
При цьому прийнята за основу пошарова організація просторових 
даних зумовлює наявність певного складу тематичних цифрових 
шарів, як спільних для всіх вищезгаданих модельних структур тери-
торії формування екомережі, так і специфічних для окремих таких 
структур, враховуючи створення результувальних шарів або інші 
способи результувальної візуалізації тощо. 

5. За змістом увесь процес моделювання екомережі супроводжу-
ється поетапним створенням детально розглянутих далі електронних 
баз даних реляційного типу з блоковим ("горизонтальним" і "вер-
тикальним") принципом їхньої побудови. Ці БД, відповідні, крім 
іншого, етапам загальної алгоритмічної схеми моделювання екоме-
режі  (див. рис.3.1), містять три взаємопоєднаних окремих блоки й 
один гіперблок, а саме: 

1) блок "Ландшафтна територіальна структура (ЛТС)", який 
відображає природну підсистему території формування екомережі; 

2) блок "Антропогенна й природно-антропогенна підсистема 
території (АПТ)"; 

3) гіперблок "Модельні структури й параметри", набір з влас-
них трьох блоків якого віддзеркалює збережені, найбільш істотні 
результати моделювання (запитів), які відповідають певній, вже мо-
дельній структурі території та її складникам (див. далі р.4) (за виня-
тком базової структури, що практично є тотожною блоку "ЛТС"); 

4) класифікаційно-критеріальний блок, що вирізняється окре-
мо як за сутністю, так і за "позачерговістю" створення. 
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При цьому, по-перше, запити до всіх, крім критеріального, блоків 
БД за змістом (назвою) та їхньою ієрархією до 2-го рівня включно є 
адекватними змісту (назвам) блоків БД і їхньої ієрархії. Тобто, на-
приклад, однойменні блок і запит 1-го рівня "ЛТС" далі диференці-
юються на субблоки й однойменні їм запити 2-го рівня, а саме: "Ге-
нетико-морфологічна ЛТС", "Басейнова ЛТС", набір субблоків "Мо-
дулі геосистем ЛТС" (біотичні й абіотичні) тощо. Запити ж 3-го й 
наступних рівнів фактично є запитами за просторовими та непрос-
торовими атрибутами в складі запитів 2-го рівня (див. далі). 

По-друге, зрозуміло, що результати різнорівневих запитів до пе-
рших двох і четвертого блоків БД є відносно підпорядкованими, 
тобто тими, що призводять до створення блоків гіперблока модель-
них структур, а до останніх блоків – основними з огляду на загаль-
ний підпроцес геоінформаційного моделювання. 

По-третє, при формуванні та формулюванні запитів 3-го й насту-
пних рівнів передбачаються, крім назв запитів відповідно до їхньої 
ієрархії, "адреси" запитів (просторові об’єкти певних вихідних чи 
модельних структур), основні операції та сервіс виконання запитів із 
задаванням, натомість, функціональних видів виконання запитів всіх 
рівнів. Стосовно останніх слід зазначити, що створення саме елект-
ронних карт (а не окремих шарів тощо) є доцільним для блоків БД 1-
го рівня у випадку, коли останні можуть мати чітко визначене само-
стійне значення при реалізації результатів моделювання екомережі у 
"реальне" її формування. 

6. Особливості підпроцесу геоінформаційного моделювання еко-
мережі в цілому відображаються для розкритих далі етапів цього 
процесу також через специфіку реалізації чотирьох структурно-
функціональних підсистем ГІС ([61, 65]), які скорочено доцільно 
тлумачити як підсистеми:  

1) формування просторових даних;  
2) організації (збереження) даних;  
3) власне просторового аналізу даних;  
4) проміжного й кінцевого виводу результатів моделювання. 
7. Інші особливості підпроцесу геоінформаційного моделювання 

екомережі, у т.ч. стосовно його етапів при формуванні БД, поляга-
ють також у: 

1) певній умовності розподілу на субблоки й віднесення їх до 
конкретних блоків БД; 
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2) доцільності розрізнювання ієрархічної й структурно-
функціональної специфіки БД при їхньому послідовному формуван-
ні та кінцевому використанні створених БД; 

3) необхідності розуміння, що певні критеріальні характеристики 
однойменного блока БД  є або тими, що мають власну шкалу відно-
шень, що обумовлює чітке категорування просторових об’єктів, які 
досліджуються, або тими, що правлять за "просто зіставні" при порі-
внянні атрибутів об’єктів моделювання; 

4) зважанні на те, що загалом щойно зазначені критеріальні пока-
зники може бути типізовано за ланцюжком категорійних ознак кри-
теріїв "клас – тип (підтип) – вид (підвид)" (див. п.2.2); 

5) необхідності максимально можливого застосування ефектив-
них інтегральних параметрів як атрибутивних, у т.ч. критеріальних. 
Зокрема, за характерний приклад таких параметрів стосовно моде-
льного аналізу й оцінки біоландшафтного різноманіття території 
формування екомережі можуть правити запропоновані нами у 
п.2.2.1 інтегральні індекси хорично-типової мінливості ЛТС (див. 
формулу (2.22)) тощо; 

6) необхідності розуміння, що результат візуалізації запитів 1-го 
рівня подекуди може збігатися за змістом із певними запитами 2-го 
рівня, відрізняючись, утім, від останніх своєю більш комплексною 
основою.  

Конкретні ж підходи підпроцесу геоінформаційного моделюван-
ня екомережі зумовлюються наявністю декількох етапів цього під-
процесу, які, зрозуміло, поєднано і з складниками загальної алгори-
тмічної схеми моделювання, і з модельними структурами першого, 
математично-картографічного модельного підпроцесу (див. рис.3.1). 
Останнє й визначає послідовність, зміст і специфіку застосування 
зазначених підходів і їхніх результатів за етапами, які далі стисло 
розглядаються саме із зазначених позицій. 

Отже, відповідно до загальної алгоритмічної схеми й концептуа-
льної схеми першого модельного підпроцесу, вирізняють чотири 
послідовних етапи геоінформаційного моделювання екомережі, 
які відзначаються тим, що: 

– 1-й етап наслідує мету формування блоків БД "ЛТС" і "АПТ" з 
підтримкою створення базової основи моделювання й базової моде-
льної структури ("МС-1") (детальна характеристика етапу – в р.4, 
див. табл.4.1-4.2); 
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– 2-й етап  є етапом формування блока БД "Початкова модель-
на структура" ("МС-2") гіперблока "Модельні структури й параме-
три" з підтримкою ідентифікації ядер і інших ареалів біоландшафт-
ного різноманіття й можливих природних ядер екомережі та ство-
рення власне "МС-2" (детальна характеристика етапу – в р.4, див. 
табл.4.3-4.4); 

– 3-й етап спрямовано на формування гіперблокового блока БД 
"Проміжна модельна структура" ("МС-3") з підтримкою виріз-
нення й попереднього покрокового уточнення елементів можливого 
каркаса екомережі (можливих природних ядер і екокоридорів) за 
їхньою наявністю, критеріальною відповідністю визначенням (див. 
п.1.4), умовами формування тощо та створення власне "МС-3" (дета-
льна характеристика етапу – в р.4, див. табл.4.5-4.6); 

– 4-й етап є етапом формування гіперблокового блока БД "Кін-
цева модельна структура" ("МС-4") з підтримкою кінцевого ви-
значення й узгодження всіх елементів екомережі та зон її впливу, 
обґрунтування шляхів оптимізації цієї мережі, в т.ч. необхідного ре-
гламенту природокористування й природоохоронних заходів, і ство-
рення власне "МС-4" (детальна характеристика етапу – в р.4, див. 
табл.4.7-4.8). 

"Позачерговим" етапом можна вважати створення в складі 
електронних БД класифікаційно-критеріального блока. У його 
структурі, заснованій на ієрархічній адекватності субблоків і запи-
тів усіх рівнів, доцільно вирізнити п’ять субблоків і запитів 2-го 
рівня, які подаються далі з відповідним їхнім більш детальним по-
ділом і стислими необхідними змістовими коментарями та прикла-
дами, а саме: 

1) "Основна термінологія моделювання екомережі" – суббло-
ки й запити 3-го рівня: 

а) "Загальна термінологія"; 
б) "Термінологія підпроцесу математично-картографічного мо-
делювання"; 
в) "Термінологія підпроцесу геоінформаційного моделювання"; 

2) "Типологія й класифікація об’єктів моделювання" – субб-
локи й запити 3-го рівня: 

а) "Типологія геосистем генетико-морфологічної ЛТС"; 
б) "Типологія модулів ЛТС" (у т.ч. рослинності, ґрунтів, "черво-
нокнижних" видів тощо); 
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в) "Типологія складників АПТ" (у т.ч. природно-заповідного фо-
нду тощо); 
г) "Типологічна класифікація природних ядер екомережі"; 
д) "Типологічна класифікація екокоридорів екомережі"; 
е) "Інші типологічні класифікації і ознаки" (у т.ч. буферних зон, 
зон потенційної ренатуралізації тощо); 

3) "Критерії ідентифікації й рівня природно-каркасної зна-
чущості можливих елементів екомережі" – субблоки й запити 3-го 
рівня: 

а) "Клас біоекосистемних критеріїв", у т.ч. субблоки й запити 4-
го та наступних рівнів: 

– "Біопопуляційні критерії"; 
– "Біоценотичні критерії";  
– "Загальні й інші біоекосистемні критерії"; 

б) "Клас геосистемних критеріїв", у т.ч. субблоки й запити 4-го 
та наступних рівнів: 

– "Критерії ландшафтної унікальності"; 
– "Критерії ландшафтного різноманіття", в т.ч. критерії: 

• хоричного різноманіття ЛТС;  
• типового різноманіття ЛТС; 
• складності ЛТС (інтегральні-1); 
• контрастності ЛТС; 
• інтегральні-2; 

– "Критерії ландшафтної репрезентативності"; 
– "Критерії історико-культурної значущості ландшафтів"; 
– "Інші геосистемні критерії"; 

в) "Клас комплексних критеріїв", у т.ч. субблоки й запити 4-го 
та наступних рівнів: 

– "Критерії біоландшафтної натуральності"; 
– "Природоохоронно-типові критерії", в т.ч. критерії: 

• созологічно-типові; 
• статусно-типові; 

– "Територіально-типові критерії", в т.ч. критерії: 
• достатньої розмірності; 
• суцільності; 
• типової відповідності; 

– "Гідроінвайронментні критерії", включаючи критерії: 
• гідроекосистемні; 
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• гідрогеосистемні; 
– "Специфічні й інші комплексні критерії"; 

4) "Критерії рівня стану об’єктів моделювання за стійкістю, 
надійністю та ефективністю функціонування" – субблоки й запи-
ти 3-го рівня: 

а) "Клас критеріїв стійкості", у т.ч. субблоки й запити 4-го та на-
ступних рівнів: 

– "Критерії фазової стійкості", в т.ч. критерії: 
• фазово-антропізаційної стійкості; 
• фазово-етологічної стійкості; 

– "Критерії параметричної стійкості", в т.ч. критерії: 
• параметрично-процесової стійкості; 
• параметричної структурно-функціональної стійкості; 

– "Специфічні й інші критерії стійкості"; 
б) "Клас критеріїв надійності", у т.ч. субблоки й запити 4-го та 
наступних рівнів: 

– "Критерії ітерації ступеня надійності екомережі чи її елемен-
тів"; 
– "Інші, в т.ч. спрощені, критерії надійності"; 

в) "Клас критеріїв ефективності функціонування екомережі": 
– "Критерії актуальної ефективності"; 
– "Критерії ефективності оптимізаційних рішень"; 

5) "Інші класифікаційно-критеріальні схеми, показники та 
документи" – субблоки й запити 3-го рівня: 

а) "Класифікація й критерії інтенсивності антропогенного впли-
ву"; 
б) "Класифікація й критерії інтенсивності геонегативних фізико-
географічних та інших процесів і джерел геонегативного впли-
ву"; 
в) "Типологія й критерії зон впливу екомережі на довкілля"; 
г) "Класифікація ПСЕФ"; 
д) "Класифікаційна схема природоохоронних заходів"; 
е) "Нормативно-правова природоохоронна база", відповідна за-
вданням створення екомережі, тощо. 

Більш докладно зміст кожного компонента концептуальної схеми 
математично-картографічного моделювання екомережі та відповід-
ного йому етапу геоінформаційного моделювання (див. рис.3.1 і по-
передній текст) з прикладами реалізації для регіональної та локаль-
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ної екомережі розглянуто, із стислими коментарями, в р.4. Крім цьо-
го, викладену вище методику з відповідною її конкретизацією було 
також використано із задовільними результатами під час нашої уча-
сті в проекті з розробки схеми формування екомережі Києва (див. 
[30]). 

 
Висновки до розділу 3 
1. Розроблена загальна алгоритмічна схема моделювання регіона-

льної або локальної екомережі містить чотири, послідовні за втілен-
ням, складники, до яких належать: 1) створення базової основи мо-
делювання; 2) ідентифікація ядер і інших ареалів (смуг, зон) біолан-
дшафтного різноманіття; 3) цільове категорування досліджуваної 
території з вирізненням і попереднім уточненням елементів можли-
вого каркаса екомережі за умовами їхнього формування, станом то-
що; 4) моделювання варіанта власне екомережі за її основними еле-
ментами (природними ядрами, екокоридорами, буферними зонами й 
зонами потенційної ренатуралізації). 

2. Увесь процес моделювання екомережі методично поділяється 
на два взаємопоєднаних підпроцеси: 1) математично-картографіч-
ного моделювання, що базується на застосуванні власне математич-
них, математично-картографічних і супутніх до них моделей; 2) гео-
інформаційного моделювання, що визначає та реалізує принципи й 
підходи до просторового аналізу та моделювання екомережі засоба-
ми ГІС-інструментарію. 

3. Концептуальна схема підпроцесу математично-картографіч-
ного моделювання екомережі  передбачає створення чотирьох моде-
льних структур території формування та/або власне екомережі, а 
саме базової, початкової, проміжної  й кінцевої. Певний тип модель-
ної структури відповідає за послідовністю створення складникам 
загальної алгоритмічної схеми моделювання, будучи, передусім, ма-
тематично-картографічним продуктом їхньої реалізації. 

4. Підпроцес геоінформаційного моделювання екомережі ґрунту-
ється на сукупності принципів та підходів до певного картографіч-
ного подавання, формування й організації як просторових об’єктів, 
комплексного просторового аналізу та візуалізації обраними засоба-
ми ГІС-інструментарію елементів модельних структур формування 
екомережі та/або власне цієї мережі, заданих концептуальною схе-
мою першого підпроцесу моделювання.  
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Запитання й завдання для самоконтролю 
1. Якими є загальні риси моделювання регіональної та локальної 

екомережі? 
2. Якими є підпроцеси геоінформаційного математично-

картографічного моделювання екомережі? 
3. Прокоментуйте загальну алгоритмічну схему моделювання 

екомережі. 
4. Дайте визначення підпроцесу математично-картографічного 

моделювання екомережі. 
5. Яку інформацію слід віднести до обов’язкових компонентів 

концептуальної схеми математично-картографічного моделювання 
екомережі? 

6. На чому ґрунтується підпроцес геоінформаційного моделю-
вання екомережі? 

7. Якими є етапи геоінформаційного моделювання екомережі? 
8. Чим відрізняються між собою проміжна й кінцева модельна стру-

ктура території формування екомережі та/або власне екомережі? 
9. Яким є зміст "позачергового" етапу геоінформаційного моде-

лювання екомережі? 
 
Проблемні теми для рефератів  
1. Особливості створення електронних баз даних "Локальна еко-

мережа". 
2. Вибір робочого ГІС-інструментарію для моделювання екоме-

режі. 
 
Рекомендована література до розділу 3 

1. Давыдчук В.С. Создание геоинформационных систем для решения 
ландшафтных задач / В.С. Давыдчук // Современные проблемы фи-
зической географии. – М.: Изд-во МГУ, 1989. – С.73-83. 

2. ДеМерс Майкл Н. Географические Информационные Системы. 
Основы: Пер. с англ. / Майкл Н. ДеМерс. – М.: Дата+, 1999. – 
491с. 

3. Корогода Н.П. Використання ГІС для вирішення проблем збере-
ження біорізноманіття (на прикладі транскордонного басейну 
Дніпра) / Н.П. Корогода // Наук. праці УкрНДГМІ. – 2003. – Вип. 
252. – С.144-149. 
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4. Корогода Н.П. Використання ГІС при проектуванні екомереж / 
Н.П. Корогода // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Географія. 
– Вип. 51, 2005. – С.47-48. 

5. Корогода Н.П. Методика геоінформаційного математично-
картографічного моделювання проектної регіональної екомережі 
в басейні Росі: дис. … канд. геогр. наук: 11.00.11. – Київський наці-
ональний університет імені Тараса Шевченка. – К.: 2005. – 312 с. 

6. Корогода Н.П. Методика геоінформаційного моделювання проект-
ної регіональної екомережі / Н.П. Корогода, В.М. Самойленко // 
Вісник геодезії та картограф. – 2005. – №2 (37). – С.46-52. 

7. Ляшенко Д.О. Основні напрями картографування глобальних про-
блем збереження біологічного і ландшафтного різноманіття та їх 
прояву в Україні / Д.О. Ляшенко // Укр. географ. журн. – 2004. – 
№1. – С.44-52.  

8. Пархісенко Я.В. Аналітичний огляд досвіду західних країн та 
України у сфері впровадження ГІС для управління заповідними 
територіями / Я.В. Пархісенко // Екологія і ресурси: Зб. праць 
УІДНСР. – К.: АВС, 2001. – С.201-207. 

9. Про екологічну мережу України (Закон України №1864-IV від 
24.06.04). 

10. Савицька О.В. Ландшафтно-екологічний аналіз зеленої зони сто-
личного міста (на прикладі міст Києва і Берліна): дис. … канд. ге-
огр. наук: 11.00.01. – Київський національний університет імені Та-
раса Шевченка. – К.: 2003. – 250 с. 

11. Самойленко В.М. Геоінформаційне моделювання екомережі / В.М. 
Самойленко, Н.П. Корогода. – К.: Ніка-Центр, 2006. – 224 с. 

12. Самойленко В.М. Концептуальна схема математично-
картографічного моделювання екомережі / В.М. Самойленко, 
Н.П. Корогода // Фізична географія та геоморфологія. – 2005. – 
№ 47. – С.145-154. 

13. Самойленко В.М. Особливості геоінформаційного математично-
картографічного моделювання екомережі в містах / В.М. Самой-
ленко, Н.П. Корогода // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. – 
2005. – Том 7. – С.234-243. 

14. Самойленко В.М. Географічні інформаційні системи та техноло-
гії: підручник / В.М. Самойленко. – К.: Ніка-Центр, 2010. – 448 с. 

15. Самойленко В.М. Комплексне районування радіоактивно забруд-
нених територій Полісся і півночі Лісостепу за гідрологічно-
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4 ПРИКЛАДИ РЕАЛІЗАЦІЇ МЕТОДИКИ МОДЕЛЮВАННЯ 
РЕГІОНАЛЬНИХ І ЛОКАЛЬНИХ ЕКОМЕРЕЖ 

 
Для демонстраційного моделювання екомережі регіонального 

територіального рівня було обрано басейн Росі, репрезентатив-
ність вибору якого як тестово-модельного було доведено в нашій 
праці [54].  

Зокрема, в цьому аспекті слід зазначити, що, по-перше, велике 
значення для всього басейну Дніпра має "смуга підвищеного біоріз-
номаніття", яка простягається долиною Росі й поєднує Дніпровський 
екокоридор з екокоридором Південного Бугу.  

По-друге, басейн Росі є репрезентативним для всієї зони лісосте-
пу, а також, частково, для зони мішаних лісів і степу.  

По-третє, цінність для демонстраційного моделювання саме ба-
сейну Росі визначається тим, що його географічне положення та фі-
зико-географічні умови зумовили формування багатого рослинного 
й тваринного світу, чому сприяло досить значне ландшафтне різно-
маніття території. Останнє, в свою чергу, є наслідком того, що най-
більше ландшафтне різноманіття властиве територіям, де межують 
ландшафти різних природних зон і різних морфологічних структур, 
а отже такі регіони можуть містити істотну кількість ядер не тільки 
типологічного ландшафтного різноманіття, а й ядер контрастності 
ландшафтної територіальної структури, які, до того ж, суттєво вирі-
зняються своїми естетичними якостями.  

По-четверте, необхідно також враховувати необхідність збере-
ження рідких і тих, що зникають, видів тварин і рослин і рослинних 
угруповань, ареали яких є характерними для басейну Росі.  

По-п’яте, характеристика басейну Росі за мірою, видами й інтен-
сивністю антропогенного впливу на неї ([41, 54]) також довела ре-
презентативність цього регіону для цілей демонстраційного моде-
лювання, позаяк, як і більшість лісостепових і степових територій 
України, вельми антропізована басейнова геосистема Росі, з одного 
боку, відрізняється особливостями, досить несприятливими для фо-
рмування екомереж будь-якого рівня. Останнє, зокрема, зумовлено 
тим, що за нинішніх умов, коли міжбасейнові біоекосистемні мігра-
ції мають принципово важливе значення, рослинний покрив значних 
за площею вододільних і привододільних територій регіону практи-
чно знищено через інтенсивну сільськогосподарську діяльність і ці 
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території часто-густо правлять за непереборні бар'єри для зазначе-
них міграцій. З іншого боку, ще залишились ділянки вододільних і 
привододільних територій басейну Росі, де природний рослинний 
покрив наразі зберігся, що й визначає необхідність їхнього операти-
вного "природоохоронного залучення" з метою збереження до скла-
ду змодельованої, а далі й реально створеної екомережі. 

По-шосте, ще одним важливим й останнім складником-причиною 
вибору басейну Росі як регіонального модельно-демонстраційного 
об'єкта (басейну) був проведений нами в [54] аналіз місця й особ-
ливостей цього басейну в територіальній структурі міжрегіональної 
екомережі. Результати такого аналізу засвідчили наступне.  

Регіональна екомережа басейну Росі править, насамперед, за від-
повідний невід’ємний та суттєвий складник Національної екомережі 
України ([39-40, 46-47, 54]).  

Крім того, важливим проектом, з яким доцільно співвіднести 
майбутню регіональну екомережу басейну Росі, є генеральна схема 
екомережі транскордонної ділянки Дніпра ([48, 72]) (рис.4.1). 

 

 
 
Рис.4.1 – Фрагмент екомережі транскордонної ділянки басейну 

Дніпра (за [48, 72]) в межах басейну Росі 
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Екомережа транскордонної ділянки Дніпра, в структурному варі-
анті її розробників, поєднує елементи національної й Всеєвропейсь-
кої екомереж, а також екомережі всього басейну Дніпра. Вона є до-
сить розгалуженою й складною ([72]), позаяк містить 74 природні 
ядра та 106 екокоридорів. У структурі цієї екомережі вирізнено три 
підсистеми, першу з яких розташовано на правобережжі Дніпра й 
саме з нею й має бути поєднано регіональну екомережу басейну Ро-
сі.  

У контексті зазначеної транскордонної екомережі (див. рис.4.1) 
долина Росі та її приток належить, з одного боку, правобережній ча-
стині Придніпровсько-Слобожанського лісостепового екокоридору 
([72]), що відрізняється несприятливими для створення цілісної еко-
мережі особливостями через майже повне зникнення рослинного 
покриву на межиріччях, та, з іншого боку, в своїй східній частині – 
Дніпровському екокоридору. Природними ядрами в межах остан-
нього, які можуть стати однією з основ каркаса регіональної екоме-
режі басейну Росі, є території, що наразі отримали статус об’єктів 
природно-заповідного фонду. Це стосується, передусім, природного 
ядра в межах Канівського природного заповідника, яке за своєю уні-
кальністю в ландшафтному, біоценотичному й культурно-
історичному відношенні задовольняє критеріальні вимоги до всеєв-
ропейського природного ядра.  

Отже, як проміжний підсумок, слід зазначити, що наведена в [54] 
комплексна характеристика басейну Росі за фізико-географічними, 
ландшафтними, геоекологічними, біогеографічними та созологічни-
ми особливостями його території й інтенсивністю антропогенного 
впливу на неї довела репрезентативність і доцільність вибору даного 
басейну для демонстрації запропонованих у підручнику підходів до 
моделювання регіональної екомережі. Така репрезентативність і до-
цільність зумовлюються, насамперед, відчутним різноманіттям регі-
ональної, досить часто геотонної за змістом біоландшафтної терито-
ріальної структури басейну Росі, типовістю, подекуди унікальністю, 
цінністю генофонду та високою мірою натуральності певних елеме-
нтів цієї структури, зважаючи й на переважання аграрного сектора у 
регіональному природокористуванні, а також на вичерпання у наяв-
них схемах можливостей розширення в зазначеному регіоні складу 
елементів міжрегіональної екомережі за їхніми відповідними озна-
ками. 
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Натомість для демонстраційного моделювання екомережі ло-
кального територіального рівня було обрано частину басейну Го-
рині (притоки Дніпра другого порядку) (рис.4.2).  

 

 
 
Рис.4.2 – Частина басейну Горині, обрана для демонстраційного мо-

делювання 
 
Такий вибір було зумовлено низкою причин. По-перше, вирізне-

на на рис.4.2 ділянка басейну Горині, вже як локальний модельно-
демонстраційний об'єкт (ділянка), частково відноситься до Мало-
го Полісся з його певними природними особливостями, які не влас-
тиві раніше обраному басейну Росі, що дає змогу продемонструвати 
реалізацію методики моделювання, викладеної у цьому підручнику, 
на прикладі якомога ширшого спектра фізико-географічних умов 
території. По-друге, обрана частина басейну Горині містить досить 
складну комбінацію ландшафтів, що є сприятливою передумовою 
для формування екомереж. По-третє, ця ділянка є частиною терито-
рії, що має стратегічно важливе значення для поєднання, з відповід-
ною оптимізаційною трансформацією, елементів БЛТС Східної та 
Західної Європи. По-четверте, складне чергування різних форм ре-
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льєфу й рослинності обраної ділянки зумовило високу естетичну 
цінність її ландшафтів,  що, як вже зазначалося, також є одним з іс-
тотних критеріїв вибору можливих елементів екомереж. По-п'яте, 
увесь комплекс природно-антропогенних умов цієї ділянки спричи-
нив високу концентрацію  "червонокнижних" видів тварин і рослин, 
що також є важливим для формування екомереж. По-шосте, в ре-
зультаті наших досліджень було створено вагомий інформаційний 
базис, достатній для обґрунтованого демонстраційного моделювання 
локальної екомережі обраної ділянки басейну Горині. Зокрема, на 
основі аналізу, узагальнення й трансформації результатів експеди-
ційних досліджень ландшафтів, опублікованих і фондових матеріа-
лів щодо довкілля та відповідних топографічних карт, а також мате-
ріалів лісовпорядкування з даними щодо лісонасаджень тощо ([24]) 
було створено цифрову ландшафтну карту зазначеної ділянки у ма-
сштабі 1 : 25 000, яка й правила за достовірне й репрезентативне 
джерело вихідної інформації для моделювання, з метою демонстра-
ції, локальної екомережі. 

 
4.1 Базова модельна структура й перший етап  

геоінформаційного моделювання екомереж 
 
Особливостями початку моделювання регіональної та локальної 

екомережі є те, що для базової модельної структури (див. п.3.1, 
п.3.2.1 і табл.4.1) слід враховувати, що: 

– базова структура ("МС-1") задається шляхом формалізації сис-
темою за записом 

 
{МС-1} ∈ {ГМС(ω,R,t)  БС(ω,R,t)}  ,                 (4.1) 

 
де ГМС(ω,R,t) і БС(ω,R,t) – випадкові поля й різнорангові субпо-

ля геосистем генетико-морфологічної та басейнової ЛТС; ω – число 
елементарних результатів досліду або його серій; R – загальна прос-
торова область (визначення) полів у заданій системі координат, яка 
збігається з межами загальної області (регіону або його частини) 
формування регіональної або локальної екомережі ({ОПЕМ}) і, в 
свою чергу, містить набір відповідних типу ЛТС субполів геосистем 
певного структурно-ієрархічного (і-го) рангу, тобто R ∈ {SRГМС,і, 
SRБС,і}; t – неперервний час; 
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– значення всіх полів і субполів моделі (4.1), як і аналогічних до 
неї за змістом, можуть бути як "суто" числовими, так і інтегральни-
ми характеристиками (ознаками) за комплексом вихідних числових 
величин або якісних параметрів, виражених за якісною (символь-
ною, вербальною тощо) ознакою; 

– крім загальних ідентифікаційних метричних і топологічних ха-
рактеристик геосистем можна застосовувати й спеціальні характери-
стики, наприклад їхніх біотичних модулів тощо ([54, 55]). 

 
Табл.4.1 – Зміст компонентів концептуальної схеми математично-

картографічного моделювання регіональної та локальної екомережі 
стосовно базової модельної структури 

 
Компоненти Зміст для модельної структури "МС-1" 

місце в алгоритмічній схемі складник створення базової основи моделювання 
база моделювання геосистеми генетико-морфологічної та басейнової 

ЛТС 
предмет моделювання математично-картографічне задавання загальної про-

сторової області формування екомереж через обрані 
ЛТС і визначення загальних ідентифікаційних мет-
ричних і топологічних характеристик геосистем 

способи моделювання математично-картографічна формалізація обраних 
ЛТС і їхніх геосистем випадковими полями й субпо-
лями  

основні модельні парамет-
ри й розрахункові показни-
ки 

типові значення й просторові області випадкових 
полів і субполів ЛТС; метричні й топологічні показ-
ники геосистем різного рангу 

зміст аналізу й оцінки формування загального уявлення щодо особливостей 
ЛТС території формування екомереж 

критерії аналізу й оцінки загальні критерії ландшафтно-екологічного аналізу 
особливості моделювання реалізована та/або потенційна можливість отримання 

загальних розрахункових ідентифікаційних характе-
ристик і спеціальних характеристик заданих модулів 
геосистем (біотичних тощо) 

результати моделювання базова модельна структура й розраховані чи можливі 
для розрахунку показники геосистем різного рангу, 
параметрично значущі для реалізації всіх наступних 
складників алгоритмічної схеми 

 
Відповідно, власне 1-й етап геоінформаційного моделювання 

екомереж згідно з п.3.2.2 наслідує мету формування блоків БД 
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"ЛТС" і "АПТ" з підтримкою створення базової основи моделюван-
ня, у т.ч. щойно розглянутої базової модельної структури ("МС-1") 
(характеристика етапу – у табл.4.2). 

 
Табл.4.2 – Характеристика результатів і підходів 1-го етапу геоін-

формаційного моделювання регіональної та локальної екомережі 
 

Результати й підходи Характеристика результатів і підходів 
1. Блоки БД і запити 1-
го рівня 

"Ландшафтна територіальна структура" ("ЛТС", адеква-
тна модельній структурі "МС–1") і "Антропогенна й 
природно-антропогенна підсистеми території" ("АПТ") 

2. Субблоки й запити 2-
го рівня 

1) "ЛТС": "Генетико-морфологічна ЛТС", "Басейнова 
ЛТС", "Модулі ЛТС" (набір субблоків біотичних і абіо-
тичних модулів, таких як "Природна рослинність", "Тва-
ринні угруповання", ""Червонокнижні" види", ""Зелено-
книжні" асоціації", "Рельєф,", "Ґрунти", "Річкова мере-
жа" тощо); 2) "АПТ": набори тематичних субблоків АПТ, 
таких як "Адмінподіл", "Землекористування", "Агрогео-
системи", "Урбогеосистеми", "Промисловість", "Транс-
порт і зв’язок", "Меліоративні системи", "Штучна рос-
линність", "Штучні водойми", "ПЗФ", "Геонегативні 
процеси", "Джерела геонегативного впливу" тощо 

2.1. Формування просторових даних: 
– елементи базової мо-
дельної структури й/або 
базової основи, які по-
даються (відтворюють-
ся) 

просторові області й значення випадкових і/або детермі-
нованих полів і субполів: 1) заданих геосистем (урочищ, 
басейнів і-го порядку) певної ЛТС або її модулів; 2) 
складників АПТ 

– подавання елементів 
як просторових об’єктів 

полігони, лінії, точки, поверхні (рельєф) і об’єкти висо-
кого рівня (регіони, мережі та ін. комбіновані об’єкти 
тощо) 

– джерела формування цифрування паперових карт і наявні цифрові джерела 
(карти, цифрові моделі рельєфу (ЦМР), БД тощо)  

2.2. Організація (збе-
реження) просторових 
даних 

цифрові шари за субблоками 2-го рівня: полігональних, 
лінійних і точкових об’єктів і поверхонь (на основі  век-
торно-топологічних, растрових і інших моделей) 

3. Просторовий аналіз даних при запитах 3-го й наступних рівнів: 
– запити за просторо-
вими та непросторови-
ми атрибутами 

"Типові атрибути", "Метричні атрибути", "Топологічні 
атрибути" (всі – стосовно об’єктів ЛТС і АПТ) 

– основні операції ідентифікація й категорування об’єктів; демонстраційне, 
"суто" математичне (із "простими" змінними обмежень) і 
те, що ідентифікує, накладання полігональних шарів  
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Закінчення табл.4.2 
 

Результати й підходи Характеристика результатів і підходів 
– сервіс виконання за-
питів 

фіксовані, у т.ч. інтеграційні й розподільчі, просторові 
тематичні запити (для заданих геосистем певної ЛТС 
і/або складників АПТ, їхніх комбінацій або всієї терито-
рії) 

4. Вивід результатів 
моделювання (функціо-
нальні види виконання 
запитів усіх рівнів) 

1) багатошарі (у т.ч. з результувальними шарами) елект-
ронні карти для запитів 1-го рівня; 2) окремі й результу-
вальні цифрові шари та їхні набори для запитів 2-го рів-
ня; 3) тематичні цифрові багатошарі робочі простори, в 
т.ч. тематичні шари за інтервальною шкалою, для запи-
тів 3-го й наступних рівнів 

 
За такими засновками й було реалізовано 1-й етап демонстра-

ційного моделювання обраних регіонального й локального модель-
но-демонстраційних об'єктів – басейну Росі й ділянки басейну Го-
рині. 

При цьому ступінь об’єктної реалізації зазначеного першого мо-
дельного етапу, зрозуміло визначалася обсягом, інформативністю та 
якістю зібраної наявної інформації щодо відповідних територій у 
паперовому форматі (з наступним його цифруванням) або власне 
цифровому форматі. А проте, блоки "ЛТС" та "АПТ" було сформо-
вано з достатньою для поставлених завдань повнотою за складом і 
інформативністю за змістом. При цьому було створено багатошарі (у 
т.ч. з результувальними шарами) електронні карти для запитів 1-
го рівня (див. табл.4.2), які зокрема, і що є найважливішим, містять: 

1) блок "ЛТС", адекватний базовій модельній структурі терито-
рії формування екомереж ("МС-1"), куди входять результувальні 
шари (карти) генетико-морфологічної й басейнової ЛТС (рис.4.3-
4.4),  а також важливі для демонстраційного моделювання результу-
вальні шари субблока 2-го рівня "Модулі ЛТС": "Природна рослин-
ність", ""Червонокнижні" види", ""Зеленокнижні" асоціації", "Річко-
ва мережа" тощо (окремі приклади – на рис.4.6-4.9); 

2) блок "АПТ", шарами електронної карти якого, найбільш важ-
ливими для наступних демонстраційно-модельних етапів, є ті, що 
відповідають складникам антропогенної й природно-антропогенної 
підсистеми території моделювання екомереж, зокрема результува-
льні шари "Населені пункти", "Транспорт і зв’язок", "Штучні водой-
ми" "Природно-заповідний фонд", "Ерозійні процеси", "Забрудне-
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ність поверхневих вод", "Забрудненість атмосферного повітря" тощо 
(окремі приклади – на рис.4.10-4.14). 

 

 
 Рис.4.3 – Фрагмент цифрової карти ландшафтних комплексів регіо-

нального модельно-демонстраційного басейну Росі, створеної в [30, 54] 
на основі [15, 74] (легенда – в додатку Г, вихідний масштаб 1 : 200 000) 
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Рис.4.4 – Фрагмент цифрової карти ландшафтних комплексів лока-
льної модельно-демонстраційної ділянки басейну Горині (на основі [24, 
35], легенда – в додатку Д, вихідний масштаб 1 : 25 000) 

 

 
 

Рис.4.5 – Рідкі й ті, що зникають, види рослин, занесені до "Черво-
ної книги України" (регіональний модельно-демонстраційний басейн 
Росі, точкові об’єкти на основі [12]) 
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Рис.4.6 – Рідкі й ті, що зникають, види рослин, занесені до "Черво-
ної книги України" (локальна модельно-демонстраційна ділянка ба-
сейну Горині, точкові об’єкти на основі [12]) 

 

 
 

Рис.4.7 – Рідкі й ті, що зникають, види тварин, занесені до "Черво-
ної книги України" (регіональний модельно-демонстраційний басейн 
Росі, точкові об’єкти на основі [12]) 
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Рис.4.8 – Рідкі й ті, що зникають, види тварин, занесені до "Черво-
ної книги України" (локальна модельно-демонстраційна ділянка ба-
сейну Горині, точкові об’єкти на основі [12]) 

 

 
 

Рис.4.9 – Синтаксони рослинних угруповань, занесені до "Зеленої 
книги України" (регіональний модельно-демонстраційний басейн Росі, 
точкові об’єкти на основі [11]) 
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Рис.4.10 – Об’єкти природно-заповідного фонду регіонального моде-
льно-демонстраційного басейну Росі (на основі карти НДІГК, 2000 р., 
вихідний масштаб 1 : 500 000, див. [54]) 

 

 
 

Рис.4.11– Результувальні шари "Населені пункти" та "Транспорт і 
зв’язок" (локальна модельно-демонстраційна ділянка басейну Горині) 
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Рис.4.12 – Результувальний шар "Ерозійні процеси" (регіональний 
модельно-демонстраційний басейн Росі, на основі карти Інституту гео-
фізики НАНУ, див. [54]) 

 

 
 

Рис.4.13 – Результувальний шар "Забрудненість поверхневих вод" 
(регіональний модельно-демонстраційний басейн Росі, на основі карти 
Барановського В.А., Бардова В.Г. і Омельчука Г.О., див. [54]) 
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Рис.4.14 – Результувальний шар "Забрудненість атмосферного пові-
тря" (регіональний модельно-демонстраційний басейн Росі, на основі 
карти Барановського В.А., див. [54]) 

 
4.2 Початкова модельна структура й другий етап 

геоінформаційного моделювання екомереж 
 
Особливостями другого кроку з моделювання регіональної та ло-

кальної екомережі є те, що для початкової модельної структури 
(див. п.3.1, п.3.2.1 і табл.4.3) слід, насамперед, зважати на таке: 

– цю модельну структуру ("МС-2") можна ототожнювати з по-
лями генетико-морфологічної ЛТС, змістово диференційованими на 
поля (субполя) ареалів імовірного місцезнаходження регіональних 
або локальних природних ядер біоландшафтного різноманіття (ядер 
БЛТС) (символ "АБЛР") та інші поля (субполя) (символ "ІН"), тобто 

 
{МС-2} ≡ {ГМС(ω,R,t)} ∈ {ГМС(ω,R,t)АБЛР  ГМС(ω,R,t)ІН}  ,  (4.2) 
 
враховуючи, що поля зазначених ареалів, у свою чергу, поділя-

ються на поля власне ядер, адекватних можливим природним ядрам 
регіональної чи локальної екомережі (МПЯ(ω,R,t)), та поля інших 
ареалів (ГМС(ω,R,t)А,ІН), а отже 
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{ГМС(ω,R,t)}АБЛР ∈ {МПЯ(ω,R,t)  ГМС(ω,R,t)А,ІН}  ;    (4.3) 
 
– при моделюванні квазігеосистем БЛТС і оцінюванні можливос-

ті їхнього віднесення до складу екомереж доцільно застосовувати 
моделі відповідних репрезентативних індексів біоландшафтного різ-
номаніття (див. табл.2.3) та згаданий у п.2.2.1 метод аналізу їхніх 
значень у центрах ковзних неперетнутих вікон ("стільників" певного 
розміру), детально описаний у [54] (з прикладом у додатку В). 

 
Табл.4.3 – Зміст компонентів концептуальної схеми математично-

картографічного моделювання регіональної та локальної екомережі 
стосовно початкової модельної структури 

 
Компоненти Зміст для модельної структури "МС-2" 

місце в алгоритмічній схемі складник ідентифікації ядер і інших ареалів біолан-
дшафтного різноманіття 

база моделювання геосистеми генетико-морфологічної ЛТС і ареали 
ймовірного місцезнаходження квазігеосистем (ядер) 
БЛТС і можливих природних ядер екомереж 

предмет моделювання вирізнення ареалів місцезнаходження природних ядер 
біоландшафтного різноманіття (ядер БЛТС) і  ідентифі-
кація серед них можливих природних ядер екомереж 

способи моделювання математично-картографічне моделювання БЛТС із 
застосуванням моделей відповідних індексів біолан-
дшафтного різноманіття (табл.2.3) та методу аналізу 
їхніх значень у центрах ковзних неперетнутих вікон 
("стільників" певного розміру) тощо 

основні модельні парамет-
ри й розрахункові показни-
ки 

ізолінії найбільших значень заданих вихідних крите-
ріальних параметрів біоландшафтного різноманіття, 
які маркують імовірні просторові області й значення 
випадкових полів і субполів квазігеосистем БЛТС і 
можливих екомережних ядер 

зміст аналізу й оцінки ідентифікація й попередня оцінка рівня природно-
каркасної значущості ядер БЛТС для віднесення їх до 
можливих природних ядер екомереж 

критерії аналізу й оцінки застосування вибіркових критеріїв ідентифікації й 
рівня природно-каркасної значущості та стану мож-
ливих елементів екомереж (табл.2.8) 

особливості моделювання застосування ітераційних підходів 
результати моделювання початкова модельна структура з набором можливих 

природних ядер екомереж, функціонально значуща 
для третього складника алгоритмічної схеми 
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Відповідно, власне 2-й етап геоінформаційного моделювання 
екомереж згідно з п.3.2.2 є етапом формування блока БД "Початко-
ва модельна структура" ("МС-2") гіперблока "Модельні структури й 
параметри" з підтримкою ідентифікації ядер і інших ареалів біолан-
дшафтного різноманіття й можливих природних ядер регіональної 
або локальної екомережі та створення власне "МС-2" (характеристи-
ка етапу – у табл.4.4). 

 
Табл.4.4 - Характеристика результатів і підходів 2-го етапу геоінфо-

рмаційного моделювання регіональної та локальної екомережі 
 

Результати й підходи Характеристика результатів і підходів 
1. Блок БД і запит 1-го 
рівня 

"Початкова модельна структура" ("МС-2") 
 

2. Субблоки й запити 2-
го рівня 

"Ареали ймовірного місцезнаходження квазігеосистем 
(ядер) БЛТС", "Можливі ядра екомереж" 

2.1. Формування просторових даних: 
– елементи початкової 
модельної структури, 
які подаються (відтво-
рюються) 

просторові області й значення випадкових полів і субпо-
лів тематично вирізнених квазігеосистем БЛТС (ядер 
біоландшафтного різноманіття) та можливих природних 
ядер екомереж 

– подавання елементів 
як просторових об’єктів 

полігони й об’єкти високого рівня (регіони) 

– джерела формування цифрові джерела базової основи моделювання (блоків 
"ЛТС" і "АПТ") 

2.2. Організація (збе-
реження) просторових 
даних 

цифрові шари за субблоками 2-го рівня: лінійних і полі-
гональних об’єктів (на основі векторно-топологічних мо-
делей) 

3. Просторовий аналіз даних при запитах 3-го й наступних рівнів: 
– запити за просторо-
вими та непросторови-
ми атрибутами 
 

"Ареали ймовірної позиції ядер БЛТС і можливі ядра 
екомереж за біоекосистемними критеріями", "Ареали 
ймовірної позиції ядер БЛТС і можливі ядра екомереж за 
геосистемними критеріями", "Ареали ймовірної позиції 
ядер БЛТС і можливі ядра екомереж за комплексними 
критеріями" та інші атрибутивні запити (з диференціаці-
єю та/або комбінаційним їхнім об’єднанням за складни-
ками класів критеріїв ідентифікації й рівня значущості, 
див. табл.2.3) 

– основні операції ідентифікація об’єктів, взаємо-зворотна зміна виду їх-
нього подавання (полігони – точкові матриці або ізолінії 
значень поверхонь – полігони тощо) та перекласифікація  
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Закінчення табл.4.4 
 

Результати й підходи Характеристика результатів і підходів 
 (в т.ч. агрегація, аналіз розширеного й безпосереднього 

оточення, буферизація та часткове категорування "но-
вих" об’єктів) на основі складного просторового аналізу 
(за спеціальними індексами в центрах ковзних шестику-
тних вікон на регулярній сітці із згладжуванням, за ра-
хунок нормування, поверхонь і побудовою ізоліній для 
адекватної оцінки просторових розподілів); демонстра-
ційне, "суто" математичне (із "простими" й виваженими 
змінними обмежень) і те, що ідентифікує, накладання 
полігональних шарів 

– сервіс виконання за-
питів 

фіксовані, в т.ч. інтеграційні й розподільчі, просторові 
тематичні запити (для всієї території та власне ядер чи 
ареалів); порівняння атрибутів і зіставлення із вибірко-
вими критеріями ідентифікації й рівня природно-
каркасної значущості можливих елементів екомережі 
(див. табл.2.3) 

4. Вивід результатів 
моделювання (функціо-
нальні види виконання 
запитів усіх рівнів) 

1) окремі й результувальні цифрові шари та їхні набори 
для запитів 1-го і 2-го рівня; 2) тематичні цифрові бага-
тошарі робочі простори, в т.ч. тематичні шари за інтер-
вальною шкалою, для запитів 3-го й наступних рівнів  

 
За такими підходами й було реалізовано 2-й етап демонстра-

ційного моделювання басейну Росі й ділянки басейну Горині, обра-
них як регіональний та локальний модельно-демонстраційний 
об'єкти.  

Така реалізація, як і отримані при ній результати, відзначалися 
певною специфікою, що відповідала засновкам табл.4.3-4.4, а саме: 

1) за основні вихідні критеріальні типи (підтипи) вирізнення ква-
зігеосистем БЛТС для обох територіальних рівнів екомереж було 
обрано, у т.ч. як ті, що мають варіаційні параметричні види, такі 
найбільш репрезентативно-інформативні (згідно з п.2.2.1) типи (пі-
дтипи) критеріїв ідентифікації й рівня природно-каркасної зна-
чущості можливих елементів екомереж, як (див. табл.2.3). 

а) інтегральний-2 підтип типу критеріїв ландшафтного різнома-
ніття (у вигляді інтегрального індексу хорично-типової мінливості 
ЛТС, ICH/TYP,k); 

б) тип критеріїв ландшафтної репрезентативності (у вигляді ін-
дексу композиційної репрезентативності території, RCk); 
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в) тип біопопуляційних критеріїв (у вигляді індексу питомої 
щільності "червонокнижних" біовидів, ma+p,k); 

г) тип біоценотичних критеріїв (у вигляді індексу питомої щіль-
ності "зеленокнижних" асоціацій рослин, mg,p,k); 

2) варіаційні параметричні види (або, спрощено, параметри) 
щойно зазначених типів (підтипів) критеріїв з метою приведення їх 
у зручну для геоінформаційного просторового аналізу форму було 
подано в унормованому вигляді (див. детальніше [54]); 

3) таке унормовувальне перетворення основних вихідних крите-
ріальних параметрів ідентифікації дійсно підтвердило свою ефекти-
вність. Це засвідчили проведені розрахунки зазначених індексів у 
центрах ковзних шестикутних вікон на регулярній сітці ("стільни-
ків") оптимального, згідно з [24, 54], розміру, тобто у центрах семи-
кілометрових "стільників" – при моделюванні регіональної екоме-
режі та двокілометрових – при моделюванні локальної, та наступна 
побудова достатньо чітко диференційованих за територією (й згла-
джених, завдяки застосуванню вищезгаданого перетворення):  

а) інтерпольованих поверхонь обраних репрезентативно-
інформативних індексів (приклади – на рис.4.15-4.21); 

б) рівноінтервальних для всіх характеристик ізоліній тих же 
індексів для невід’ємних (підвищених), а також максимальних їхніх 
значень (приклади – на рис.4.22-4.23); 

4) аналіз змісту наведеної на рис.4.22-4.23 "сім'ї" ізоліній під-
вищених і максимальних значень вихідних критеріальних параме-
трів біоландшафтного різноманіття говорить про те, що: 

а) контур певної ізолінії маркує центр семикілометрового "сті-
льника" для регіонального або двокілометрового для локального те-
риторіального рівня екомереж за уявного просування такого "стіль-
ника" всім периметром цієї ізолінії із збереженням при цьому в ме-
жах "стільника" присвоєного зазначеній ізолінії значення індексів 
біоландшафтного різноманіття; 

б) окремі максимуми ізоліній (див. рис.4.23), зазвичай віднос-
но невеликі замкнуті контури овальної форми, можуть бути ізольо-
ваними (монокритеріальними) або утворювати групу з декількох 
розташованих поруч контурів (тобто бути полікритеріальними); 

в) для полікритеріальних окремих максимумів ізоліній зазначе-
ний семи- або двокілометровий "стільник", у випадку його "просу-
вання" серединними ізолініями таких максимумів, напевне збереже 
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в своїх межах значення індексів біоландшафтного різноманіття, 
присвоєні всім ізолініям полікритеріального максимуму; 

г) звідси, зовнішні буфери (семикілометрові для регіонального 
й двокілометрові для локального територіального рівня екомереж), 
побудовані і для окремих максимумів ізоліній як розрахункові, і для 
серединних (теж розрахункових) ізоліній їхніх полікритеріальних 
максимумів, спільно з ізолініями, від яких побудовано такі буфери, 
промаркують межі ареалів імовірного місцезнаходження квазіге-
осистем БЛТС (її ядер) і можливих природних ядер регіональної 
чи локальної екомережі, які відображають найбільші значення за-
даних вихідних критеріальних параметрів біоландшафтного різно-
маніття. Результати саме такої побудови й продемонстровано на 
рис.4.24, де, до речі, видно, максимуми ізоліній якого показника 
правили за розрахункові; 

5) для отриманих таким чином ареалів імовірного місцезнахо-
дження можливих природних ядер регіональної або локальної еко-
мережі проводиться вибірковий ландшафтний аналіз наявності та 
комбінацій геосистем генетико-морфологічної ЛТС у межах зазна-
чених ареалів і орієнтовний (початковий) ландшафтно-
екологічний аналіз виду та міри антропізації цих ареалів, зважаючи 
на: 

а) визначення природних ядер за змістом (див.п.1.4); 
б) додаткові до вже використаних, такі типи (підтипи) критеріїв 

ідентифікації за табл.2.3, як критерії біоландшафтної натуральності 
й достатньої розмірності, а також гідрогеосистемні критерії; 

в) склад об’єктів антропогенної підсистеми ареалів, насамперед 
наявність тих, що зумовлюють найвищі значення унормованого ін-
дексу антропізації за табл.2.4 та, до того ж, правлять за "практично 
незіставні" зі статусом регіональних або локальних природних ядер 
території; 

6) проведений таким чином аналіз і дозволив модельно-
демонстраційно ідентифікувати в межах ареалів імовірного місцез-
находження контури 63 можливих природних ядер регіональної 
екомережі й 40 можливих природних ядер локальної екомережі, 
які і є основним компонентом початкової модельної структури 
("МС-2"), отриманої як підсумок демонстрації результатів реалізації 
2-го етапу геоінформаційного моделювання екомереж (рис.4.25-
4.26).  
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Рис.4.15 – Приклад інтерпольованої поверхні інтегрального індексу 

хорично-типової мінливості ЛТС (ICH/TYP,k за табл.2.3) як результату 
візуалізації відповідного запиту 3-го рівня до електронних БД (регіона-
льний модельно-демонстраційний басейн Росі, більша інтенсивність 
темного кольору відповідає більшим значенням ICH/TYP,k) 
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Рис.4.16 – Приклад інтерпольованої поверхні інтегрального індексу 

хорично-типової мінливості ЛТС (ICH/TYP,k за табл.2.3) як результату 
візуалізації відповідного запиту 3-го рівня до електронних БД (локаль-
на модельно-демонстраційна ділянка басейну Горині, більша інтенсив-
ність темного кольору відповідає більшим значенням ICH/TYP,k) 
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Рис.4.17 – Приклад інтерпольованої поверхні індексу композиційної 

репрезентативності території (RCk за табл.2.3) як результату візуаліза-
ції відповідного запиту 3-го рівня до електронних БД (регіональний 
модельно-демонстраційний басейн Росі, більша інтенсивність темного 
кольору відповідає більшим значенням RCk) 
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Рис.4.18 – Приклад інтерпольованої поверхні індексу композиційної 

репрезентативності території (RCk за табл.2.3) як результату візуаліза-
ції відповідного запиту 3-го рівня до електронних БД (локальна моде-
льно-демонстраційна ділянка басейну Горині, більша інтенсивність 
темного кольору відповідає більшим значенням RCk) 
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Рис.4.19 – Приклад інтерпольованої поверхні індексу питомої щіль-

ності "червонокнижних" біовидів (ma+p,k за табл.2.3) як результату ві-
зуалізації відповідного запиту 3-го рівня до електронних БД (регіона-
льний модельно-демонстраційний басейн Росі, більша інтенсивність 
темного кольору відповідає більшим значенням ma+p,k) 
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Рис.4.20 – Приклад інтерпольованої поверхні індексу питомої щіль-

ності "червонокнижних" біовидів (ma+p,k за табл.2.3) як результату ві-
зуалізації відповідного запиту 3-го рівня до електронних БД (локальна 
модельно-демонстраційна ділянка басейну Горині, більша інтенсив-
ність темного кольору відповідає більшим значенням ma+p,k) 
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Рис.4.21 – Приклад інтерпольованої поверхні індексу питомої щіль-

ності "зеленокнижних" асоціацій рослин (mg,p,k за табл.2.3) як резуль-
тату візуалізації відповідного запиту 3-го рівня до електронних БД (ре-
гіональний модельно-демонстраційний басейн Росі, більша інтенсив-
ність темного кольору відповідає більшим значенням mg,p,k) 
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Рис.4.22 – Приклад рівноінтервальних невід’ємних значень ізоліній 

вихідних критеріальних параметрів ідентифікації квазігеосистем (ядер) 
БЛТС  (1 – ICH/TYP,k; 2 – RCk; 3 – ma+p,k; 4 – mg,p,k) як результату візуалізації 
відповідного запиту 3-го рівня до електронних БД (регіональний моде-
льно-демонстраційний басейн Росі, див. рис.4.15, 4.17, 4.19, 4.21) 
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Рис.4.23 – Приклад максимальних значень ізоліній вихідних крите-

ріальних параметрів ідентифікації квазігеосистем БЛТС (1 – ICH/TYP,k; 2 
– RCk; 3 – ma+p,k; 4 – mg,p,k) як результату візуалізації відповідного запиту 
3-го рівня до електронних БД (регіональний модельно-демонстраційний 
басейн Росі, див. рис.4.15, 4.17, 4.19, 4.21) 
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Рис.4.24 – Приклад ареалів імовірного місцезнаходження ядер БЛТС 

і можливих природних ядер екомережі як результату візуалізації від-
повідного запиту 2-го рівня до електронних БД (регіональний модель-
но-демонстраційний басейн Росі). Розрахункові максимуми ізоліній ви-
хідних критеріальних параметрів за рис.4.23 та семикілометрові буфе-
ри цих максимумів: 1 – ICH/TYP,k; 2 – RCk; 3 – ma+p,k; 4 – mg,p,k 
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Рис.4.25 – Приклад початкової модельної структури ("МС-2") – мо-

жливих природних ядер екомережі – як результату візуалізації відпові-
дного запиту 1-го рівня до електронних БД (регіональний модельно-
демонстраційний басейн Росі) 

 



122 

 
 
Рис.4.26 – Приклад початкової модельної структури ("МС-2") – мо-

жливих природних ядер екомережі – як результату візуалізації відпові-
дного запиту 1-го рівня до електронних БД (локальна модельно-
демонстраційна ділянка басейну Горині) 
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4.3 Проміжна модельна структура й третій етап  
геоінформаційного моделювання екомереж 

 
Особливостями третього кроку з моделювання регіональної та 

локальної екомережі є те, що для проміжної модельної структури 
(див. п.3.1, п.3.2.1 і табл.4.5) слід, передусім, брати до уваги наступ-
не: 

– ця структура ("МС-3") оперує таким загальним набором полів і 
субполів, як 

 

{МС-3} ∈ {МКЕМ(ω,R,t)  ПАП(ω,R,t)ОПЕМ  
 

 АП(R,t)ОПЕМ }   ∀ {МС-1, МС-2}  ,                  (4.4) 
 
де ПАП(ω,R,t)ОПЕМ і АП(R,t)ОПЕМ – відповідно, випадкові поля 

(субполя) природно-антропогенної та детерміновані поля й субполя 
антропогенної підсистеми загальної області (регіону або його части-
ни) формування екомереж, які, до речі, можуть розглядатися і разом 
у блоці баз даних "Антропогенна й природно-антропогенна підсис-
тема території (АПТ)"; МКЕМ(ω,R,t) – випадкові поля елементів 
можливого каркаса екомереж, які в результаті уточнення складу мо-
жливих ядер і екокоридорів за їхньою наявністю (з додаванням ім-
перативних елементів) і критеріальною відповідністю визначенням 
тощо, а також за значеннями їхніх полів, тотожними рівню стану 
цих елементів, що відображає вплив на них антропогенної підсисте-
ми й геонегативних структуротвірних процесів, може, у свою чергу, 
бути подано за записом 

 

{МКЕМ(ω,R,t)} ∈ {БТСЕМ(ω,R,t)  РТСЕМ(ω,R,t)  
 

 УМКЕМ(ω,R,t)}  ,                                (4.5) 
 
де БТСЕМ(ω,R,t) – поля базової (можливої) територіальної стру-

ктури екомереж; РТСЕМ(ω,R,t) – поля реальної регіональної або 
локальної структури екомереж; УМКЕМ(ω,R,t) – поля послідовно 
уточненого можливого каркаса екомереж; 

– до складу "долучених" до можливого каркаса імперативних 
елементів мають входити поля вже існуючих і функціонально відпо-
відних територій (об’єктів природно-заповідного фонду, спеціаль-
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них охоронних зон тощо), адекватні за їхньою площею масштабу 
картографування при моделюванні екомереж. 

 
Табл.4.5 – Зміст компонентів концептуальної схеми математично-

картографічного моделювання регіональної та локальної екомережі 
стосовно проміжної модельної структури 

 
Компоненти Зміст для модельної структури "МС-3" 

місце в алгоритмічній схемі складник цільового категорування досліджуваного 
регіону або його частини 

база моделювання початкова модельна структура на тлі як базової стру-
ктури, так і базової основи моделювання (з допов-
ненням складниками антропогенної підсистеми тери-
торії) 

предмет моделювання подальше вирізнення й покрокове уточнення елемен-
тів можливого каркаса екомереж (ядер і екокоридо-
рів) за їхньою наявністю, критеріальною відповідніс-
тю визначенням, умовами формування тощо 

способи моделювання математично-картографічна модельна трансформація 
елементів початкової структури в елементи можли-
вого каркаса екомереж з їхнім покроковим допов-
ненням, відтворенням умов формування тощо, у т.ч. 
із застосуванням моделей відповідних індексів 
(табл.2.3, 2.8) тощо 

основні модельні парамет-
ри й розрахункові показни-
ки 

тематичні значення й просторові області випадкових 
і детермінованих полів і субполів можливого каркаса 
екомереж, у т.ч. за рівнем їхнього стану за фазовою й 
параметрично-процесовою стійкістю та, частково, 
надійністю 

зміст аналізу й оцінки послідовне визначення й оцінка реального рівня при-
родно-каркасної значущості та рівня стану можливих 
природних ядер і екокоридорів 

критерії аналізу й оцінки критеріальні визначення елементів екомереж і кри-
терії ідентифікації й рівня природно-каркасної зна-
чущості та стану можливих ядер і екокоридорів еко-
мереж і інших заданих об’єктів моделювання 
(табл.2.3, 2.8) 

особливості моделювання застосування ітераційних підходів 
результати моделювання проміжна модельна структура з послідовно уточне-

ними елементами можливого каркаса екомереж, фу-
нкціонально й параметрично значуща для четвертого 
складника алгоритмічної схеми 
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Відповідно, власне 3-й етап геоінформаційного моделювання 
екомереж згідно з п.3.2.2 спрямовано на формування гіперблоково-
го блока БД "Проміжна модельна структура" ("МС-3") з підтримкою 
вирізнення й попереднього уточнення елементів можливого каркаса 
регіональної або локальної екомережі (можливих природних ядер і 
екокоридорів) за умовами їхнього формування тощо та створення 
власне "МС-3" (характеристика етапу – у табл.4.6). 

 
Табл.4.6 – Характеристика результатів і підходів 3-го етапу геоін-

формаційного моделювання регіональної та локальної екомережі 
  

Результати й підходи Характеристика результатів і підходів 
1. Блок БД і запит 1-го 
рівня 

"Проміжна модельна структура" ("МС-3") 

2. Субблоки й запити 2-
го рівня 

"Базова (можлива) регіональна (локальна) структура 
екомереж", "Реальна регіональна (локальна) структура 
екомереж", "Уточнений можливий каркас екомереж" 

2.1. Формування просторових даних: 
– елементи проміжної 
модельної структури, 
які подаються (відтво-
рюються) 

просторові області й значення випадкових полів і субпо-
лів можливих ядер і екокоридорів, у т.ч. за рівнями їх-
нього стану за фазовою й параметрично-процесовою 
стійкістю та, частково, надійністю 

– подавання елементів 
як просторових об’єктів 

полігони і регіони 

– джерела формування цифрові джерела базової основи моделювання (блоків 
"ЛТС" і "АПТ") і початкової модельної структури (блока 
"МС-2") 

2.2. Організація (збе-
реження) просторових 
даних 

цифрові шари за субблоками 2-го рівня: полігональних 
об’єктів (на основі векторно-топологічних моделей) 

3. Просторовий аналіз даних при запитах 3-го й наступних рівнів: 
– запити за просторо-
вими й непросторовими 
атрибутами 
 

"Типові атрибути можливого каркаса", "Метричні атри-
бути можливого каркаса", "Фазова стійкість можливого 
каркаса"; "Параметрично-процесова стійкість можливого 
каркаса" тощо 

– основні операції ідентифікація об’єктів; зміна виду їхнього подавання й 
перекласифікація (у т.ч. агрегація й зміна меж, аналіз 
розширеного й безпосереднього оточення, категоруван-
ня "нових" об’єктів); демонстраційне, селективне (з ви-
важеними змінними обмежень) і те, що ідентифікує, 
накладання шарів (полігонів, "ліній у полігонах", "точок 
у полігонах") 
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Закінчення табл.4.6 
 

Результати й підходи Характеристика результатів і підходів 
– сервіс виконання за-
питів 

фіксовані, у т.ч. інтеграційні й розподільчі, просторові 
тематичні запити (за всією територією та/або для елеме-
нтів можливого каркаса екомереж); порівняння атрибу-
тів; зіставлення з вибірковими критеріями ідентифікації 
й рівня природно-каркасної значущості ядер, екокоридо-
рів тощо та критеріями їхнього стану (див. табл.2.3 і 
табл.2.8) 

4. Вивід результатів 
моделювання (функціо-
нальні види виконання 
запитів усіх рівнів) 

1) окремі й результувальні цифрові шари та їхні набори 
для запитів 1-го і 2-го рівня; 2) тематичні цифрові бага-
тошарі робочі простори, в т.ч. тематичні шари за шка-
лою відношень, для запитів 3-го й наступних рівнів  

 
За такими засновками й було реалізовано 3-й етап демонстра-

ційного моделювання обраних регіонального й локального модель-
но-демонстраційних об'єктів – басейну Росі й ділянки басейну Го-
рині. Ця реалізація, як і отримані в її процесі результати, також мали 
свою своєрідність, адекватну змісту табл.4.5-4.6, а саме: 

1) згідно з созологічно-типовим підтипом критеріїв ідентифікації 
й рівня значущості можливих елементів екомереж і використовуючи 
вже згаданий результувальний шар блока "АПТ" "Природно-
заповідний фонд (ПЗФ)", було визначено необхідність додавання до 
складу вже визначених можливих ядер екомереж їхніх імператив-
них елементів, якими власне і є об’єкти ПЗФ. При цьому для регіо-
нального модельно-демонстраційного басейну Росі зіставлення міс-
цезнаходження об’єктів ПЗФ з вже вирізненими на рис.4.25 ядрами 
показало, що лише 2 об’єкти ПЗФ з майже що 40 таких об’єктів не 
потрапило в межі зазначених ядер і було додатково залучено до їх-
нього складу (такі 2 невеликих ядра знаходяться на всіх наступних 
рисунках у південно-західній частині модельно-демонстраційного 
регіону). Це свідчить про неупередженість попереднього вибору мі-
сцезнаходження можливих ядер за підходами, викладеними в р.3. 
Натомість для локальної модельно-демонстраційної ділянки басейну 
Горині було, відповідно, додано 3 об’єкти, які не потрапили до скла-
ду можливих ядер на попередньому етапі (рис.4.27); 

2) для визначення умов формування вже ідентифікованих на 
другому й доданих на третьому етапі 65 можливих природних ядер 
регіонального модельно-демонстраційного об'єкта було застосовано 
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параметричний вид підтипу критеріїв фазово-антропізаційної стій-
кості (див. табл.2.8) у вигляді індексу такої стійкості ІFAS,j. Виявило-
ся, що 3% ядер мають вельми сильну, 85% сильну й 12% середню 
здатність до саморегуляції (див. додаток А), що загалом свідчить 
про цілком задовільний рівень стану всіх визначених можливих 
природних ядер екомережі за ознаками фазово-антропізаційної стій-
кості й відсутність необхідності зменшення їхнього складу. А от для 
локального модельно-демонстраційного об'єкта виникла необхід-
ність відповідного "вилучення" 2 природних ядер через їхню невід-
повідність критеріям зазначеної стійкості; 

3) враховуючи змістове визначення екокоридорів і зважаючи на   
такі типи критеріїв їхньої ідентифікації за табл.2.3, як критерії біо-
ландшафтної натуральності, територіально-типові критерії (особли-
во типова відповідність екокоридорів ядрам, які вони поєднують), 
гідроінвайронментні критерії, а також на інтерпольовані поверхні 
вихідних критеріальних показників біоландшафтного різноманіття 
(див. рис.4.15, 4.17, 4.19, 4.21), у результаті аналізу типів і комбіна-
цій геосистем генетико-морфологічної ЛТС у "міжядерних" ареалах 
було вирізнено 110 можливих екокоридорів максимально поєдна-
ної у біоландшафтному аспекті структури базової (можливої) регі-
ональної структури екомережі. Подальший аналіз і оцінка цих еко-
коридорів вже з біоландшафтно-екологічних позицій, передусім 
шляхом розрахунку індексів їхньої фазово-антропізаційної стійкості 
й урахування інших аспектів негативного або обмежувального впли-
ву антропогенної підсистеми території, призвів до необхідності ви-
лучення 24 можливих екокоридорів з числа фактичних (рис.4.28). 
Тобто надалі можна було оперувати вже 86 фактичними екокори-
дорами реальної регіональної структури екомережі, правомір-
ність чого доводить і той факт, що 40% цих коридорів мають сильну, 
55% середню й лише 5% послаблену здатність до саморегуляції 
(див. додаток Б); 

4) розрахований за значеннями регіональних "екокоридорного" та 
"циклового" індексів (як параметричними видами підтипу критеріїв 
фазово-етологічної стійкості за табл.2.8) відповідний за ознаками 
рівень стану екомережі засвідчив задовільну (63%) сформованість 
(зв’язність) її реальної регіональної структури з ідентифіковани-
ми вище 86 екокоридорами, що, втім, загалом говорить про доціль-
ність подальшого розвитку цієї структури (див. [54]); 
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5) в аспекті орієнтовного аналізу вже міри параметрично-
процесової стійкості можливого каркаса регіональної екомережі з 65 
ядер та 86 екокоридорів слід зазначити, що проведене зіставлення 
цифрового шару елементів цього каркаса з шаром інтенсивності ерозії 
(блок "АПТ") (рис.4.29) не дало вагомих підстав для зменшення числа 
зазначених елементів. До того ж, найбільша інтенсивність ерозійних 
процесів тяжіє до східних територій модельно-демонстраційного ре-
гіону, де вже функціонують об’єкти ПЗФ або заплановано створення 
елементів міжрегіональної екомережі, що загалом лише підтверджує 
тезу щодо необхідності проведення протиерозійних заходів як у існу-
ючій, так і в майбутній структурі екомережі; 

6) у цілому покрокове уточнення елементів можливого каркаса 
екомереж, проведене на третьому етапі демонстраційного моделю-
вання, дозволило отримати проміжну модельну структуру ("МС-
3") екомереж регіонального (приклад на рис.4.30) і локального мо-
дельно-демонстраційних об'єктів. 

 

 
 

Рис.4.27 – Приклад додавання до вже визначених можливих приро-
дних ядер екомережі її імперативних елементів як результату візуалі-
зації відповідних запитів 2-го рівня до електронних БД (локальна мо-
дельно-демонстраційна ділянка басейну Горині) 
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Рис.4.28 – Приклад накладання фактичних екокоридорів реальної 

регіональної структури на можливі екокоридори базової регіональної 
структури екомережі з вилученням 24 можливих екокоридорів з числа 
фактичних  як результату візуалізації відповідних запитів 2-го рівня до 
електронних БД (регіональний модельно-демонстраційний басейн Росі) 
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Рис.4.29 – Приклад накладання цифрового шару можливих ядер 

екомережі на шар інтенсивності ерозії, поданої за діапазонами значень 
густоти яружно-балкової мережі (див. рис.4.12), як результату візуалі-
зації відповідного запиту 3-го рівня до електронних БД (регіональний 
модельно-демонстраційний басейн Росі) 
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Рис.4.30 – Приклад проміжної модельної структури ("МС-3") – уто-

чненого можливого каркаса екомережі – як результату візуалізації від-
повідного запиту 1-го рівня до електронних БД (регіональний модель-
но-демонстраційний басейн Росі)  
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4.4 Кінцева модельна структура й четвертий етап  
геоінформаційного моделювання екомереж 

 
Особливостями четвертого й останнього кроку з моделювання 

регіональної та локальної екомережі є те, що для кінцевої модель-
ної структури (див. п.3.1, п.3.2.1 і табл.4.7) треба враховувати на-
ступне: 

– ця структура ("МС-4") є системою таких полів (субполів), як 
 

{МС-4} ∈ {ОЕЕМ(ω,R,t)  РПЗ((ω),R,t)}   ∀ {МС-1, МС-3}  ,  (3.6) 
 
де ОЕЕМ(ω,R,t) – поля (субполя) остаточних елементів змоде-

льованого варіанта регіональної або локальної екомережі; 
РПЗ((ω),R,t) – поля заданого регламенту природокористування й 
природоохоронних заходів у {ОПЕМ} з особливою увагою до полів 
буферних зон і з узгодженням їх з полями природоохоронних захо-
дів у регіоні чи його частині в цілому; 

– перший складник модельної структури {МС-4} виглядає, зро-
зуміло, як 

 

{ОЕЕМ} ∈ {ПЯ(ω,R,t)  ЕК(ω,R,t)  БФЗ(ω,R,t)  
 

 ЗПР(ω,R,t)}  ,                                    (3.7) 
 
де в правій частині – поля (субполя), відповідно, природних ядер 

(ПЯ), екокоридорів (ЕК), буферних зон (БФЗ) і зон потенційної ре-
натуралізації (ЗПР) регіональної або локальної екомережі; 

– позаяк поля {ОЕЕМ} мають відображати і реальний, і оптима-
льний (за умови поетапної реалізації природоохоронних заходів) 
рівень стану змодельованого варіанта регіональної або локальної 
екомережі, доцільно, за наявності належних вихідних даних, моде-
льно оцінити на розрахунково-прогнозному рівні і ймовірну оптимі-
заційну трансформацію цих полів за записом 

 
{ОЕЕМ} → {ЕЕМОПТ}   ∀ Е(ПСЕФ) → max  ,         (3.8) 

 
де {ЕЕМОПТ} – оптимізовані поля (субполя) елементів екомереж, 

у т.ч. враховуючи можливий функціональний та координатний пе-
рерозподіл полів {ОЕЕМ}; Е(ПСЕФ) – ефективність природно-
соціально-економічних функцій відповідних елементів екомереж з 
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вимогою максимально доцільного посилення бажаних геопозитив-
них і обмеження обраних геонегативних ПСЕФ або ступінь ефекти-
вності оптимізаційних рішень з поліпшення рівня стану екомереж. 

 
Табл.4.7 – Зміст компонентів концептуальної схеми математично-

картографічного моделювання регіональної та локальної екомережі 
стосовно кінцевої модельної структури 

 
Компоненти Зміст для модельної структури "МС-4" 

місце в алгоритмічній схемі складник моделювання варіанта власне регіональної 
або локальної екомережі за її основними елементами 
(природними ядрами, екокоридорами, буферними 
зонами й зонами потенційної ренатуралізації) 

база моделювання проміжна модельна структура на тлі базової структу-
ри й основи 

предмет моделювання кінцеве визначення й узгодження всіх елементів 
екомереж і обґрунтування шляхів їхньої оптимізації, 
в т.ч. необхідного регламенту природокористування 
й природоохоронних заходів 

способи моделювання математично-картографічне моделювання остаточ-
них елементів екомереж з кінцевою оцінкою рівня 
їхньої природно-каркасної значущості й реального 
рівня стану за стійкістю, надійністю та ефективністю 
відповідно до умов формування й функціонування; 
моделювання бажаних рівнів стану екомереж і спо-
собів їхнього досягнення та/або підтримання (обидва 
складники – із допоміжним застосуванням моделей 
відповідних індексів і співвідношень, див. табл.2.8) 

основні модельні парамет-
ри й розрахункові показни-
ки 

тематичні значення й просторові області випадкових 
полів і субполів усіх елементів екомереж за рівнями 
їхньої природно-каркасної значущості й стану, ре-
зультатами типізації елементів, ефективністю функ-
ціонування тощо; різноманітні індекси за табл.2.8 

зміст аналізу й оцінки кінцеве визначення рівня природно-каркасної зна-
чущості та визначення й зіставлення реального та 
оптимального рівня стану за стійкістю, надійністю й 
ефективністю функціонування всіх узгоджених еле-
ментів екомереж 

критерії аналізу й оцінки критеріальні визначення елементів екомереж, крите-
рії рівня їхньої природно-каркасної значущості та 
рівня їхнього стану за стійкістю й надійністю, крите-
рії актуальної ефективності функціонування екоме-
реж і критерії ефективності оптимізаційних рішень 
(табл.2.8) 
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Закінчення табл.4.7 
 

Компоненти Зміст для модельної структури "МС-4" 
особливості моделювання застосування ітераційних і оптимізаційних підходів, 

врахування типової та ієрархічної систематизації 
елементів екомереж 

результати моделювання кінцева модельна структура елементів регіональної 
або локальної екомережі з необхідним регламентом 
природокористування й природоохоронними захода-
ми щодо власне екомереж і всієї території їхнього 
формування 

 
Відповідний щойно розглянутій модельній структурі 4-й етап ге-

оінформаційного моделювання екомереж згідно з п.3.2.2 є етапом 
формування гіперблокового блока БД "Кінцева модельна структура" 
("МС-4") з підтримкою кінцевого визначення й узгодження всіх еле-
ментів регіональної або локальної екомережі та зон їхнього впливу, 
обґрунтування шляхів оптимізації цих мереж, у т.ч. необхідного ре-
гламенту природокористування й природоохоронних заходів, і ство-
рення власне "МС-4" (характеристика етапу – в табл.4.8). 

 
Табл.4.8 – Характеристика результатів і підходів 4-го етапу геоін-

формаційного моделювання регіональної та локальної екомережі 
 

Результати й підходи Характеристика результатів і підходів 
1. Блок БД і запит 1-го 
рівня 

"Кінцева модельна структура" ("МС-4") 

2. Субблоки й запити 2-
го рівня 

"Остаточні елементи змодельованого варіанта регіона-
льної або локальної екомережі", "Природоохоронні за-
ходи й регламент природокористування", "Імовірна оп-
тимізаційна трансформація екомереж" 

2.1. Формування просторових даних: 
– елементи кінцевої 
модельної структури, 
які подаються (відтво-
рюються) 

просторові області й значення випадкових і детерміно-
ваних полів і субполів остаточних елементів екомереж, у 
т.ч. оптимізованих, і природоохоронних заходів 

– подавання елементів 
як просторових об’єктів 

полігони (у т.ч. вимірні буфери), регіони, лінії та точки 

– джерела формування цифрові джерела базової основи моделювання (блоків 
"ЛТС" і "АПТ") і проміжної модельної структури (блока 
"МС-3") 
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Закінчення табл.4.8 
 

Результати й підходи Характеристика результатів і підходів 
2.2. Організація (збе-
реження) просторових 
даних 

цифрові шари за субблоками 2-го рівня: полігональних, 
лінійних і точкових об’єктів (на основі векторно-
топологічних моделей тощо) 

3. Просторовий аналіз даних при запитах 3-го й наступних рівнів: 
– запити за просторо-
вими й непросторовими 
атрибутами 
 

"Уточнення й узгодження елементів регіональної або 
локальної екомережі", "Типові (змістові) атрибути кін-
цевої модельної структури", "Метричні атрибути кінце-
вої модельної структури", "Топологічні атрибути кінце-
вої модельної структури", "Реальні й оптимальні рівні 
стану регіональної або локальної екомережі", "Регламент 
природокористування", "Склад і етапність природоохо-
ронних заходів", "Очікувані атрибути оптимізованої 
структури регіональної або локальної екомережі" тощо 

– основні операції ідентифікація об’єктів; зміна виду їхнього подавання 
(набір полігонів регіонів – як мережі з вузлами або лінії 
тощо) та перекласифікація (в т.ч. агрегація й зміна меж, 
аналіз оточення, буферизація й категорування "нових" 
об’єктів); топологічний аналіз (спеціальні індекси й 
співвідношення та оцінка просторових розподілів, по-
шук центроїдів і маршруту найменшої вартості); демон-
страційне, селективне (з "простими" й виваженими змін-
ними обмежень) і те, що ідентифікує, накладання шарів 
(полігонів, "точок у полігонах", "ліній у полігонах") 

– сервіс виконання за-
питів 

фіксовані, у т.ч. комбінаційні, просторові тематичні за-
пити (для елементів кінцевої структури); порівняння 
атрибутів; зіставлення з критеріями, в т.ч. оптимальнос-
ті, рівня стану (за стійкістю, надійністю й ефективністю 
функціонування) елементів екомереж (див. табл.2.8); 
відтворення природоохоронного регламенту та заходів 

4. Вивід результатів 
моделювання (функціо-
нальні види виконання 
запитів усіх рівнів) 

1) багатошарі (у т.ч. з результувальними шарами) елект-
ронні карти для запиту 1-го рівня; 2) окремі й результу-
вальні цифрові шари та їхні набори для запитів 2-го рів-
ня; 3) тематичні цифрові багатошарі робочі простори, в 
т.ч. тематичні шари за шкалою відношень, для запитів 3-
го й наступних рівнів 

 
За вищевикладеними підходами й було реалізовано 4-й етап де-

монстраційного моделювання басейну Росі й ділянки басейну Го-
рині як регіонального та локального модельно-демонстраційних 
об'єктів. Отримані при цьому результати відзначалися певною спе-
цифікою, відповідною засновкам табл.4.7-4.8, а саме: 
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1) зважаючи на визначення й відповідний набір критеріїв табл.2.3 

і табл.2.8, передусім типи критеріїв біоландшафтної натуральності й 
фазової стійкості та підтип специфічних комплексних критеріїв, бу-
ло розглянуто різні варіанти складу зон потенційної ренатуралізації, 
враховуючи як природні ядра й екокоридори, "виключені" з числа 
можливих елементів на попередніх етапах, так і інші, потенційні 
елементи та ступінь їхньої узгодженості зі структурою можливого 
каркаса регіональної та локальної екомережі. Це дозволило зробити 
остаточний вибір і визначити місцезнаходження зон потенційної 
ренатуралізації (приклад останніх у вигляді потенційних природ-
них ядер і потенційних екокоридорів наведено для регіонального 
модельно-демонстраційного об'єкта на рис.4.31). 

2) користуючись розробленими й викладеними у [54] критеріями 
орієнтовного оцінювання розміру буферних зон (тип специфічних 
критеріїв стійкості за табл.2.8) було розраховано усереднені шири-
ни буферних зон певних ядер чи екокоридорів модельної структури 
МС-3 (приклад для локального модельно-демонстраційного об'єкта – 
на рис.4.32); 

3) було узгоджено змодельовані елементи основного каркаса 
екомереж – природні ядра й екокоридори (МС-3) та буферні зони, 
які спільно й утворили актуальну регіональну та локальну еко-
мережу (приклад для регіонального модельно-демонстраційного 
об'єкта – на рис.4.33); 

4) наявність усіх вищезазначених змодельованих елементів нада-
ло змогу провести оцінювання (див. детальніше [54, 24]): 

а) параметричної структурно-функціональної стійкості регіо-
нальної й локальної екомережі за вже змодельованими її елементами; 

б) доступних для розрахунку індексів, що характеризують за від-
повідним підкласом критеріїв табл.2.8 міру ефективності функціо-
нування актуальних екомереж у цілому;  

в) ефективності оптимізаційних рішень з поліпшення рівня 
стану змодельованих екомереж за відповідними індексами табл.4.8;  

5) у підсумку демонстраційної реалізації 4-го етапу було отрима-
но остаточні елементи змодельованого варіанта регіональної та 
локальної екомережі (приклад – на рис.4.34, де додатково модель-
но вирізнено також три підсистеми регіональної екомережі та ймо-
вірні регіоносполучні екокоридори, див. [54]). 

 



137 

 
 
Рис.4.31 – Приклад узгодження можливого каркасу екомережі – ядер і 

екокоридорів проміжної структури "МС-3" – та зон потенційної ренату-
ралізації як результату візуалізації відповідного запиту 4-го рівня до 
електронних БД (регіональний модельно-демонстраційний басейн Росі) 
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Рис.4.32 – Приклад елементів основного каркаса екомережі (приро-

дні ядра й буферні зони) як результату візуалізації відповідного запиту 
4-го рівня до електронних БД (локальна модельно-демонстраційна ді-
лянка басейну Горині) 

 

 



139 

 
 
Рис.4.33 – Приклад актуальної екомережі (з елементами її основного 

каркаса: природними ядрами й екокоридорами та їхніми буферними 
зонами) як результату візуалізації відповідного запиту 4-го рівня до 
електронних БД (регіональний модельно-демонстраційний басейн Росі) 

 



140 

 
 
Рис.4.34 – Приклад остаточних елементів змодельованого варіанта 

екомережі як результату візуалізації відповідного запиту 2-го рівня до 
електронних БД (регіональний модельно-демонстраційний басейн Росі)   
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Запитання й завдання для самоконтролю 
1. Дайте загальну характеристику базовій модельній структурі 

екомереж. 
2. Чим характеризується початкова модельна структура екомереж? 
3. Наведіть загальну характеристику проміжної модельної 

структури екомереж. 
4. У чому полягає специфіка створення кінцевої модельної стру-

ктури екомереж? 
5. Назвіть особливості реалізації першого етапу геоінформацій-

ного моделювання екомереж. 
6. Проілюструйте реалізацію другого етапу геоінформаційного 

моделювання екомереж. 
7. Визначте визначальні риси реалізації третього етапу геоінфо-

рмаційного моделювання екомереж. 
8. Чим відрізняються між собою третій та четвертий етап ге-

оінформаційного моделювання екомереж? 
9. Які характеристики екомереж має містити класифікаційно-

критеріальний блок електронних БД? 
10. Які показники території формування екомереж повинен місти-

ти блок електронних БД "Ландшафтна територіальна структура"? 
11. Які цифрові шари складають блок електронних БД "Антропо-

генна й природно-антропогенна підсистема території"? 
 
Проблемні теми для рефератів  
1. Підвищення ефективності функціонування актуальних екомереж. 
2. Оптимізаційні рішення з поліпшення рівня стану змодельова-

них екомереж. 
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СЛОВНИК ОСНОВНИХ ТЕРМІНІВ 
 
Атрибут – будь-яка просторова та/або непросторова, кількісна 

чи/або якісна властивість просторових об’єктів, яка не містить ін-
формації щодо їхнього місцезнаходження. 

Бази даних (БД) – сукупність даних, які організовано за визначе-
ними правилами, що встановлюють загальні принципи опису, збере-
ження й маніпуляції даними за допомогою комп'ютеризованих засобів. 

Бази даних реляційного типу – див. реляційна (таблична) стру-
ктура баз даних. 

Біоландшафтна територіальна структура (БЛТС) – мережна 
структура, складниками якої (т.зв. квазігеосистемами або елемен-
тами БЛТС) є певні, специфічно поєднані між собою, відокремлені 
фрагменти синергічно скомплексованих генетико-морфологічної, 
басейнової та біоцентрично-сітьової ландшафтної територіальної 
структури (ЛТС), які в тому чи іншому вигляді збереглися в природ-
ному або близькому до нього стані в умовах антропогенного тиску й 
впливу структуро-деструкційних природних чинників.  

Біоландшафтне різноманіття – інтегральне поняття, що засто-
совується з огляду на необхідність одночасного системного збере-
ження та відновлення і біорізноманіття, і ландшафтного різнома-
ніття, зважаючи й на стохастичні зв’язки між едафічною типологі-
єю геосистем та генофондною типологію екосистем як біоцентрич-
них модулів геосистем. 

Біорізноманіття – див. біотичне різноманіття. 
Біотичне різноманіття (біорізноманіття) – внутрішньовидова, 

міжвидова й міжекосистемна мінливість (різноманіття) рослинного 
та тваринного світу будь-яких ареалів, у т.ч. суходільних, морських і 
інших водних, а також екологічних комплексів як умова стійкості та 
сталого розвитку відповідних екосистем. 

Буферна зона елемента екомережі (екомережна буферна зона) 
– вирізнений навколо такого елемента (регіонального або локального 
екомережного природного ядра чи екокоридору) ареал (своєрідний 
"захисний" геотон), основною функцією якого є обмеження й зни-
ження, аж до повної ліквідації, негативного для зазначеного ядра чи 
екокоридору "зовнішнього" до них впливу прилеглих антропізова-
них територій чи об’єктів економіки або несприятливих природних 
процесів. 
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Географічна інформаційна система (геоінформаційна систе-
ма, ГІС) – система комп'ютерних і комп'ютеризованих апаратно-
програмних засобів і алгоритмічних процедур, створена для цифро-
вої підтримки, поповнювання, управління, маніпуляції, аналізу, ма-
тематично-картографічного моделювання й образного відтворення 
географічно (просторово) координованих даних. 

Географічно (просторово) координовані дані – дані про прос-
торові об'єкти, які містять інформацію щодо їхнього місцезнахо-
дження (позиційний складник) і атрибутів (непозиційний склад-
ник). 

Геоінформаційне моделювання екомережі – підпроцес моделю-
вання екомережі, який визначає принципи та підходи до складників 
просторового аналізу й зазначеного моделювання засобами ГІС-
інструментарію, враховуючи способи відображення просторових 
об’єктів різного типу та їхніх атрибутів, застосування необхідних 
геоінформаційних структур і моделей даних, особливостей маніпу-
ляції ними тощо. 

Геоінформаційні технології – технологічна основа створення й 
використання географічних інформаційних систем (ГІС), яка дозво-
ляє реалізовувати їхні функціональні можливості. 

Геонегативні природно-соціально-економічні функції (ПСЕФ) 
екомережі – тип природно-соціально-економічних функцій екоме-
режі. 

Геопозитивні природно-соціально-економічні функції 
(ПСЕФ) екомережі – тип природно-соціально-економічних функцій 
екомережі. 

ГІС-інструментарій – програмне забезпечення ГІС, яке підтри-
мує створення й експлуатацію ГІС і/або той чи інший набір функці-
ональних можливостей ГІС, що вже створена й експлуатується як 
інформаційна система. 

Екокоридори БЛТС – див. ядра та екокоридори БЛТС. 
Екокоридор локальної екомережі – див. локальний екокоридор. 
Екокоридор регіональної екомережі – див. регіональний екоко-

ридор. 
Екомережа (екологічна мережа) – системний територіальний 

мегаоб’єкт спеціального природоохоронного статусу та режиму 
природокористування у вигляді мережі. Остання є певною сукупніс-
тю квазігеосистем БЛТС, функціонально диференційованих і коор-
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динатно заданих вже як взаємопоєднані елементи екомережі відпо-
відно до обумовлених біоекосистемних, геосистемних і комплекс-
них критеріїв ідентифікації й рівня природно-каркасної значущості 
та критеріїв рівня стану зазначених квазігеосистем і/або елементів 
екомережі за їхньою стійкістю, надійністю та ефективністю фун-
кціонування з огляду на головну мету формування екомереж – сьо-
годенне або майбутнє підтримання (збереження) та/або відновлення 
біоландшафтного різноманіття. 

Екомережа локального територіального рівня – див. локальна 
екомережа. 

Екомережа регіонального територіального рівня – див. регіо-
нальна екомережа. 

Екомережна буферна зона – див. буферна зона елемента екоме-
режі. 

Електронна карта – цифрова карта та/або набір тематичних ци-
фрових шарів даних і програмні засоби їхньої візуалізації з розмі-
щенням такої карти (шарів) і засобів на певному носії-накопичувачу 
інформації, у т.ч. накопичувачах інформаційних мереж. 

Елементи БЛТС – див. квазігеосистеми БЛТС. 
Елементи екомережі – природні ядра, екокоридори, буферні зони 

й зони потенційної ренатуралізації регіональної або локальної еко-
мережі. 

Ефективність функціонування екомережі – одна з ознак рівня 
стану змодельованого варіанта екомережі, яку розглядають у двох 
взаємопоєднаних аспектах: як ефективність функціонування змоде-
льованих елементів основного каркаса екомережі – природних ядер, 
екокоридорів і буферних зон, та як ефективність оптимізаційних рі-
шень з поліпшення рівня стану екомережі, зважаючи на зони потен-
ційної ренатуралізації тощо.  

Запит до баз даних – завдання на пошук інформації, що задово-
льняє певним умовам, у базах даних. 

Зона потенційної ренатуралізації – перспективний елемент ре-
гіональної або локальної екомережі (її потенційне природне ядро або 
потенційний екокоридор), який є цінним для структури екомережі, 
може бути "доведений" у майбутньому до відповідності головним 
вимогам до відповідного елемента екомережі за допомогою певних 
геоекологічно-реабілітаційних заходів і не матиме обмежень через 
його нинішній або перспективний рівень стану й соціально-
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економічне використання та склад антропогенних об’єктів тощо для 
проведення таких заходів і "залучення" до структури "реальних" 
екомережних елементів. 

Імперативні елементи екомережі – об'єкти, віднесені до елеме-
нтів екомережі законодавчо, зокрема об'єкти природно-заповідного 
й лісового фонду, а також інші території, які особливо (спеціально) 
охороняються. 

Квазігеосистеми (елементи) БЛТС – ядра та екокоридори 
БЛТС. 

Критерії ідентифікації й рівня природно-каркасної значущос-
ті можливих елементів екомережі – сукупність біоекосистемних, 
геосистемних і комплексних критеріїв, які правлять за підставу для 
розгляду певних територій як можливих елементів екомережі (пе-
редусім її природних ядер і екокоридорів). 

Ландшафтне різноманіття – множинність природних, наразі 
скрізь тією чи іншою мірою антропізованих, ландшафтних комплек-
сів будь-якого розміру й ієрархічного рангу як умова геосистемної 
стійкості та сталого розвитку цих комплексів. 

Локальна екомережа (екомережа локального територіально-
го рівня) – певна за складом змодельована мережна сукупність 
квазігеосистем БЛТС, початково ідентифікованих і остаточно об-
раних за заданим набором критеріїв біоландшафтного різнома-
ніття й стану цих квазігеосистем з метою їхнього поточного або 
перспективного збереження, охорони та відновлення (в ідеалі – для 
максимально можливого відновлення й підтримання в стійкому 
стані бажаного за структурою природного каркаса території час-
тини регіону). 

Локальне екомережне природне ядро (природне ядро локаль-
ної екомережі) – квазігеосистема БЛТС у вигляді її ядра, яка є те-
риторіально замкненою ділянкою з природною або близькою до неї 
рослинністю, що має значення для збереження генофонду ландшаф-
ту й оптимізаційного впливу на прилеглі території та відрізняється 
від них значно більшим біорізноманіттям. 

Локальний екокоридор (екокоридор локальної екомережі) – 
квазігеосистема БЛТС у вигляді її екокоридору, яка суттєво необхід-
на для забезпечення просторових зв’язків між локальними екомереж-
ними природними ядрами, а також виконує певні значущі довкілля-
ресурсо-відтворювальні та довкілля-ресурсо-охоронні функції. 
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Математично-картографічне моделювання екомережі – підп-
роцес моделювання екомережі, який узагальнено інтегрує методи 
моделювання за допомогою власне математичних (логіко-
математичних), картографічних, графічних, математично-
картографічних і математично-графічних моделей.  

Моделювання екомережі – процес створення геоінформаційних 
математично-картографічних моделей екомережі, з урахуванням 
природного потенціалу території та сучасних технологій природоко-
ристування, з метою збереження й відтворення біоландшафтного 
різноманіття. Поділяється на два підпроцеси: математично-
картографічного та геоінформаційного моделювання екомережі. 

Надійність об’єктів моделювання екомережі – одна з ознак рі-
вня стану об'єктів моделювання екомережі, яка тлумачиться як міра 
здатності виконувати (посилювати) цими об’єктами вимогові геопо-
зитивні чи обмежувати (ліквідовувати) обрані геонегативні природ-
но-соціально-економічні функції (ПСЕФ) у межах, які відповідають 
оптимальному режиму функціонування екомережі, зумовлюючи 
регламентацію (насамперед обмеження) природокористування в ній, 
у т.ч. проведення належних природоохоронних заходів. 

Об'єкти моделювання екомережі – квазігеосистеми БЛТС і/або 
можливі, остаточні чи імперативні елементи екомережі, враховую-
чи їхній набір. 

Параметрична стійкість об'єктів моделювання екомережі – 
складних стійкості об'єктів моделювання екомережі, який поділя-
ється на власні компоненти: параметрично-процесову стійкість і 
параметричну структурно-функціональну стійкість зазначених 
об'єктів. 

Параметрична структурно-функціональна стійкість екоме-
режі – компонент параметричної стійкості, який відображає стій-
кість екомережі за певними "загальноекомережними" показниками, 
що характеризують розвиненість цієї мережі за її елементами стосо-
вно регіону моделювання екомережі або його частини та, додатково, 
функціональну роль окремих елементів екомережі в її структурі. 

Параметрично-процесова стійкість об'єктів моделювання 
екомережі – компонент параметричної стійкості, який визначаєть-
ся за мірою поліваріантної відповідності параметрів, що характери-
зують основні структуротвірні процеси в об’єктах моделювання 
екомережі, еталонним (у т.ч. нормативним тощо) показникам, еко-
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логічно (у т.ч. гідроекологічно) чи геоекологічно заданим згідно із 
основною спрямованістю моделювання екомережі. 

Пошарова (багатошарова) організація даних – виконання по-
ділу інформації щодо просторових об'єктів на тематичні цифрові 
шари з вирізненням об'єктів, віднесених до одного шару.  

Природне ядро локальної екомережі – див. локальне екомере-
жне природне ядро. 

Природне ядро регіональної екомережі – див. регіональне еко-
мережне природне ядро. 

Природний каркас території – об'єкти, що підлягають особли-
вій охороні для безперешкодного виконання функцій збереження й 
відтворення біоландшафтного різноманіття. 

Природно-соціально-економічні функції (ПСЕФ) екомережі – 
характеристики виконання екомережею в цілому або її елементами 
вимог збереження й відтворення біоландшафтного різноманіття. Роз-
поділяються на два головних типи – геопозитивні (довкілля-ресурсо-
відтворювальні, довкілля-ресурсо-охоронні тощо) й геонегативні (до-
вкілля-ресурсо-деградаційно-редукційні, "екоризикові" тощо). 

Просторовий аналіз: 1) у географічних і суміжних з ними дис-
циплінах – група функцій, які забезпечують аналіз розташування, 
зв'язків і інших територіальних відношень просторових об'єктів як 
систем довкілля; 2) в ГІС-інструментарії – операції з дослідження 
даних щодо просторових об'єктів для вилучення або створення но-
вих таких даних. 

Просторові об’єкти – об’єкти (елементи) реального світу, карто-
графічне подавання яких відтворює більшість природних, антропо-
генних, природно-антропогенних і соціально-економічних об'єктів, 
процесів і явищ, які вивчає географія. Ці об’єкти аналізуються за 
допомогою ГІС-інструментарію й поділяються на п'ять їхніх осно-
вних типів: точкові об’єкти (точки), лінійні об’єкти (лінії), площинні 
об’єкти (області, полігони), об’ємні об’єкти (поверхні), а також про-
сторові об’єкти високого рівня. 

Просторові об’єкти високого рівня – тип просторових 
об’єктів, до якого відносяться, як види, певні точкові, лінійні, ком-
біновані (у т.ч. мережі) й площинні (регіони) об’єкти високого рівня, 
які повинні бути не тільки розраховано, а й побудовано та/або оці-
нено за визначеними критеріями тощо на основі вже введених у бази 
даних ГІС місцезнаходження й атрибутів цих об'єктів. 
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Регіональна екомережа (екомережа регіонального територіа-
льного рівня) – певна за складом змодельована мережна сукупність 
квазігеосистем БЛТС, початково ідентифікованих і остаточно обра-
них за заданим набором критеріїв біоландшафтного різноманіття й 
стану цих квазігеосистем з метою їхнього поточного або перспекти-
вного збереження, охорони та відновлення (в ідеалі – для максима-
льно можливого відновлення й підтримання у стійкому стані бажа-
ного за структурою природного каркаса території регіону). 

Регіональне екомережне природне ядро (природне ядро регіо-
нальної екомережі) – квазігеосистема БЛТС у вигляді її ядра, влас-
тивості якої за біоекосистемними (біотичними), геосистемними 
(ландшафтними) та комплексними ознаками біоландшафтного різ-
номаніття відчутно вирізняються на регіональному рівні та є зна-
чущими й особливо цінними для збереження природного каркаса 
території регіону. 

Регіональний екокоридор (екокоридор регіональної екомере-
жі) – квазігеосистема БЛТС у вигляді її екокоридору, яка суттєво 
необхідна для забезпечення просторових зв’язків між регіональними 
екомережними природними ядрами, а також виконує певні значущі 
довкілля-ресурсо-відтворювальні та довкілля-ресурсо-охоронні фу-
нкції. 

Реляційна (таблична) структура баз даних – структура, за якої 
дані зберігаються як табличні рядки значень атрибутів об’єктів. 
Такі значення групуються в цих окремих рядках у вигляді т.зв. від-
ношень, позаяк вони зберігають свої положення в кожному рядку й 
визначено (ситуаційно, неявно) поєднані з об'єктами та між собою. 

Рівень стану об’єктів моделювання екомережі – сукупність 
властивостей об’єктів моделювання екомережі, яка оцінюється за 
стійкістю та надійністю певних таких об’єктів або їхнього набору, 
а також за ефективністю функціонування екомережі.  

Стійкість об’єктів моделювання екомережі – одна з ознак рівня 
стану об'єктів моделювання екомережі, яка тлумачиться як здат-
ність цих об’єктів зберігати, при антропогенних навантаженнях і 
природних впливах, власні природні властивості, структуру й типо-
логічні особливості в основному за рахунок саморегуляції, у т.ч. "пі-
дсиленої сприянням" вже реалізованих природоохоронних заходів 
(технологічних, законодавчих, організаційних тощо). Поділяється на 
фазову стійкість і параметричну стійкість. 
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"Стільники" – правильні шестикутні ковзні неперетнуті вікна 
регулярної сітки, в межах і для центрів яких вимірюються (визнача-
ються засобами ГІС-інструментарію) значення загального поля за-
даних показників біоландшафтного різноманіття. 

Територіальні рівні екомереж – сукупність різнорангових, по-
єднаних між собою, територіальних рівнів екомереж, зокрема наці-
онального (міжрегіонального), регіонального та локального.  

Фазова стійкість об’єктів моделювання екомережі – складник 
стійкості об'єктів моделювання екомережі, який відображає міру 
саморегуляційної здатності цих об’єктів і поділяється на компонен-
ти: фазово-антропізаційну стійкість і фазово-етологічну стійкість 
зазначених об'єктів. 

Фазово-антропізаційна стійкість об’єктів моделювання еко-
мережі – компонент фазової стійкості, який зумовлюється ступе-
нем антропізації об’єктів моделювання екомережі й віддзеркалює 
міру їхньої "залишкової" здатності до саморегуляції.  

Фазово-етологічна стійкість екомережі – компонент фазової 
стійкості, який відображає стійкість змодельованої за основними 
елементами екомережі в цілому за сформованістю (зв’язністю) її 
територіальної структури. 

Цифровий шар – див. шар. 
Шар (цифровий шар)  – сукупність однотипних (за властивос-

тями чи вимірністю) просторових об'єктів, що віднесено до однієї 
теми (класу об'єктів) у межах певної території та в системі коорди-
нат, спільної для набору шарів. 

Ядра та екокоридори БЛТС – квазігеосистеми (елементи) 
БЛТС, які утворюють актуальний за структурою природний каркас 
обраної для моделювання екомережі території.  

Примітка. Курсивом у визначеннях основних термінів виділено терміни, 
що мають окрему власну дефініцію. 
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ДОДАТКИ 
 

Додаток А – Приклад типізації природних ядер регіональної 
екомережі (регіональний модельно-демонстраційний басейн  

Росі, див. табл.2.1, р.4 і коди за рис.А.1) 
 

№ Код Назва Клас Група Під-
гру-
па 1) 

Ка-
тего-
рія 

Підро-
зряд 

Вид Під-
вид 

Варі
рі-
ант 

2) 

1 1.1 Чорно-
рудсь-
ке 

біое-
косис-
темне 

серед-
ньови-
сотне 

сла-
бка 

мале дуже 
склад-
не 

суто 
систем-
не 

відда-
лене 

си-
льна 

2 1.2 Вчорай
рай-
шівсь-
ке 

біое-
косис-
темне 

серед-
ньови-
сотне 

сла-
бка 

сере-
днє 

дуже 
склад-
не 

суто 
систем-
не 

відда-
лене 

си-
льна 

3 1.3 Бист-
рицьке 

біое-
косис-
темне 

серед-
ньови-
сотне 

сла-
бка 

сере-
днє 

склад-
не 

суто 
систем-
не 

відда-
лене 

си-
льна 

4 1.4 Ру-
жинсь-
ке 

біое-
косис-
темне 

серед-
ньови-
сотне 

сла-
бка 

сере-
днє 

склад-
не 

суто 
систем-
не 

відда-
лене 

си-
льна 

5 1.5 Плос-
ківське 

біое-
косис-
темне 

серед-
ньови-
сотне 

се-
ред-
ня 

сере-
днє 

склад-
не 

суто 
систем-
не 

відда-
лене 

си-
льна 

6 1.6 Ягня-
тинсь-
ке 

біое-
косис-
темне 

серед-
ньови-
сотне 

сла-
бка 

сере-
днє 

склад-
не 

суто 
систем-
не 

відда-
лене 

си-
льна 

7 1.7 Верхі-
внян-
ське 

геоси-
стем-
не 

серед-
ньови-
сотне 

се-
ред-
ня 

сере-
днє 

склад-
не 

підсис-
темне 
"ключо-
ве" 

відда-
лене 

си-
льна 

8 1.8 Паво-
лоцьке 

геоси-
стем-
не 

серед-
ньови-
сотне 

се-
ред-
ня 

сере-
днє 

ускла-
днене 

підсис-
темне 
"ключо-
ве" 

відда-
лене 

си-
льна 

9 1.9 Го-
луб’я-
тинське 

геоси-
стем-
не 

серед-
ньови-
сотне 

се-
ред-
ня 

сере-
днє 

склад-
не 

суто 
систем-
не 

відда-
лене 

се-
ред-
ня 

10 1.10 Сквир-
ське 

геоси-
стем-
не 

серед-
ньови-
сотне 

се-
ред-
ня 

дуже 
вели-
ке 

ускла-
днене 

підсис-
темне 
"ключо-
ве" 

відда-
лене 

си-
льна 
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Продовження додатка А 
№ Код Назва Клас Група Під-

гру-
па 1) 

Ка-
тего-
рія 

Підро-
зряд 

Вид Під-
вид 

Варі
рі-
ант 

2) 

11 1.11 Чубин-
ське 

геоси-
стем-
не 

серед-
ньови-
сотне 

се-
ред-
ня 

вели-
ке 

ускла-
днене 

суто 
систем-
не 

близь-
кого 
ото-
чення 

си-
льна 

12 1.12 Мало-
поло-
вецьке 

геоси-
стем-
не 

низо-
винне 

се-
ред-
ня 

вели-
ке 

склад-
не 

суто 
систем-
не 

поєд-
нане з 
М.Е. 3) 

си-
льна 

13 1.13 Рудан-
ське 

геоси-
стем-
не 

низо-
винне 

се-
ред-
ня 

сере-
днє 

склад-
не 

регіона-
льне 
"ключо-
ве" 

поєд-
нане з 
М.Е. 

си-
льна 

14 1.14 Пусто-
варів-
ське 

геоси-
стем-
не 

низо-
винне 

се-
ред-
ня 

вели-
ке 

ускла-
днене 

регіона-
льне 
"ключо-
ве" 

близь-
кого 
ото-
чення 

си-
льна 

15 2.1 Старо-
стине-
цьке 

геоси-
стем-
не 

серед-
ньови-
сотне 

сла-
бка 

вели-
ке 

ускла-
днене 

суто 
систем-
не 

відда-
лене 

си-
льна 

16 2.2 Погре-
би-
щенсь-
ке 

геоси-
стем-
не 

підви-
щене 

сла-
бка 

сере-
днє 

ускла-
днене 

суто 
систем-
не 

відда-
лене 

си-
льна 

17 2.3 Крупо-
дерин-
ське 

геоси-
стем-
не 

серед-
ньови-
сотне 

се-
ред-
ня 

мале склад-
не 

суто 
систем-
не 

відда-
лене 

се-
ред-
ня 

18 2.4 Ски-
бине-
цьке 

геоси-
стем-
не 

серед-
ньови-
сотне 

сла-
бка 

сере-
днє 

ускла-
днене 

суто 
систем-
не 

відда-
лене 

си-
льна 

19 2.5 Пав-
лівське 

геоси-
стем-
не 

серед-
ньови-
сотне 

се-
ред-
ня 

вели-
ке 

ускла-
днене 

суто 
систем-
не 

відда-
лене 

си-
льна 

20 2.6 Тетіїв-
ське 

геоси-
стем-
не 

серед-
ньови-
сотне 

се-
ред-
ня 

сере-
днє 

склад-
не 

суто 
систем-
не 

відда-
лене 

си-
льна 

21 2.7 Голо-
дьків-
ське 

геоси-
стем-
не 

серед-
ньови-
сотне 

се-
ред-
ня 

вели-
ке 

ускла-
днене 

суто 
систем-
не 

відда-
лене 

си-
льна 
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Продовження додатка А 
№ Код Назва Клас Група Під-

гру-
па 1) 

Ка-
тего-
рія 

Підро-
зряд 

Вид Під-
вид 

Варі
рі-
ант 

2) 

22 2.8 Мало-
ростів-
ське 

ком-
плек-
сне 

підви-
щене 

се-
ред-
ня 

дуже 
мале 

дуже 
склад-
не 

ізольо-
ване 

відда-
лене 

си-
льна 

23 2.9 Осич-
нянсь-
ке 

ком-
плек-
сне 

серед-
ньови-
сотне 

се-
ред-
ня 

дуже 
мале 

дуже 
склад-
не 

суто 
систем-
не 

відда-
лене 

си-
льна 

24 2.10 Дени-
хівське 

геоси-
стем-
не 

серед-
ньови-
сотне 

се-
ред-
ня 

сере-
днє 

склад-
не 

суто 
систем-
не 

відда-
лене 

си-
льна 

25 2.11 Олек-
санд-
рівське 

геоси-
стем-
не 

серед-
ньови-
сотне 

се-
ред-
ня 

вели-
ке 

ускла-
днене 

суто 
систем-
не 

відда-
лене 

си-
льна 

26 2.12 Галай-
ківське 

геоси-
стем-
не 

серед-
ньови-
сотне 

се-
ред-
ня 

сере-
днє 

ускла-
днене 

суто 
систем-
не 

відда-
лене 

си-
льна 

27 2.13 Григо-
рівське 

біое-
косис-
темне 

серед-
ньови-
сотне 

се-
ред-
ня 

сере-
днє 

склад-
не 

підсис-
темне 
"ключо-
ве" 

відда-
лене 

си-
льна 

28 2.14 Каш-
перів-
ське 

геоси-
стем-
не 

серед-
ньови-
сотне 

се-
ред-
ня 

сере-
днє 

ускла-
днене 

підсис-
темне 
"ключо-
ве" 

відда-
лене 

си-
льна 

29 2.15 Зрай-
ківське 

геоси-
стем-
не 

серед-
ньови-
сотне 

се-
ред-
ня 

вели-
ке 

ускла-
днене 

підсис-
темне 
"ключо-
ве" 

відда-
лене 

си-
льна 

30 2.16 Воло-
дарсь-
ке 

геоси-
стем-
не 

серед-
ньови-
сотне 

се-
ред-
ня 

вели-
ке 

ускла-
днене 

регіона-
льне 
"ключо-
ве" 

відда-
лене 

си-
льна 

31 2.17 Іванів-
ське 

геоси-
стем-
не 

серед-
ньови-
сотне 

сла-
бка 

сере-
днє 

склад-
не 

суто 
систем-
не 

відда-
лене 

си-
льна 

32 2.18 Пар-
хомів-
ське 

геоси-
стем-
не 

серед-
ньови-
сотне 

сла-
бка 

вели-
ке 

ускла-
днене 

суто 
систем-
не 

відда-
лене 

си-
льна 
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Продовження додатка А 
№ Код Назва Клас Група Під-

гру-
па 1) 

Ка-
тего-
рія 

Підро-
зряд 

Вид Під-
вид 

Варі
рі-
ант 

2) 

33 2.19 Рубче-
нківсь-
ке 

геоси-
стем-
не 

серед-
ньови-
сотне 

се-
ред-
ня 

сере-
днє 

ускла-
днене 

регіона-
льне 
"ключо-
ве" 

відда-
лене 

се-
ред-
ня 

34 2.20 Берез-
нянсь-
ке 

геоси-
стем-
не 

серед-
ньови-
сотне 

се-
ред-
ня 

сере-
днє 

склад-
не 

регіона-
льне 
"ключо-
ве" 

відда-
лене 

си-
льна 

35 2.21 Фас-
тівське 

геоси-
стем-
не 

серед-
ньови-
сотне 

се-
ред-
ня 

сере-
днє 

склад-
не 

регіона-
льне 
"ключо-
ве" 

близь-
кого 
ото-
чення 

си-
льна 

36 2.22 Озер-
нянсь-
ке 

ком-
плек-
сне 

низо-
винне 

се-
ред-
ня 

сере-
днє 

склад-
не 

регіона-
льне 
"ключо-
ве" 

поєд-
нане з 
М.Е. 

си-
льна 

37 3.1 Ста-
вищен-
ське 

геоси-
стем-
не 

серед-
ньови-
сотне 

сла-
бка 

сере-
днє 

дуже 
склад-
не 

суто 
систем-
не 

у 
складі 
М.Е. 

си-
льна 

38 3.2 Усти-
мівське 

геоси-
стем-
не 

серед-
ньови-
сотне 

сла-
бка 

вели-
ке 

ускла-
днене 

суто 
систем-
не 

у 
складі 
М.Е. 

си-
льна 

39 3.3 Гребі-
нківсь-
ке 

геоси-
стем-
не 

низо-
винне 

сла-
бка 

дуже 
вели-
ке 

ускла-
днене 

суто 
систем-
не 

поєд-
нане з 
М.Е. 

ве-
льми 
си-
льна 

40 3.4 Пищи-
цьке 

геоси-
стем-
не 

низо-
винне 

сла-
бка 

сере-
днє 

ускла-
днене 

регіона-
льне 
"ключо-
ве" 

у 
складі 
М.Е. 

си-
льна 

41 3.5 Глибо-
цьке 

геоси-
стем-
не 

низо-
винне 

се-
ред-
ня 

сере-
днє 

склад-
не 

регіона-
льне 
"ключо-
ве" 

у 
складі 
М.Е. 

си-
льна 

42 3.6 Шка-
рівське 

ком-
плек-
сне 

низо-
винне 

се-
ред-
ня 

вели-
ке 

ускла-
днене 

регіона-
льне 
"ключо-
ве" 

у 
складі 
М.Е. 

си-
льна 
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Продовження додатка А 
№ Код Назва Клас Група Під-

гру-
па 1) 

Ка-
тего-
рія 

Підро-
зряд 

Вид Під-
вид 

Варі
рі-
ант 

2) 

43 3.7 Синяв-
ське 

геоси-
стем-
не 

низо-
винне 

сла-
бка 

вели-
ке 

ускла-
днене 

регіона-
льне 
"ключо-
ве" 

у 
складі 
М.Е. 

се-
ред-
ня 

44 3.8 Чер-
нинсь-
ке 

біое-
косис-
темне 

серед-
ньови-
сотне 

се-
ред-
ня 

вели-
ке 

ускла-
днене 

регіона-
льне 
"ключо-
ве" 

у 
складі 
М.Е. 

си-
льна 

45 3.9 Бушев-
ське 

ком-
плек-
сне 

низо-
винне 

се-
ред-
ня 

дуже 
вели-
ке 

ускла-
днене 

регіона-
льне 
"ключо-
ве" 

у 
складі 
М.Е. 

си-
льна 

46 3.10 Бовку-
нецьке 

ком-
плек-
сне 

низо-
винне 

се-
ред-
ня 

дуже 
вели-
ке 

ускла-
днене 

регіона-
льне 
"ключо-
ве" 

у 
складі 
М.Е. 

си-
льна 

47 3.11 Чай-
ківське 

ком-
плек-
сне 

низо-
винне 

се-
ред-
ня 

вели-
ке 

склад-
не 

суто 
систем-
не 

у 
складі 
М.Е. 

си-
льна 

48 3.12 Тепті-
ївське 

ком-
плек-
сне 

низо-
винне 

се-
ред-
ня 

сере-
днє 

ускла-
днене 

підсис-
темне 
"ключо-
ве" 

поєд-
нане з 
М.Е. 

си-
льна 

49 3.13 Хо-
хітв’я-
нське 

біое-
косис-
темне 

низо-
винне 

се-
ред-
ня 

дуже 
вели-
ке 

ускла-
днене 

підсис-
темне 
"ключо-
ве" 

у 
складі 
М.Е. 

си-
льна 

50 3.14 Гуто-
Стеб-
лівське 

геоси-
стем-
не 

низо-
винне 

се-
ред-
ня 

вели-
ке 

ускла-
днене 

підсис-
темне 
"ключо-
ве" 

у 
складі 
М.Е. 

си-
льна 

51 3.15 Мико-
лаївсь-
ке 

ком-
плек-
сне 

низо-
винне 

си-
льна 

вели-
ке 

ускла-
днене 

суто 
систем-
не 

у 
складі 
М.Е. 

се-
ред-
ня 

52 3.16 Сели-
щансь-
ке 

ком-
плек-
сне 

низо-
винне 

си-
льна 

вели-
ке 

ускла-
днене 

суто 
систем-
не 

близь-
кого 
ото-
чення 

си-
льна 
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Продовження додатка А 
№ Код Назва Клас Група Під-

гру-
па 1) 

Ка-
тего-
рія 

Підро-
зряд 

Вид Під-
вид 

Варі
рі-
ант 

2) 

53 3.17 Кара-
шинсь-
ке 

біое-
косис-
темне 

низо-
винне 

си-
льна 

сере-
днє 

ускла-
днене 

суто 
систем-
не 

близь-
кого 
оточ. 

си-
льна 

54 3.18 Кор-
сунь-
Шев-
ченків-
ське 

біое-
косис-
темне 

низо-
винне 

си-
льна 

сере-
днє 

склад-
не 

суто 
систем-
не 

поєд-
нане з 
М.Е. 

си-
льна 

55 3.19 Мо-
ринсь-
ке 

ком-
плек-
сне 

низо-
винне 

се-
ред-
ня 

сере-
днє 

склад-
не 

суто 
систем-
не 

поєд-
нане з 
М.Е. 

си-
льна 

56 3.20 Кичин-
ське 

біое-
косис-
темне 

низо-
винне 

се-
ред-
ня 

сере-
днє 

ускла-
днене 

суто 
систем-
не 

у 
складі 
М.Е. 

си-
льна 

57 3.21 Чере-
пинсь-
ке 

біое-
косис-
темне 

низо-
винне 

си-
льна 

сере-
днє 

склад-
не 

суто 
систем-
не 

поєд-
нане з 
М.Е. 

си-
льна 

58 3.22 Брова-
ське 

біое-
косис-
темне 

низо-
винне 

си-
льна 

дуже 
вели-
ке 

ускла-
днене 

суто 
систем-
не 

у 
складі 
М.Е. 

ве-
льми 
си-
льна 

59 3.23 Кумей-
мей-
ківське 

біое-
косис-
темне 

низинне не-
роз-
чле-
но-
ване 

дуже 
вели-
ке 

просте суто 
систем-
не 

у 
складі 
М.Е. 

си-
льна 

60 3.24 Мар-
тинів-
ське 

ком-
плек-
сне 

низинне си-
льна 

вели-
ке 

ускла-
днене 

суто 
систем-
не 

поєд-
нане з 
М.Е. 

си-
льна 

61 3.25 Хміль-
нянсь-
ке 

біое-
косис-
темне 

серед-
ньови-
сотне 

си-
льна 

вели-
ке 

ускла-
днене 

суто 
систем-
не 

у 
складі 
М.Е. 

си-
льна 

62 3.26 Степа-
нецьке 

геоси-
стем-
не 

низинне се-
ред-
ня 

сере-
днє 

ускла-
днене 

суто 
систем-
не 

у 
складі 
М.Е. 

си-
льна 

63 3.27 Козин-
ське 

геоси-
стем-
не 

низинне се-
ред-
ня 

вели-
ке 

ускла-
днене 

суто 
систем-
не 

поєд-
нане з 
М.Е. 

се-
ред-
ня 
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Закінчення додатка А 
№ Код Назва Клас Група Під-

гру-
па 1) 

Ка-
тего-
рія 

Підро-
зряд 

Вид Під-
вид 

Варі
рі-
ант 

2) 

64 3.28 Потап-
ське 

біое-
косис-
темне 

низо-
винне 

си-
льна 

дуже 
вели-
ке 

ускла-
днене 

суто 
систем-
не 

поєд-
нане з 
М.Е. 

се-
ред-
ня 

65 3.29 Сло-
бідське 

біое-
косис-
темне 

низо-
винне 

се-
ред-
ня 

сере-
днє 

ускла-
днене 

ізольо-
ване 

відда-
лене 

си-
льна 

 
1) міра розчленування;  
2) здатність до саморегуляції (див. табл.2.6); 
3) М.Е. – міжрегіональна екомережа. 

 
 

 
 

Рис.А.1 – Приклад графа екомережі регіонального модельно-
демонстраційного басейну Росі (площі вершин графа пропорційні 
площам природних ядер, а ребра графа є екокоридорами, поданими у 
вигляді ліній, що з'єднують центри зазначених вершин, див. [54]) 

 

Тетіїв

Сквира

Біла Церква
Кагарлик

Миронівка 

РОСТАВИЦЬКО-СКВИРСЬКА 
              ПІДСИСТЕМА

ВЕРХНЬОРОСЬКА 
    ПІДСИСТЕМА

КАМ'ЯНСЬКО-НИЖНЬОРОСЬКА 
                  ПІДСИСТЕМА

3.5
- екокоридори
- межі підсистем

- природні ядра з кодами

3.21
3.20

3.10

3.13

3.11

2.6

3.182.14
2.5

3.12
3.27

1.14

1.13

2.19 2.20

3.5

2.122.13
2.10

2.17

2.11

2.162.15

2.21 2.18

2.7

2.9

2.42.3

2.8

2.2

2.1
2.22

3.8

3.15
3.16

3.19

3.14

3.9

3.17

3.23

3.25

3.22
3.24
3.26

3.28

3.29

3.7
3.6

3.3

3.4
1.12

3.2

1.11
3.1

1.10

1.9

1.5

1.8

1.4
1.6

1.3

1.2 1.7
1.1



166 

Додаток Б – Приклад типізації екокоридорів регіональної еко-
мережі (регіональний модельно-демонстраційний басейн Росі, 
див. табл.2.2, р.4, додаток А й коди природних ядер за рис.А.1) 

 
№ Коди 

ядер 1) 
Група Кате-

горія 
Підкатего-

рія 
Розряд Вид Підвид Варі-

ант 2) 

1 1.2-1.7 комбіна-
ційний 

вузький 
смуго-

вий 

вельми ве-
ликий і про-

тяжний 

прямий суто 
систем-

ний 

відда-
лений 

сере-
дня 

2 1.1-1.2 терасово-
заплав-

ний 

квазілі-
нійний 

вельми ма-
лий, корот-

кий 

прямий суто 
систем-

ний 

відда-
лений 

сере-
дня 

3 1.1-1.3 комбіна-
ційний 

квазілі-
нійний 

вельми ве-
ликий і про-

тяжний 

помір-
но зви-
вистий 

суто 
систем-

ний 

відда-
лений 

силь-
на 

4 1.3-1.4 терасово-
заплав-

ний 

квазілі-
нійний 

малий, про-
тяжний 

прямий суто 
систем-

ний 

відда-
лений 

сере-
дня 

5 1.4-1.5 терасово-
заплав-

ний 

квазілі-
нійний 

малий, про-
тяжний 

прямий суто 
систем-

ний 

відда-
лений 

сере-
дня 

6 1.5-1.6 терасово-
заплав-

ний 

квазілі-
нійний 

середній, 
протяжний 

прямий суто 
систем-

ний 

відда-
лений 

сере-
дня 

7 1.6-1.7 терасово-
заплав-

ний 

вузький 
смуго-

вий 

малий, про-
тяжний 

прямий суто 
систем-

ний 

відда-
лений 

силь-
на 

8 1.7-1.8 терасово-
заплав-

ний 

квазілі-
нійний 

малий, про-
тяжний 

прямий суто 
систем-

ний 

відда-
лений 

сере-
дня 

9 1.8-1.9 терасово-
заплав-

ний 

квазілі-
нійний 

середній, 
протяжний 

прямий суто 
систем-

ний 

відда-
лений 

пос-
лаб-
лена 

10 1.8-1.10 комбіна-
ційний 

квазілі-
нійний 

середній, 
протяжний 

помір-
но зви-
вистий 

суто 
систем-

ний 

відда-
лений 

сере-
дня 

11 1.9-1.10 комбіна-
ційний 

вузький 
смуго-

вий 

великий, 
протяжний 

прямий суто 
систем-

ний 

відда-
лений 

силь-
на 

12 1.9-1.11 комбіна-
ційний 

квазілі-
нійний 

середній. 
протяжний 

помір-
но зви-
вистий 

суто 
систем-

ний 

відда-
лений 

сере-
дня 
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Продовження додатка Б 
№ Коди 

ядер 1) 
Група Кате-

горія 
Підкатего-

рія 
Розряд Вид Підвид Варі-

ант 2) 

13 1.10-
1.11 

комбіна-
ційний 

квазілі-
нійний 

малий, ко-
роткий 

прямий суто 
систем-

ний 

відда-
лений 

силь-
на 

14 1.10-
1.14 

комбіна-
ційний 

квазілі-
нійний 

великий, 
протяжний 

помір-
но зви-
вистий 

суто 
систем-

ний 

відда-
лений 

сере-
дня 

15 1.13-
1.14 

комбіна-
ційний 

вузький 
смуго-

вий 

середній, 
протяжний 

помір-
но зви-
вистий 

суто 
систем-

ний 

близь-
кого 

оточен-
ня 

сере-
дня 

16 1.11-
1.13 

терасово-
заплав-

ний 

квазілі-
нійний 

середній, 
протяжний 

прямий суто 
систем-

ний 

близь-
кого 

оточен-
ня 

силь-
на 

17 1.12-
1.13 

плакор-
ний 

квазілі-
нійний 

вельми ма-
лий, корот-

кий 

прямий суто 
систем-

ний 

близь-
кого 

оточен-
ня 

пос-
лаб-
лена 

18 1.11-
1.12 

яружно-
балковий 

квазілі-
нійний 

великий, 
вельми про-

тяжний 

дуже 
звивис-

тий 

суто 
систем-

ний 

близь-
кого 
оточ. 

силь-
на 

19 2.3-2.4 комбіна-
ційний 

квазілі-
нійний 

великий, 
протяжний 

помір-
но зви-
вистий 

суто 
систем-

ний 

відда-
лений 

силь-
на 

20 2.1-2.3 комбіна-
ційний 

квазілі-
нійний 

великий, 
протяжний 

дуже 
звивис-

тий 

суто 
систем-

ний 

відда-
лений 

сере-
дня 

21 2.1-2.2 комбіна-
ційний 

квазілі-
нійний 

великий, 
протяжний 

помір-
но зви-
вистий 

суто 
систем-

ний 

відда-
лений 

сере-
дня 

22 2.2-2.5 комбіна-
ційний 

квазілі-
нійний 

малий, про-
тяжний 

помір-
но зви-
вистий 

суто 
систем-

ний 

відда-
лений 

сере-
дня 

23 2.5-2.6 комбіна-
ційний 

квазілі-
нійний 

вельми ве-
ликий і про-

тяжний 

дуже 
звивис-

тий 

суто 
систем-

ний 

відда-
лений 

сере-
дня 

24 2.7-2.9 комбіна-
ційний 

квазілі-
нійний 

великий, 
вельми про-

тяжний 

помір-
но зви-
вистий 

суто 
систем-

ний 

відда-
лений 

сере-
дня 
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Продовження додатка Б 
№ Коди 

ядер 1) 
Група Кате-

горія 
Підкатего-

рія 
Розряд Вид Підвид Варі-

ант 2) 

25 2.7-2.10 комбіна-
ційний 

квазілі-
нійний 

малий, про-
тяжний 

прямий суто 
систем-

ний 

відда-
лений 

силь-
на 

26 2.10-
2.13 

комбіна-
ційний 

квазілі-
нійний 

вельми ма-
лий, корот-

кий 

прямий суто 
систем-

ний 

відда-
лений 

сере-
дня 

27 2.7-2.13 комбіна-
ційний 

квазілі-
нійний 

вельми ма-
лий, корот-

кий 

прямий суто 
систем-

ний 

відда-
лений 

сере-
дня 

28 2.6-2.7 плакор-
ний 

квазілі-
нійний 

вельми ма-
лий, корот-

кий 

прямий суто 
систем-

ний 

відда-
лений 

сере-
дня 

29 2.6-2.13 терасово-
заплав-

ний 

вузький 
смуго-

вий 

вельми ма-
лий, корот-

кий 

прямий суто 
систем-

ний 

відда-
лений 

силь-
на 

30 2.13-
2.14 

яружно-
балковий 

вузький 
смуго-

вий 

середній, 
протяжний 

помір-
но зви-
вистий 

суто 
систем-

ний 

відда-
лений 

сере-
дня 

31 2.6-2.14 яружно-
балковий 

квазілі-
нійний 

малий, про-
тяжний 

прямий суто 
систем-

ний 

відда-
лений 

силь-
на 

32 2.14-
2.15 

терасово-
заплав-

ний 

квазілі-
нійний 

великий, 
протяжний 

прямий суто 
систем-

ний 

відда-
лений 

силь-
на 

33 2.13-
2.15 

яружно-
балковий 

вузький 
смуго-

вий 

вельми ма-
лий, корот-

кий 

прямий суто 
систем-

ний 

відда-
лений 

сере-
дня 

34 2.10-
2.11 

комбіна-
ційний 

квазілі-
нійний 

середній, 
протяжний 

дуже 
звивис-

тий 

суто 
систем-

ний 

відда-
лений 

сере-
дня 

35 2.11-
2.16 

комбіна-
ційний 

квазілі-
нійний 

середній, 
протяжний 

помір-
но зви-
вистий 

суто 
систем-

ний 

відда-
лений 

сере-
дня 

36 2.11-
2.12 

терасово-
заплав-

ний 

квазілі-
нійний 

вельми ма-
лий, корот-

кий 

прямий суто 
систем-

ний 

відда-
лений 

сере-
дня 

37 2.12-
2.16 

яружно-
балковий 

квазілі-
нійний 

малий, ко-
роткий 

помір-
но зви-
вистий 

суто 
систем-

ний 

відда-
лений 

силь-
на 
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Продовження додатка Б 
№ Коди 

ядер 1) 
Група Кате-

горія 
Підкатего-

рія 
Розряд Вид Підвид Варі-

ант 2) 

38 2.12-
2.15 

яружно-
балковий 

квазілі-
нійний 

малий, ко-
роткий 

прямий суто 
систем-

ний 

відда-
лений 

сере-
дня 

39 2.15-
2.19 

комбіна-
ційний 

квазілі-
нійний 

вельми ве-
ликий і про-

тяжний 

помір-
но зви-
вистий 

суто 
систем-

ний 

відда-
лений 

силь-
на 

40 2.16-
2.19 

комбіна-
ційний 

квазілі-
нійний 

вельми ве-
ликий, ве-
льми про-

тяжний 

помір-
но зви-
вистий 

суто 
систем-

ний 

відда-
лений 

сере-
дня 

41 2.15-
2.16 

терасово-
заплав-

ний 

квазілі-
нійний 

середній, 
протяжний 

прямий суто 
систем-

ний 

відда-
лений 

сере-
дня 

42 2.16-
2.17 

плакор-
ний 

квазілі-
нійний 

вельми ма-
лий, корот-

кий 

прямий суто 
систем-

ний 

відда-
лений 

силь-
на 

43 2.17-
2.18 

терасово-
заплав-

ний 

квазілі-
нійний 

малий, про-
тяжний 

прямий суто 
систем-

ний 

відда-
лений 

сере-
дня 

44 2.16-
2.20 

комбіна-
ційний 

квазілі-
нійний 

середній, 
протяжний 

помір-
но зви-
вистий 

суто 
систем-

ний 

відда-
лений 

сере-
дня 

45 2.19-
2.20 

комбіна-
ційний 

квазілі-
нійний 

вельми ма-
лий, корот-

кий 

прямий суто 
систем-

ний 

відда-
лений 

сере-
дня 

46 2.20-
2.21 

терасово-
заплав-

ний 

квазілі-
нійний 

вельми ма-
лий, корот-

кий 

прямий суто 
систем-

ний 

відда-
лений 

силь-
на 

47 2.21-
2.22 

плакор-
ний 

квазілі-
нійний 

вельми ма-
лий, корот-

кий 

прямий суто 
систем-

ний 

близь-
кого 

оточен-
ня 

сере-
дня 

48 3.1-3.2 терасово-
заплав-

ний 

квазілі-
нійний 

вельми ве-
ликий, ве-
льми про-

тяжний 

помір-
но зви-
вистий 

суто 
систем-

ний 

у складі 
М.Е. 3) 

сере-
дня 

49 3.2-3.3 яружно-
балковий 

квазілі-
нійний 

середній, 
протяжний 

помір-
но зви-
вистий 

суто 
систем-

ний 

поєд-
нуваль-

ний 

силь-
на 
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Продовження додатка Б 
№ Коди 

ядер 1) 
Група Кате-

горія 
Підкатего-

рія 
Розряд Вид Підвид Варі-

ант 2) 

50 3.2-3.4 терасово-
заплав-

ний 

квазілі-
нійний 

середній, 
протяжний 

помір-
но зви-
вистий 

суто 
систем-

ний 

у складі 
М.Е. 

сере-
дня 

51 3.4-3.5 комбіна-
ційний 

вузький 
смуго-

вий 

середній, 
протяжний 

прямий суто 
систем-

ний 

у складі 
М.Е. 

силь-
на 

52 3.3-3.6 комбіна-
ційний 

вузький 
смуго-

вий 

вельми ве-
ликий і про-

тяжний 

дуже 
звивис-

тий 

суто 
систем-

ний 

поєд-
нуваль-

ний 

сере-
дня 

53 3.6-3.7 терасово-
заплав-

ний 

вузький 
смуго-

вий 

вельми ма-
лий, корот-

кий 

прямий суто 
систем-

ний 

у складі 
М.Е. 

сере-
дня 

54 3.7-3.9 терасово-
заплав-

ний 

квазілі-
нійний 

середній, 
протяжний 

помір-
но зви-
вистий 

суто 
систем-

ний 

у складі 
М.Е. 

сере-
дня 

55 3.7-3.8 комбіна-
ційний 

вузький 
смуго-

вий 

малий про-
тяжний 

прямий суто 
систем-

ний 

у складі 
М.Е. 

сере-
дня 

56 3.8-3.10 яружно-
балковий 

квазілі-
нійний 

малий про-
тяжний 

прямий суто 
систем-

ний 

у складі 
М.Е. 

сере-
дня 

57 3.8-3.9 яружно-
балковий 

квазілі-
нійний 

вельми ма-
лий, корот-

кий 

прямий суто 
систем-

ний 

у складі 
М.Е. 

сере-
дня 

58 3.9-3.10 терасово-
заплав-

ний 

квазілі-
нійний 

малий про-
тяжний 

прямий суто 
систем-

ний 

у складі 
М.Е. 

сере-
дня 

59 3.10-
3.11 

терасово-
заплав-

ний 

квазілі-
нійний 

вельми ма-
лий, корот-

кий 

прямий суто 
систем-

ний 

у складі 
М.Е. 

силь-
на 

60 3.10-
3.13 

яружно-
балковий 

вузький 
смуго-

вий 

вельми ма-
лий, корот-

кий 

прямий суто 
систем-

ний 

у складі 
М.Е. 

силь-
на 

61 3.11-
3.13 

плакор-
ний 

квазілі-
нійний 

вельми ма-
лий, корот-

кий 

прямий суто 
систем-

ний 

у складі 
М.Е. 

сере-
дня 

62 3.11-
3.12 

яружно-
балковий 

квазілі-
нійний 

вельми ма-
лий, корот-

кий 

прямий суто 
систем-

ний 

у складі 
М.Е. 

силь-
на 
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Продовження додатка Б 
№ Коди 

ядер 1) 
Група Кате-

горія 
Підкатего-

рія 
Розряд Вид Підвид Варі-

ант 2) 

63 3.12-
3.13 

терасово-
заплав-

ний 

квазілі-
нійний 

середній, 
протяжний 

прямий суто 
систем-

ний 

у складі 
М.Е. 

сере-
дня 

64 3.13-
3.14 

яружно-
балковий 

квазілі-
нійний 

малий, ко-
роткий 

прямий суто 
систем-

ний 

у складі 
М.Е. 

сере-
дня 

65 3.14-
3.15 

терасово-
заплав-

ний 

вузький 
смуго-

вий 

великий, 
протяжний 

помір-
но зви-
вистий 

суто 
систем-

ний 

у складі 
М.Е. 

силь-
на 

66 3.15-
3.19 

яружно-
балковий 

квазілі-
нійний 

малий, про-
тяжний 

прямий суто 
систем-

ний 

у складі 
М.Е. 

силь-
на 

67 3.15-
3.18 

комбіна-
ційний 

квазілі-
нійний 

малий, про-
тяжний 

помір-
но зви-
вистий 

суто 
систем-

ний 

поєд-
нуваль-

ний 

силь-
на 

68 3.16-
3.18 

комбіна-
ційний 

вузький 
смуго-

вий 

великий, 
протяжний 

помір-
но зви-
вистий 

суто 
систем-

ний 

близь-
кого 
оточ. 

сере-
дня 

69 3.16-
3.17 

яружно-
балковий 

квазілі-
нійний 

великий, 
протяжний 

прямий суто 
систем-

ний 

близь-
кого 
оточ. 

пос-
лаб-
лена 

70 3.17-
3.21 

терасово-
заплав-

ний 

квазілі-
нійний 

середній, 
протяжний 

прямий суто 
систем-

ний 

близь-
кого 
оточ. 

силь-
на 

71 3.17-
3.18 

терасово-
заплав-

ний 

квазілі-
нійний 

вельми ма-
лий, корот-

кий 

прямий суто 
систем-

ний 

поєд-
нуваль-

ний 

силь-
на 

72 3.19-
3.20 

плакор-
ний 

квазілі-
нійний 

вельми ма-
лий, корот-

кий 

прямий суто 
систем-

ний 

поєд-
нуваль-

ний 

сере-
дня 

73 3.19-
3.22 

плакор-
ний 

вузький 
смуго-

вий 

вельми ма-
лий, корот-

кий 

прямий суто 
систем-

ний 

поєд-
нуваль-

ний 

силь-
на 

74 3.21-
3.22 

комбіна-
ційний 

квазілі-
нійний 

великий, 
протяжний 

помір-
но зви-
вистий 

суто 
систем-

ний 

поєд-
нуваль-

ний 

силь-
на 

75 3.22-
3.24 

комбіна-
ційний 

квазілі-
нійний 

великий, 
протяжний 

прямий суто 
систем-

ний 

поєд-
нуваль-

ний 

силь-
на 
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Закінчення додатка Б 
№ Коди 

ядер 1) 
Група Кате-

горія 
Підкатего-

рія 
Розряд Вид Підвид Варі-

ант 2) 

76 3.23-
3.25 

терасово-
заплав-

ний 

вузький 
смуго-

вий 

вельми ве-
ликий, про-

тяжний 

помір-
но зви-
вистий 

суто 
систем-

ний 

у складі 
М.Е. 

силь-
на 

77 3.24-
3.25 

яружно-
балковий 

квазілі-
нійний 

середній, 
протяжний 

помір-
но зви-
вистий 

суто 
систем-

ний 

поєд-
нуваль-

ний 

силь-
на 

78 3.24-
3.26 

терасово-
заплав-

ний 

вузький 
смуго-

вий 

середній, 
протяжний 

помір-
но зви-
вистий 

суто 
систем-

ний 

близь-
кого 

оточен-
ня 

силь-
на 

79 3.26-
3.27 

терасово-
заплав-

ний 

квазілі-
нійний 

середній, 
протяжний 

прямий суто 
систем-

ний 

близь-
кого 
оточ. 

силь-
на 

80 3.26-
3.28 

яружно-
балковий 

квазілі-
нійний 

великий, 
протяжний 

дуже 
звивис-

тий 

суто 
систем-

ний 

у складі 
М.Е. 

силь-
на 

81 1.12-3.4 терасово-
заплав-

ний 

квазілі-
нійний 

малий, про-
тяжний 

прямий підсис-
темос-
получ-

ний 

поєд-
нуваль-

ний 

пос-
лаб-
лена 

82 1.13-3.4 яружно-
балковий 

вузький 
смуго-

вий 

великий, 
протяжний 

дуже 
звивис-

тий 

те ж поєд-
нуваль-

ний 

сере-
дня 

83 1.13-3.5 терасово-
заплав-

ний 

квазілі-
нійний 

великий, 
протяжний 

помір-
но зви-
вистий 

те ж  силь-
на 

84 1.14-3.5 терасово-
заплав-

ний 

вузький 
смуго-

вий 

малий, про-
тяжний 

прямий те ж поєд-
нуваль-

ний 

силь-
на 

85 1.14-
2.21 

комбіна-
ційний 

вузький 
смуго-

вий 

середній, 
протяжний 

прямий те ж близь-
кого 

оточен-
ня 

сере-
дня 

86 2.22-3.7 комбіна-
ційний 

квазілі-
нійний 

вельми ве-
ликий, про-

тяжний 

помір-
но зви-
вистий 

те ж у складі 
М.Е. 

сере-
дня 

 
1) коди ядер, які поєднуються відповідними екокоридорами (див. рис.А.1 

і додаток А); 2) здатність до саморегуляції (див. табл.2.6); 3) М.Е. – міжрегі-
ональна екомережа. 
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Додаток В – Приклад оптимізації вимірювання розрахункових 
показників ландшафтного різноманіття 

 
Для створення можливості ефективного застосування модельних 

геоінформаційних технологій, обґрунтованих у цьому підручнику, а 
також для демонстрації запропонованих загальних підходів до моде-
лювання екомереж (див. р.4) в нашій праці [54] було вирішено ще 
одне важливе, супутнє до демонстраційного моделювання завдання, 
пов’язане з оптимізацією просторового вимірювання загального 
поля розрахункових показників ландшафтного різноманіття.  

Таке завдання було конкретизовано шляхом зведення до задачі 
вибору оптимального розміру "стільників" (ковзних неперетнутих 
шестикутних вікон регулярної сітки), для центрів яких вимірюються 
(визначаються засобами ГІС-інструментарію) значення щойно зга-
даного поля заданих показників різноманіття (див. п.2.2 і п.3.2). Цю 
конкретну задачу було в цілому вирішено на прикладі регіональ-
ного модельно-демонстраційного басейну Росі, з одночасною роз-
робкою відповідної методики, зважаючи на такі вихідні положення: 

– вирішення задачі вибору оптимального розміру "стільників" ба-
зувалось на нашій методиці модельної оптимізації геоекологічно-
го моніторингу, найбільш докладно викладеної в праці [64], з пев-
ною трансформацією й розвитком складників цієї методики; 

– власне поставлену задачу в модельному вигляді може бути 
сформульовано як задачу обґрунтування збалансованого вибору та-
кого розміру "стільників" (а точніше відстані між їхніми центрами), 
який відповідатиме двом критеріальним умовам, а саме: 

1) умові максимально можливої некорельованості розрахунко-
вих показників різноманіття в усіх сусідніх "стільниках", що забез-
печує збільшення обсягів корисної (незалежної) інформації кожного 
"стільника" й досягається певним доцільним збільшенням відстані 
між їхніми центрами; 

2) умові мінімально можливої помилки визначення показників 
різноманіття для кожного "стільника", яку зумовлено обмеженнями 
на число реалізацій (вимірів) загального випадкового поля (або по-
верхні за методологією ГІС, див. р.3) показників різноманіття ЛТС 
обраного модельно-демонстраційного регіону, за які фактично пра-
вить та, чи інша кількість центрів "стільників" певного розміру, на 
які поділяється цей регіон. Така умова в цілому виконується за ра-
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хунок певного доцільного зменшення відстані між центрами "стіль-
ників" (або, відповідно, їхнього розміру), що й призводить до збіль-
шення зазначеного числа реалізацій; 

– у якості репрезентативної спільної вихідної характеристики і 
хоричного, і типового ландшафтного різноманіття доцільно застосу-
вати вже використаний нами у п.2.2 добуток (N m) – загального чи-
сла геосистем на число їхніх типів у кожному "стільнику". Саме такі 
значення (N m) як правило й розглядалися скрізь далі як значення 
реалізацій загального поля цього показника в модельно-
демонстраційному регіоні. 

Дотримуючись щойно наведених положень, було проведено не-
обхідні аналітичні побудови та спрямовані на підбір параметрів 
розрахунки й оцінювання (на прикладі регіонального модельно-
демонстраційного об'єкта), що ґрунтувалось на таких міркуваннях. 

По-перше, основні моделі оптимізації геоекологічного монітори-
нгу ([64]) використовують інформацію про стохастичну структуру 
досліджуваного випадкового поля у вигляді певної просторової ко-
реляційної функції поля, яка відображає міру парного кореляцій-
ного зв’язку між його реалізаціями (тобто між значеннями добутку 
(N m)) для певної відстані між центрами суміжних або несуміжних 
"стільників", l). Підбір і визначення параметрів цієї функції, в да-
ному випадку у відповідному для регіону символьному запису 
rNm(l)reg, згідно з принципами зазначеної базової методики оптиміза-
ції здійснювався таким чином: 

1) було отримано регіональні вихідні емпіричні значення прос-
торової кореляційної функції rNm(le*)in для певних усереднених 
відстаней між центрами 3-кілометрових "стільників" le* шляхом фо-
рмування за допомогою ГІС-інструментарію (операція аналізу без-
посереднього й розширеного оточення, див. п.3.2 і [61, 65]) відпові-
дних вибірок пар значень (N m). Значний обсяг таких регіональних 
вибірок дозволяє вважати отримані значення rNm(le*)in достатньо 
стійкими, позаяк, наприклад, для відстані le* = 5,2 км ці значення 
розраховувалися для 3470 пар, для le* = 9,7 км – для 6530 пар, для le* 
= 14,4 км – для 9210 пар, le* = 19,1 км – для 11530 пар і для le* = 23,8 
км – для 13488 пар (подальше збільшення відстані є недоцільним з 
огляду на величини rNm(le*)in). Це дозволило провести добру за дос-
товірністю (згідно з [62]) апроксимацію (R2 = 0,986) стійких емпіри-
чних значень rNm(le*)in експоненційним трендом (рис.В.1) і, крім ін-
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шого, визначити загальний тип шуканої просторової кореляцій-
ної функції (rNm(l)reg), який, як виявилось, відповідає запису 

 
rNm(l)reg = exp [– α│l│]   ∀ α > 0  ,                     (В.1) 

 
де α – регіональний параметр функції; 

 

 
 

Рис.В.1 – Запроксимовані експоненційним трендом регіональні ви-
хідні емпіричні значення просторової кореляційної функції (rNm(le*)in) 
для різних усереднених відстаней між центрами "стільників" (le*) в 
модельно-демонстраційному басейні Росі (R2 – квадрат індексу достові-
рності апроксимації експоненційним трендом) 

 
2) оскільки, як показано у [64], вихідні емпіричні значення 

rNm(le*)in містять систематичну похибку, вони є заниженими й потре-
бують коригування за формулою 

 
rNm(le*)cor = rNm(le*)in / rNm(0)in  ,                     (В.2) 

 
де rNm(le*)cor – відкориговані емпіричні значення функції rNm(le*)in; 

rNm(0)in – значення останньої при le* = 0, що визначається перетином 
відповідного тренду з віссю y (див. рис.В.1); 

3) використання вже відкоригованих rNm(le*)cor дозволило апрок-
симувати їх знову-таки експоненційним трендом з добрими за задо-
вільністю результатами (R2 = 0,992) й отримати розрахунковий па-
раметр регіональної просторової кореляційної функції α = – 0,088, а 
отже й у цілому аналітичний вигляд цієї функції за записом (рис.В.2) 
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rNm(l)reg = exp [– 0,088│l│]  .                        (В.3) 
 

 
 

Рис.В.2 – Відкориговані вихідні емпіричні значення (rNm(le*)cor, фор-
мула (В.2)) та підбір аналітичного вигляду регіональної просторової 
кореляційної функції rNm(l)reg (формула (В.3)) в модельно-демонстра-
ційному басейні Росі (R2 – квадрат індексу достовірності апроксимації 
експоненційним трендом) 

 
По-друге, однією з основних розрахунково-оптимізаційних мо-

делей методики геоекологічного моніторингу, яку було покладено 
в основу досліджень цього додатка, є модель, яка відповідна типу 
функції (В.3) ([64]) та яку можна подати за формулою 

 
n = nt nω = {2 (α l nω + exp [– α l nω]) – 1} / α2 l nω σrel

2  ,    (В.4) 
 
де n – загальна кількість вимірів випадкового поля; nt – кількість 

перетинів поля; nω – кількість реалізацій поля; l – відстань між реа-
лізаціями; σrel – відносна помилка обмеженості вимірів поля, квадрат 
якої за змістом відповідає формулі 

 
σrel

2 = σabs
2 / σх(l)2  ,                                (В.5) 

 
де σabs – відповідна абсолютна помилка обмеженості вимірів; σх(l) 

– функція стандарту випадкового поля певного геопараметра Х (у 
нашому випадку показника (N m)). 
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При цьому слід зважити на те, що для умов конкретної задачі, що 
вирішується, ми маємо справу з одним перетином поля параметра 
(N m), а отже nt =1. Звідси, модель (В.4) в контексті нашої задачі мо-
жна подати як модель оцінювання точності вимірів випадкового 
поля при обмеженнях на їхнє число, а саме:  

1) у загальному вигляді за формулою 
 

σrel
2 = {2 (α l nω + exp [– α l nω]) – 1} / α2 l nω

2  ,       (В.6) 
 
2) як власне регіональну модель оцінювання точності обмеже-

них вимірів випадкового поля показника ландшафтного різноманіття 
(з відповідними змістовими перетвореннями складників) у вигляді 

 
σrel

2 = {2 (α l Nc + exp [– α l Nc]) – 1} / α2 l Nc
2  ,       (В.7) 

 
де, остаточно, σrel – відносна помилка обмеженості вимірів поля 

заданого показника ландшафтного різноманіття; α – регіональний 
параметр просторової кореляційної функції цього ж показника (для 
обраного нами репрезентативного показника (N m) α = 0,088 згідно з 
(В.3)); l – відстань (км) між центрами "стільників" певного розміру, 
на які поділяється обраний регіон і для центрів яких і визначаються 
значення заданого показника; Nc – загальна кількість розрахункових 
"стільників" певного розміру (зовнішнього радіуса rc) у модельно-
демонстраційному регіоні. 

Слід одразу відзначити наявність функціонального (формула 
(В.8)) і близького до нього (формула (В.9)) зв’язку між певними 
складниками моделі  (В.7)), а саме 

 
l = 30,5 rc  ,                                        (В.8) 

 
Nc = f (l)  .                                        (В.9) 

 
 Графічний вигляд останнього зв’язку проілюстровано на рис.В.3 

й при цьому слід зважати на те, що: 
1) похибки зв’язку Nc = f (l) загалом спричинено складністю кон-

фігурації меж регіону й наявністю "неповних крайових стільників", 
особливо великого розміру, через що було прийнято таку умову від-
несення "стільників" до розрахункових (Nc) (приклад на рис.В.4), як 

 
Nc = Nc,∑ – Nc,<50%  ,                              (В.10) 
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де Nc,∑ – загальна кількість "стільників", що будь-якою мірою 
"охоплюють" геосистеми регіону; Nc,<50% – кількість "стільників", у 
межах яких загальна площа геосистем становить менш ніж 50% 
площі "стільника"; 

2) через щойно викладене, користуватись залежністю (В.9) (див. 
її аналітичний вигляд на рис.В.3) доцільно лише для орієнтовних 
оцінювань, тоді як завжди краще визначати й оперувати "реальною" 
кількістю розрахункових "стільників" певного радіуса, яка відпові-
дає умові (В.10), безпосередньо за допомогою ГІС-інструментарію, 
що й було зроблено в прикладах цього підручника. 

З огляду на все вищевикладене, було проведено розрахунки по-
милки σrel

2 за регіональною моделлю (В.7) для набору заданих, обчи-
слених за допомогою відповідного ГІС-інструментарію (див. [54]), 
фактичних відстаней між центрами "стільників" певного розміру (l). 
Результати таких розрахунків і зіставлення, наведені на рис.В.5 і ве-
льми добре запроксимовані запровадженим для спрощення розраху-
нків "регіональним" степеневим трендом σrel

2 = f (l), свідчать про 
цілковиту прийнятність для практичного застосування моделі (В.7), 
у т.ч. у вигляді розрахункового рівняння тренду рис.В.5. 

 

 
 

Рис.В.3 – Зв’язок між числом "реальних" розрахункових "стільни-
ків" (Nc) і відстанню між їхніми центрами (l) Nc = f (l) (формули (В.9) і 
(В.10)) у модельно-демонстраційному басейні Росі (R2 – квадрат індексу 
достовірності апроксимації степеневим трендом) 
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Рис.В.4 – Приклад визначення за (В.10) "реальних" розрахункових 
"стільників" – трикілометрових (тонкі лінії, Nc= 544) та десятикіломе-
трових (потовщені лінії з центрами,  Nc= 47) – в межах території моде-
льно-демонстраційного басейну Росі 

 

 
 

Рис.В.5 – Регіональна модель оцінювання точності обмежених вимі-
рів випадкового поля показника ландшафтного різноманіття (формула 
(В.7)) у розрахунковому вигляді тренду σrel

2 = f (l) для модельно-
демонстраційного басейну Росі (R2 – квадрат індексу достовірності ап-
роксимації розрахунковим степеневим трендом) 
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По-третє, при вирішенні головної задачі цього додатка – виборі 
оптимального розміру "стільників" – безпосередньо для регіона-
льного модельно-демонстраційного басейну Росі (див. р.4) було 
виконано таку послідовність дій: 

1) дотримуючись першої критеріальної умови вирішуваної задачі 
– максимально можливої некорельованості розрахункових показни-
ків різноманіття вже між центрами всіх суміжних "стільників" – і 
зважаючи на чисельні критерії якості лінійного кореляційного 
зв’язку за значеннями коефіцієнтів кореляції, наведені у [62], "чисе-
льно запровадимо" цю першу умову у вигляді таких обмежень на 
значення просторової кореляційної функції, як 

 
rNm(l)reg < 0,4  ,                                     (В.11) 

 
чому, згідно з рівнянням (В.3) (див. рис.В.2), відповідає певна 

наслідкова умова щодо відстані між центрами "стільників", а 
саме 

l > 10,41 км  ;                                     (В.12) 
 

2) дотримуючись другої критеріальної умови задачі, що розгля-
дається, – мінімально можливої відносної помилки визначення пока-
зників різноманіття при обмеженнях на число вимірів їхнього поля – 
задамося відліковим значенням відносної помилки σrel < 0,5, що 
згідно з формулою (В.5) цілком прийнятно ([62]) відповідає непере-
вищенню абсолютною помилкою половини стандарту досліджува-
ного показника різноманіття, тобто 

 
σabs < 0,5 σх(l)  .                                    (В.13) 

 
Наслідковою до умови (В.13), згідно із регіональною моделлю 

(В.7), є адекватна вимога стосовно відстані між центрами "сті-
льників" 

l < 12,69 км  ;                                    (В.14) 
 
3) поєднавши вимоги (В.12) і (В.14), отримуємо спільну вимогу, 

яка й визначає діапазон бажаних значень відстаней між центрами 
"стільників", який відповідає обом вихідним критеріальним умовам 
задачі вибору оптимального розміру "стільників", а саме (рис.В.6) 

 
10,41 км < l < 12,69 км  .                         (В.15) 
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Рис.В.6 – Ілюстрація полікритеріального визначення оптимального 
діапазону значень відстані між центрами "стільників" (див. формули 
(В.11)-(В.15)) у межах території модельно-демонстраційного басейну 
Росі 

 
Цю вимогу, згадуючи про залежність (В.8), може бути подано й 

стосовно оптимального діапазону розміру "стільників" за їхнім зов-
нішнім радіусом, тобто як  

 
6,01 км < rc < 7,33 км  .                         (В.16) 

 
При цьому відповідні шукані діапазони квадрата відносної поми-

лки й власне цієї помилки за рахунок обмеженості вимірів станови-
тимуть 

 
0,17 < σrel

2 <  0,25  ,                                (В.17) 
 

0,41 < σrel < 0,50  ;                                (В.18) 
 
4) орієнтуючись на середину інтервалу за умовою (В.16) і для 

зручності обираючи ціле число, можна зупинитись на такому розмірі 
"стільників", як rc = 7 км (при відповідних йому l = 12,12 км, Nc = 
96, рис.В.7, σrel

2
 = 0,23, σrel = 0,48), що й буде полікритеріальним ви-

рішенням початково поставленої задачі. 
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Рис.В.7 – Визначення за формулою (В.10) "реальних" розрахунко-

вих семикілометрових "стільників" (Nc= 96) у межах території модель-
но-демонстраційного басейну Росі 
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Додаток Г – Легенда фрагмента цифрової карти ландшафтних 
комплексів регіонального модельно-демонстраційного басейну 
Росі (карту створено в [30, 54]  на основі [15, 74]) (див. рис.4.3) 

 
Рівнинно-межирічні ландшафтні комплекси: 
1 – рівнини моренно-воднольодовикові, хвилясті, складені пилуватими 

пісками з прошарками оглинених пісків на глибині 0,8-1,5 м, які підстила-
ються моренними валунними суглинками (на глибині 2,5-3,5 м), з дерново-
підзолистими пилувато-піщаними ґрунтами, під свіжими суборами, частко-
во розорані; 

2 – рівнини моренно-воднольодовикові, хвилясті, складені опіщаненими 
безкарбонатними суглинками, з ясно-сірими лісовими піщанисто-
легкосуглинковими ґрунтами, під свіжими дібровами, переважно розорані; 

3 – рівнини горбасто-хвилясті, складені лесовидними суглинками, з сі-
рими й ясно-сірими лісовими піщанисто-легкосуглинковими ґрунтами, під 
свіжими дібровами, переважно розорані;  

4 – рівнини вирівняні, ступінчасті, складені лесовидними суглинками, з 
темно-сірими лісовими реградованими легкосуглинковими ґрунтами, пере-
важно розорані; 

9 – рівнини плоскі, відносно понижені, складені лесовидними суглин-
ками, з лучно-чорноземними солонцюватими середньосуглинковими ґрун-
тами, переважно розорані; 

10 – рівнини плоскі, відносно понижені, складені лесовидними суглин-
ками, з чорноземами типовими легкосуглинковими, розорані; 

12 – рівнини хвилясті, складені лесовидними суглинками, з чорнозема-
ми типовими легкосуглинковими, розорані; 

14 – рівнини горбасто-хвилясті, складені лесовидними суглинками, з 
темно-сірими лісовими ґрунтами та чорноземами опідзоленими легко- й 
середньосуглинковими, розорані; 

15 – рівнини хвилясті, складені лесовидними суглинками, з чорнозема-
ми вилугованими середньосуглинковими, переважно розорані; 

16 – рівнини хвилясті, складені лесовидними суглинками, з чорнозема-
ми типовими середньосуглинковими, розорані.  

 

Схилові ландшафтні комплекси: 
17 – схили зсувні, стабілізовані, круті (крутіше 12О), ступінчасті, скла-

дені лесовидними та колювіально-делювіальними суглинками, з дерновими 
сухими й слабоглеюватими середньосуглинковими ґрунтами, під різнотра-
вно-злаковими остепненими луками;  

18 – схили делювіальні, круто-спадисті (8О-12О), випукло-ввігнуті, скла-
дені делювіальними пісками з прошарками пилуватих суглинків на глибині 
0,4-0,8 м, підстелені моренними валунними суглинками, з дерново-
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підзолистими пилувато-піщаними слабозмитими ґрунтами, під різнотрав-
но-злаковими остепненими луками; 

19 – схили делювіальні, спадисті (6О-8О), випукло-ввігнуті, складені де-
лювіальними лесовидними суглинками, з чорноземами типовими легкосуг-
линковими, під липово-дубовими зеленчуковими лісами, розорані;  

20 – схили делювіальні, спадисті (6О-8О), випукло-ввігнуті, складені де-
лювіальними лесовидними суглинками, з чорноземами вилугованими сере-
дньосуглинковими, під липово-дубовими зеленчуковими лісами, розорані;  

22 – водозбірні зниження при вершинах ерозійних форм, слабоввігнуті, ви-
слані делювіальними лесовидними суглинками, з лучно-чорноземними серед-
ньосуглинковими ґрунтами, під вологими дібровами, переважно розорані.  

 

Надзаплавно-терасові ландшафтні комплекси: 
25 – тераси надзаплавні, вирівняні, складені пилуватими пісками поту-

жністю більше 2 м, з прошарками оглинених пісків на глибині 0,8-1,5 м, з 
дерново-підзолистими пилувато-піщаними ґрунтами, під дубово-сосновими 
різнотравними лісами, частково розорані;  

26 – тераси надзаплавні, вирівнені, складені пилуватими пісками потужніс-
тю більше 2 м, з прошарками пилуватих суглинків на глибині 0,4-0,8 м, з дер-
ново-підзолистими пилувато-піщаними ґрунтами, під свіжими судібровами; 

28 – тераси надзаплавні, хвилясті, складені опіщаненими безкарбонат-
ними суглинками, з ясно-сірими лісовими піщанисто-легкосуглинковими 
ґрунтами, під свіжими дібровами; 

29 – тераси надзаплавні, вирівняні, складені лесовидними суглинками, з 
чорноземами типовими легкосуглинковими, під свіжими дібровами, розо-
рані; 

31 – тераси надзаплавні, плоскі, складені низинними торфами потужніс-
тю 0,5-2,5 м, з торф'яно-болотними ґрунтами, під мокрими судібровами; 

 33 – тераси надзаплавні, вирівняні, складені лесовидними суглинками, 
підстелені кристалічними породами, з чорноземами типовими легкосугли-
нковими, під свіжими дібровами, розорані.  

 

Заплавно-долинні ландшафтні комплекси: 
35 – заплави низькі, плоскі, складені низинними торфами потужністю 

0,5-2,5 м, з алювіальними лучно-болотними ґрунтами під чорно-вільховими 
болотно-травними лісами, вербняками та очеретяно-осоковими угрупован-
нями, частково меліорованими й розораними; 

38 – заплави високі, вирівняні, складені опіщаненими безкарбонатними 
суглинками потужністю 1,5-2,0 м, підстелені кристалічними породами, з 
заплавними дерновими глеюватими піщанисто-легкосуглинковими ґрунта-
ми, під злаково-бобово-різнотравними луками. 

 

Лощинно-балкові ландшафтні комплекси: 
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39 – балки коритоподібні, в лесовидних суглинках, з крутоспадними 
(8О-12О) схилами, які вислано лесовидними суглинками, з дерновими гле-
йовими легкосуглинковими ґрунтами, під сирими дібровами; 

40 – балки коритоподібні, в лесовидних суглинках, з крутоспадними 
(8О-12О) схилами, які вислано мулами потужністю 0,3-0,5 м, з мулувато-
глейовими ґрунтами, під мокрими дібровами; 

42 – балки коритоподібні, в лесовидних суглинках потужністю 10-15 м, 
підстелені валунними моренними суглинками, з крутоспадними схилами, 
які вислано лесовидними суглинками, з дерновими середньосуглинковими 
ґрунтами, під свіжими дібровами; 

43 – балки в лесовидних суглинках, пісках і глинах, із задернованими й 
напівзадернованими ступінчастими схилами, які вислано лесовидними суг-
линками, з дерновими легкосуглинковими ґрунтами, під свіжими дібровами; 

44 – балки в лесовидних суглинках, підстелені валунними моренними 
суглинками, пісками та глинами, з крутими (крутіше 12О) ступінчастими 
схилами й яружними донними врізами, які вислано лесовидними суглинка-
ми, з дерновими легкосуглинковими ґрунтами, під свіжими дібровами; 

45 – балки в лесовидних суглинках, підстелені валунними моренними 
суглинками, пісками й глинами, з крутими ступінчастими схилами, які ви-
слано лесовидними суглинками, з дерновими глеюватими легкосуглинко-
вими ґрунтами, під вологими дібровами;  

46 – балки в лесовидних суглинках, підстелені валунними моренними 
суглинками, пісками й глинами, з крутими схилами, які вислано лесовид-
ними суглинками, з дерновими глеюватими середньосуглинковими ґрунта-
ми, під вологими дібровами; 

47 – балки в лесовидних суглинках, підстелені валунними моренними су-
глинками, пісками й глинами, з крутими (крутіше 12О) ступінчастими схила-
ми, які вислано мулами потужністю 0,3-0,5 м з мулувато-болотними ґрунта-
ми (20 %) під вологими дібровами на днищах і дерновими глеюватими сере-
дньосуглинковими ґрунтами (80%) під вологими дібровами на схилах; 

49 – лощини в лесовидних суглинках, з полого-покатими (6О-8О) схила-
ми та пологоввігнутими днищами, які вислано лесовидними суглинками з 
чорноземами олуговілими легкосуглинковими, під вологими дібровами, 
переважно розорані; 

51 – днища давніх воднольодовикових долин, плоскі, складені лесовид-
ними суглинками, з чорноземами олуговілими легкосуглинковими, під во-
логими дібровами, переважно розорані. 

 
Западинні ландшафтні комплекси: 
 54 – западини в лесовидних суглинках, з пологими схилами, з чорнозе-

мно-лучними середньосуглинковими ґрунтами, під злаково-бобово-
вологотравними луками. 
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Додаток Д – Легенда фрагмента цифрової карти ландшафтних 
комплексів локальної модельно-демонстраційної ділянки  

басейну Горині (на основі [24, 35]) (див. рис.4.4) 
 
Мішано-лісові ландшафти зандрово-алювіальних рівнин з дерново-

підзолистими ґрунтами  на воднольодовикових і давньоалювіальних 
відкладах 

Зандрово-алювіальні  піщані рівнини з дерново-підзолистими піщаними, 
глинисто-піщаними, супіщаними та легкосуглинковими ґрунтами неоглеєні 
й оглеєні на давньоалювіальних і воднольодовикових піщаних відкладах:  

1 – вирівняні, хвилясті та слабонахилені з дерново-слабо- й середньопі-
дзолистими піщаними,  глинисто-піщаними та супіщаними ґрунтами під 
свіжими борами й суборами, наразі – під сосновими та дубово-сосновими 
лісами штучного походження; 

2 – вирівняні, хвилясті та слабонахилені з дерново-слабопідзолистими 
глеюватими й глеєвими піщаними,  глинисто-піщаними та супіщаними 
ґрунтами, під вологими й сирими складними суборами, наразі – під сосно-
вими та дубово-сосновими лісами штучного походження; 

3 – слабонахилені з дерново-слабопідзолистими слабозмитими  піщани-
ми ґрунтами, під сухими борами, наразі – під сосновими й березовими лі-
сами, частково розорані; 

4 – слабонахилені з дерново-підзолистими глеєвими легкосуглинковими 
ґрунтами, під вологими дібровами. 

Зандрово-алювіальні  піщані рівнини з дерново-слабо- й середньопідзо-
листими піщаними, глинисто-піщаними, супіщаними неоглеєними та огле-
єними ґрунтами на давньоалювіальних і воднольодовикових відкладах, під-
стелених суглинками: 

6 – вирівняні, хвилясті та слабонахилені з дерново-слабопідзолистими 
глеюватими й глеєвими піщаними та супіщаними ґрунтами під вологими й 
сирими складними суборами, наразі – під сосново-дубовими та грабово-
сосново-дубовими лісами. 

Схили, складені пісками та підстелені піщаними, глинисто-піщаними й 
супіщаними відкладами: 

12 – пологі й слабопокаті з дерново-слабо та средньопідзолистими піщани-
ми й глинисто-піщаними ґрунтами під сухими борами та з супіщаними глею-
ватими й глеєвими ґрунтами зі слабозмитими різновидами на піщаних відкла-
дах, під вологими й сирими складними суборами, частково розорані. 

Схили, складені пісками та підстелені суглинками: 
14 – пологі слабопокаті й покаті з дерново-слабопідзолистими глеюватими 

супіщаними ґрунтами під вологими складними суборами та з дерново-
підзолистими глеєвими легкосуглинковими ґрунтами, під  сирими дібровами; 
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15 – слабопокаті з дерново-середньопідзолистими середньозмитими пі-
щаними ґрунтами та слабопокаті й покаті з сильноопідзоленими сильноз-
митими легкосуглинковими ґрунтами під сухими та свіжими дібровами. 

Схили, складені пісками й підстелені елювієм карбонатних порід і вапняків: 
16 – пологі й покаті з дерново-слабопідзолистими глеюватими та глеє-

вими супіщаними ґрунтами й дерново-середньопідзолистими поверхнево-
глеюватими піщаними ґрунтами, під вологими борами та суборами. 

Пролювіально-делювіальні шлейфи, складені пісками: 
20 – водозбірні пониження при вершинах ерозійних форм, складені піс-

ками, з дерново-середньопідзолистими глеєвими глинисто-піщаними й су-
піщаними ґрунтами, під вологими та сирими складними суборами. 

 
Давньоалювіальні піщані рівнини (тераси): 
22 – вирівняні цокольні з дерново-прихованопідзолистими піщаними й 

глинисто-піщаними та дерново-слабопідзолистими піщаними, глинисто-
піщаними й супіщаними ґрунтами, під вологими та сирими суборами, част-
ково розорані; 

23 – вирівняні й плоскі з дерново-прихованопідзолистими піщаними та 
глинисто-піщаними ґрунтами під свіжими борами й суборами з дерново-
слабо- й средньопідзолистими піщаними, глинисто-піщаними й супіщани-
ми ґрунтами зі слабо- й середньозмитими різновидами під свіжими й воло-
гими суборами та складними суборами, частково розорані; 

24 – вирівняні й плоскі з дерново-прихованопідзолистими глеєвими су-
піщаними та дерново-слабо- й середньопідзолистими глеюватими та глеє-
вими піщаними, глинисто-піщаними й супіщаними ґрунтами, під вологими 
й сирими суборами та складними суборами; 

25 – хвилясті та бугристі з дерново-слабо- й середньопідзолистими піща-
ними ґрунтами, під свіжими борами та суборами, з дерново-слабо- й середньо-
підзолистими глинисто-піщаними та супіщаними ґрунтами з середньозмитими 
різновидами під свіжими складними суборами, частково розорані; 

26 – хвилясті та бугристі з дерново-прихованопідзолистими глеєвими 
супіщаними та дерново-слабо- й середньопідзолистими глеюватими та гле-
євими піщаними, глинисто-піщаними й супіщаними ґрунтами, під вологи-
ми й сирими суборами та складними суборами, частково розорані. 

 
Мішано-лісові рідколісні (екотонні) ландшафти зандрово-

алювіальних рівнин з дерновими опідзоленими ґрунтами на давньоа-
лювіальних і воднольодовикових відкладах  

Зандрово-алювіальні піщані рівнини з дерновими опідзоленими глинис-
то-піщаними, супіщаними й суглинковими ґрунтами в комплексі з оглеєни-
ми різновидами на давньоалювіальних і воднольодовикових відкладах: 
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27 – хвилясті, слабонахилені й вирівняні з дерновими опідзоленими 
глинисто-піщаними, супіщаними та суглинковими ґрунтами, під свіжими 
складними суборами й дібровами, частково розорані; 

28 – хвилясті, слабонахилені й вирівняні з дерновими опідзоленими 
глеюватими та глеєвими супіщаними ґрунтами, під сирими складними су-
борами. 

Зандрово-алювіальні піщані рівнини з дерновими опідзоленими супіща-
ними й суглинковими ґрунтами в комплексі з глеєвими на давньоалювіальних 
і воднольодовикових піщаних відкладах, підстелених елювієм вапняків, кар-
бонатних і крейдових порід: 

29 – слабонахилені й вирівняні з дерновими опідзоленими супіщаними 
та суглинковими ґрунтами, під свіжими складними суборами й дібровами. 

Схили, підстелені піщаними, глинисто-піщаними й супіщаними відкладами: 
31 – пологі, слабопокаті й покаті з дерновими опідзоленими глинисто-

піщаними й супіщаними ґрунтами, під свіжими складними суборами. 
Схили, підстелені елювієм карбонатних порід і вапняків: 
33 – пологі, слабопокаті й покаті з дерновими опідзоленими супіщаними й лег-

косуглинковими ґрунтами, під сухими судібровами й дібровами. 
 
Парково-дібровні чагарниково-різнотравні ландшафти лесових рі-

внин з темно-сірими лісовими ґрунтами, чорноземами опідзоленими та 
вилугованими на лесах й лесовидних суглинках 

Підвищені лесові рівнини, сформовані на крейдових і, частково, на міо-
ценових відкладах, з темно-сірими лісовими легко- й середньосуглинковими 
ґрунтами в комплексі зі змитими, чорноземами опідзоленими та вилугова-
ними легко- й середньосуглинковими: 

84 – полого-хвилясті й вирівняні з темно-сірими лісовими глеюватими 
та глеєвими супіщаними, легко- й середньосуглинковими та чорноземами 
опідзоленими глеюватими й глеєвими легко- й середньосуглинковими в 
комплексі зі слабозмитими ґрунтами, розорані. 

 
Лучні ландшафти давньоалювіальних і алювіальних рівнин з луч-

ними й дерновими ґрунтами  
Давньоалювіальні рівнини, складені пісками та суглинками з лучними й 

дерновими ґрунтами: 
124 – плоскі з лучними глеєвими супіщаними, глеєвими карбонатними 

супіщаними, глеюватими й глеєвими карбонатними легкосуглинковими 
ґрунтами, під різнотравно-вологотравними луками; 

128 – вирівняні й плоскі з дерновими глеюватими та глеєвими піщаними 
й супіщаними ґрунтами та глеєвими карбонатними супіщаними ґрунтами, 
під різнотравно-вологотравними луками, переважно розорані. 
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Схили давньоалювіальних рівнин, складені піщаними й суглинковими від-
кладами, елювієм крейдових і карбонатних порід, делювіальними лесовид-
ними суглинками: 

136 – пологі й слабопокаті з дерновими глеєвими піщаними та супіща-
ними й глеєвими карбонатними супіщаними осушеними ґрунтами, під різ-
нотравними луками. 

Водозбірні пониження при вершинах ерозійних форм, складені суглин-
ками: 

145 – водозбірні пониження з дерновими легкосуглинковими й щебеню-
ватими легкосуглинковими ґрунтами, під різнотравно-злаковими луками. 

Алювіальні рівнини (сучасні заплави): 
147 – високі, які виходять з-під рівня затоплення, та високі вирівняні з 

лучними піщаними й супіщаними ґрунтами, алювіальними лучними супі-
щаними ґрунтами, під різнотравно-злаковими луками, частково розорані; 

148 – високі, які виходять з-під рівня затоплення, та високі вирівняні з 
дерновими глеюватими й глеєвими супіщаними, глеєвими карбонатними 
піщаними та супіщаними, лучними глеєвими глинисто-піщаними, супіща-
ними, глеєвими карбонатними супіщаними в комплексі з осушеними ґрун-
тами, під різнотравно-вологотравними луками; 

150 – високі, які виходять з-під рівня затоплення, та високі вирівняні з 
дерновими й лучними глеюватими та глеєвими карбонатними легко- й се-
редньосуглинковими ґрунтами, під злаково-бобово-вологотравними лука-
ми, частково розорані; 

151 – високі паралельно-гривисті та сегментно-гривисті з дерновими й 
лучними піщаними та супіщаними ґрунтами, під різнотравно-злаковими 
луками на гривах і дерновими й лучними глеюватими та глеєвими карбона-
тними піщаними й супіщаними ґрунтами під вологотравними луками в мі-
жгривних пониженнях; 

156 – низькі з лучними легко- й середньосуглинковими, карбонатними 
легко- й середньосуглинковими ґрунтами, під різнотравно-злаковими лу-
ками. 

 
Болотні ландшафти з лучно-болотними, болотними, торф'яно-

болотними ґрунтами й торфовищами різної потужності  
Водозбірні пониження при вершинах ерозійних форм:  
160 – водозбірні пониження, складені пісками, з торф'янисто- й торф'я-

но-болотними ґрунтами, торфовищами низинними та торф'янисто-
підзолистими супіщаними ґрунтами, під вологотравно-болотнотравними 
угрупованнями. 

Давньоалювіальні рівнини з лучно-болотними, болотними, торф'яно-
болотними ґрунтами й торфовищами різної потужності:  
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161 – вирівняні, плоскі й хвилясті з лучно-болотними, мулисто-
болотними та болотними супіщаними ґрунтами в комплексі з осушеними, 
під болотнотравно-вологотравними угрупованнями. 

Алювіальні рівнини (сучасні заплави): 
166 – низькі з лучно-болотними супіщаними й осушеними ґрунтами, під 

болотнотравно-вологотравними угрупованнями; 
167 – низькі зі старичними пониженнями з лучно-болотними легко- й 

середньосуглинковими, карбонатними, мулисто-болотними ґрунтами в 
комплексі з осушеними, болотними та болотними карбонатними осушени-
ми, з торфовищами глибокопохованими, під вологотравно-болотно-
травними угрупованнями; 

169 – низькі зі старичними пониженнями з торф'янисто- й торф'яно-
глеєвими, торф'янисто- й торф'яно-болотними та карбонатними ґрунтами, з 
торфовищами дрібними в комплексі з осушеними, під болотнотравними 
угрупованнями. 

  
Ерозійна мережа 
Балки коритоподібні в пісках:  
174 – балки з дерновими глеєвими піщаними й глинисто-піщаними, луч-

ними глеєвими глинисто-піщаними та супіщаними, дерновими опідзоленими 
глеєвими супіщаними ґрунтами, під вологотравно-різнотравними луками; 

175 – балки з лучно-болотними супіщаними й болотними ґрунтами, під 
болотнотравно-вологотравними луками. 

Лощини в пісках:  
183 – лощини з дерново-підзолистими піщаними, глинисто-піщаними, 

супіщаними ґрунтами, дерновими опідзоленими супіщаними ґрунтами під 
свіжими борами й суборами; 

184 – лощини з дерново-слабо- й середньопідзолистими глеюватими та 
глеєвими піщаними, глинисто-піщаними й супіщаними, дерновими опідзо-
леними глеєвими супіщаними ґрунтами під вологими й сирими борами, 
суборами та судібровами; 

188 – лощини з лучними глеєвими глинисто-піщаними й супіщаними, дерно-
вими глеюватими та глеєвими й глеєвими карбонатними піщаними й супіщани-
ми ґрунтами, під різнотравно-вологотравними луками; 

189 – лощини з лучно-болотними супіщаними в комплексі з осушеними 
ґрунтами, під болотнотравно-вологотравними луками. 

Лощини в суглинках: 
191 – лощини з світло-сірими та сірими лісовими легко- й середньосуг-

линковими, в т.ч. намитими та різного ступеня змитості, дерновими опідзо-
леними легкосуглинковими ґрунтами, під свіжими судібровами, частково 
розорані. 
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Западини в пісках: 
201 – западини з дерново-слабопідзолистими піщаними, глинисто-

піщаними, супіщаними ґрунтами, під свіжими борами, суборами й склад-
ними суборами; 

202 – западини з дерново-приховано-, слабо- й средньопідзолистими 
глеюватими та глеєвими піщаними, глинисто-піщаними й супіщаними ґру-
нтами, під вологими й сирими суборами та складними суборами, з світло-
сірими глеєвими супіщаними ґрунтами під вологими сугрудами; 

205 – западини з лучними глеєвими, лучно-болотними, мулисто-
болотними й болотними супіщаними ґрунтами під вологотравно-
болотнотравними угрупованнями; 

206 – западини з торф'янисто- й торф'яно-болотними, торф'янисто-
підзолистими ґрунтами в комплексі з осушеними, торфовищами низинними 
різної потужності в комплексі з карбонатними слабозасоленими ґрунтами, 
під вологотравно-болотнотравними й болотнотравними угрупованнями; 

207 – западини з дерновими опідзоленими піщаними й супіщаними ґру-
нтами під свіжими суборами та складними суборами; 

208 – западини з дерновими опідзоленими глеєвими супіщаними та дер-
новими глеюватими й глеєвими супіщаними ґрунтами, під вологими й си-
рими суборами та складними суборами.   

 
Окремі форми рельєфу: 
218 – дюни, пасма та пагорби з дерново-приховано- й слабопідзолисти-

ми піщаними, глинисто-піщаними й супіщаними ґрунтами під сухими бо-
рами та суборами, світло-сірими супіщаними ґрунтами під сухими сугру-
дами та з дерновими слаборозвинутими піщаними ґрунтами під різнотрав-
но-дрібнозлаковими угрупованнями; 

223 – пагорби, складені пісками й суглинками, підстелені елювієм вап-
няків, карбонатних  і крейдових порід, з дерновими опідзоленими супіща-
ними ґрунтами під різнотравно-злаковими луками. 
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