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ФУНКЦІОНУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОМЕРЕЖІ СХІДНОГО ПОДІЛЛЯ 

 

УДК 911.5(477.43/44) 

 

ФУНКЦІОНУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОМЕРЕЖІ 

СХІДНОГО ПОДІЛЛЯ 

Г.В. Мудрак 

Вінницький національний аграрний університет 

На основі науково-методичних принципів і підходів та власних польових досліджень 
запропоновано комплекс заходів щодо розбудови й ефективного функціонування 
регіональної екомережі. Обґрунтовано, що лише використання згаданих класичних 
і сучасних підходів та принципів надасть змогу оптимізувати функціонально-про- 
сторову структуру екомережі, яка стане базовим інструментом реалізації стратегії 

збалансованого розвитку регіону. Доведено, що ефективне функціонування регіональної 
екомережі є можливим лише за виконання певних умов, наведених автором. З’ясовано, 
що реалізація регіональної екомережі як частини національної екомережі є можливою 

лише за певних етапів її розбудови. Це дасть змогу зберегти репрезентативні й уні- 
кальні ландшафти з різноманітною флорою і фауною, раціонально використовувати 

природно-ресурсний потенціал, оптимізувати землекористування, стабілізувати 
екологічну рівновагу в регіоні, поліпшити стан довкілля, зменшити техногенне наван- 

таження на екосистеми, забезпечити сезонні міграції, генетичний обмін між різними 
локальними популяціями, їх переміщення з погіршених за умовами середовищ існування 
та щляхів міграції внаслідок глобального потепління, сприяти розвитку екологічного 

туризму, проводити природоосвітню, природоохоронну й еколого-виховну роботу серед 
місцевого населення. Для цього необхідно виділити землі буферних і відновлювальних 
територій, збільшити площі заповідання із залученням зарезервованих територій, 
розширити функціонуючі і створити нові заповідні об’єкти, які репрезентуватимуть 
всі геоботанічні, фізико-географічні, зоогеографічні, гідрологічні, лісотипологічні, агро- 

екологічні райони, області, краї і зони Східного Поділля 

Ключові слова: біотичне і ландшафтне різноманіття, природно-заповідний фонд, 
структурні елементи екомережі, збалансований розвиток, Східне Поділля 

 

Збереження біотичного і ландшафтного 
різноманіття є одним з найважливіших за- 
вдань суспільства для досягнення збалансо- 
ваного розвитку. Воно має істотне значення 
для всіх сфер соціо-еколого-економічної ді- 
яльності, істотно випливає на формування 
культури природокористування. Це завдан- 
ня було сформульовано в програмах дій 
світової спільноти, документах всесвітніх 
екологічних самітів, міжнародних (євро- 
пейських) конвенціях і угодах, національ- 
них нормативно-правових документах. Для 
його збереження, збалансованого викорис- 
тання й відтворення необхідно сформувати 
та забезпечити ефективне функціонування 
екомережі [1, 2]. 

Теоретичне обґрунтування, науково- 
методична розробка та розв’язання проб- 
лем охорони, збереження й відтворення 

 
© Г.В. Мудрак, 2018 

ландшафтно-біотичного різноманіття є 
актуальним і важливим завданням для 
створення і реалізації екомережі, аналізу 
її територіальної структури, формування 
політики збалансованого природокорис- 
тування будь-якого регіону [3, 4]. 

Мета досліджень — запропонувати нау- 
ково-методичні й практичні принципи і 
підходи для ефективного функціонування 
регіональної екомережі. 

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

Об’єкт дослідження — структурні еле- 
менти екомережі Східного Поділля: ключо- 
ві території або природні чи еталонні ядра, 
сполучні території (екологічні коридори), 
буферні зони й відновлювальні території. 
Ці елементи у своїй неперервній єдності 
створюють екологічну мережу, яка функ- 
ціонально має об’єднати осередки біотич- 
ного і ландшафтного різноманіття в єдину 
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просторово-територіальну систему. Вико- 
ристовували реєстр природно-заповідного 
фонду Вінницької обл., визначники рослин 
і тварин, Червону і Зелену книги України, 
перелік регіонально рідкісних видів, ме- 
тодичні рекомендації щодо формування 
схеми регіональної екологічної мережі i 
заходи щодо її реалізації [3, 5–9]. 

Для ефективного функціонування ре- 
гіональної екомережі необхідно викорис- 
тати низку підходів і принципів. Серед 
наукових підходів найважливішими є: 
1) раритетний — зобов’язує для науко- 
вих досліджень зберігати рідкісні екосис- 
теми, фітоценози й види флори, фауни і 
мікобіоти, насамперед релікти, ендеміки 
чи зникаючі. Завдяки раритетному підходу 
передусім резервуються і охороняються 
найцінніші компоненти біому; 2) 
ріальний і функціональний — надає змогу 
формувати єдину структуру взаємодопов- 
нюючих категорій і функцій об’єктів при- 
родно-заповідного фонду, а за необхідності 
розробляти нові; проводити резервування 
природних територій під заповідання. Ка- 
тегоріальна структура має бути динаміч- 
ною залежно від пріоритетних цілей охо- 
рони й зміни функцій її деяких елементів; 
3) режимності збереження — забезпечує за- 
провадження всіх науково обґрунтованих 
видів режимів збереження екосистем, що 
поєднується із системою природокорис- 
тування й територіального впорядкування. 
Ця система формується разом з єдиною 
системою об’єктів природно-заповідного 
фонду; 4) моніторинговий — зегіональна 
екомережа формується для виконання 
глобальних, національних, регіональних і 
локальних завдань. Вона буде об’єктивною 
і повноцінною лише за умов, коли матиме 
розгалужену мережу структурних елемен- 
тів, необхідних для проведення моніторин- 
гу антропогенних і природних процесів, що 
відбуваються на різних екорівнях організа- 
ції біому [10]. 

Серед основних принципів створення й 
ефективного функціонування регіональної 
екомережі слід виокремити такі, як наукові 
екологічні (природоохоронні, середовище- 
утворювальні), географічні (біогеографічні, 

 
зоогеографічні, фізико-географічні, ланд- 
шафтно-екологічні), еволюційні; природно- 
соціальні: культурно-освітні, етичні, есте- 
тичні, рекреаційні (оздоровчі, лікувальні, 
бальнеологічні), ресурсно-господарські, 
опційні [1]. 

Регіональна екомережа, що використо- 
вуватиме згадані класичні й сучасні підходи 
і принципи, надасть змогу втілити екосис- 
темний підхід у процесі функціонально- 
просторового аналізу. Вона стане базовим 
інструментом збалансованого розвитку 
екомережі на ландшафтно-екосистемному 
рівні лише шляхом підтримання еколо- 
гічних функцій: 1) збереження репрезен- 
тативної сукупності середовищ існування 
видів, які забезпечують популяціям видів 
необхідну територію (для годівлі, розпо- 
всюдження молодих і дорослих особин чи 
для колонізації інших ділянок середовища 
існування); 2) забезпечення можливостей 
для сезонних міграцій, генетичного обміну 
між різними локальними популяціями, їх 
переміщення з тих середовищ існування, 
стан яких погіршився, а також для мігра- 
цій унаслідок глобального потепління; 
3) захист інтегрального характеру життєво 
важливих екологічних процесів (від по- 
вені, посухи, екологічних сукцесій тощо); 
4) збереження біорізноманіття; 5) стабілі- 
зація екологічної рівноваги; 6) підвищення 
продуктивності ландшафтів; 7) поліпшен- 
ня стану довкілля і забезпечення збалан- 
сованого розвитку суспільства в регіоні 
[2, 3, 10–12]. 

Методи досліджень — описові, системні, 
історичні, статистичні, аналітичні, порів- 
няльні, генетичні, біоіндикаційні, картогра- 
фічні, польові, морфометричні, ретроспек- 
тивного аналізу, порівняльні, прогнозні, 
моніторингу. 

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ 

Екомережа — єдина природно-терито- 
ріальна система, призначення якої забез- 
печити екосистемну цілісність, ценотичну 
повноцінність, біоландшафтну репрезен- 
тативність через поєднання об’єктів при- 
родно-заповідного фонду інших територій, 
які мають особливу цінність для охорони 
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довкілля, раціонального природокорис- 
тування, а також соціально-економічну 
користь для місцевого населення й еко- 
логічного оздоровлення території [11, 13]. 
Ці елементи у своїй неперервній єдності 
створюють екомережу, що функціонально 
має об’єднати осередки ландшафтно-біо- 
тичного різноманіття в єдину просторово- 
територіальну систему. 

Основним науково-методичним підхо- 
дом до створення регіональної екомережі 
має бути принцип запобігання фрагмен- 
тації екосистем, що повинен передбачати: 
1) розробку критеріїв для виокремлення 
еталонних ділянок природного розвитку, 
сполучних, відновлювальних і буферних 
територій; 2) відбір лісових, лісостепових, 
лучно-степових, степових, лучно-болотних, 
прибережноводних, торфоболотних, бур’я- 
но-польових, петрофітних і псамофітних 
екосистем, рудеральних угруповань, типів 
середовищ існування (екотопів), видів ре- 
презентативних і унікальних ландшафтів 
для заповідання; 3) створення єдиної сис- 
теми заповідних об’єктів, що гармонійно 
поєднуватиме взаємопов’язані між собою 
природні й культурні ландшафти [1, 12]. 

Ефективне функціонування регіональ- 
ної  екомережі  є  можливим  за  умов: 
1) збереження всього комплексу екосистем 
і середовищ існування (оселищ) з метою 
збереження реліктових, ендемічних і зни- 
каючих видів, їх генетичного різноманіття, 
а також сприяння відтворенню територі- 
альної й функціональної цілісності репре- 
зентативних і унікальних ландшафтів 
локального й регіонального значення; 
2) проведення інвентаризації природно-за- 
повідного фонду регіону з метою виявлен- 
ня нових об’єктів, перспективних для вве- 
дення до регіональної екомережі; 3) ство- 
рення необхідних умов для обміну між 
генетичною речовиною, розселенням і мі- 
грацією (кочівлею) видів та збереженням 
міграційних шляхів, створенням нових і 
забезпеченням ефективного функціонуван- 
ня існуючих сполучних територій; 4) забез- 
печення відновлення компонентів ключо- 
вих екосистем, які зазнали руйнації, ре- 
натуралізації особливо цінних деградованих 

екотопів і біорізноманіття агроценозів для 
проходження різних стадій відновлюваль- 
них сукцесій з метою повернення до при- 
родного рослинного покриву. Як відомо, 
деградовані землі мають низьку еколого- 
соціально-економічну ефективність, зумов- 
люють зниження біорізноманіття, само- 
очисної й середовищестабілізуючої функції 
територій. Тому доречним є виведення з 
інтенсивного використання перезволоже- 
них, підтоплених, засолених, еродованих 
ґрунтів (які поділяються на слабо-, серед- 
ньо-, сильнодеградовані), продуктивність 
яких знизилася до екологічного порога, із 
наступним використанням для відновлен- 
ня фітоценозів та їх включенням до еле- 
ментів регіональної екомережі як від- 
новлювальних і буферних територій; 
5) захисту екосистем і ландшафтів від по- 
тенційно негативних чинників, підвищення 
їх продуктивності, захисту життєво важли- 
вих екологічних процесів, збільшення й 
підтримки екологічного біорізноманіття 
рослинних угруповань (синузій, асоціацій, 
формацій, груп формацій), стабілізації еко- 
логічного гомеостазу на локальному, регіо- 
нальному й національному рівнях, поліп- 
шення стану довкілля; 6) збільшення 
площі природно-заповідного фонду, ство- 
рення перспективної регіональної екоме- 
режі, проведення паспортизації заповідних 
об’єктів з визначенням ступеня їх цін- 
ності; розроблення еколого-збалансованих 
схем землекористування для кожного типу 
острівних територій у межах екомережі й 
річкових долин з урахуванням потреб збе- 
реження ландшафту. Проводити невиснаж- 
ливе землекористування (органічне земле- 
робство), яке забезпечує високу природну 
цінність території; 7) обмеження інтенсив- 
ного використання екологічно уражених 
земель, впровадження контурно-полосної 
структури землекористування й адаптив- 
них агротехнологій, створення норматив- 
но-правової бази для стимулу ґрунто- і 
водоохоронних систем землекористування, 
консервації еродованих ґрунтів; 8) прове- 
дення екологічно безпечного використання 
меліорованих земель на ландшафтній осно- 
ві, відновлення ґрунто- та водоохоронної 
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структури водозбірних басейнів, створення 
польової гідрографічної мережі в агроланд- 
шафтах; 9) формування оптимального 
співвідношення орних угідь, сіножатей, па- 
совищ, перелогів, багаторічних насаджень, 
лісових, лучних, болотних угідь, рекреацій- 
них зон і гідроекосистем в агроландшаф- 
тах; 10) розроблення ефективного механіз- 
му проведення незалежної екологічної 
експертизи, аудиту, інспектування об’єктів 
заповідання з упровадженням науково об- 
ґрунтованих систем у межах ділянок еко- 
мережі; 11) встановлення оцінки ландшаф- 
тної структури територій регіону, здійсненої 
на основі класифікації різних її типів та 
проведеної з використанням біоцентрично- 
мережевого поділу за кількісними показ- 
никами ступеня різноманіття, складності, 
контрастності ландшафтів території, що 
визначають оптимальні ареали. Такі ареали 
є найбільш репрезентативними, адже саме 
вони можуть виступати як еталонні ділян- 
ки під час проведення ландшафтно-еколо- 
гічних досліджень та як середовищеутво- 
рювальні природні компоненти, що спри- 
яють виконанню функції саморегуляції 
довкілля. Особливості ландшафтного різ- 
номаніття дають змогу визначити статус 
об’єкта й режим його функціонування; 
12) забезпечення збереження біорізнома- 
ніття, яке входить до складу агроландшаф- 
тів регіону, що становлять 76,2% їх терито- 
рії. Каркас екомережі можливо створити 
лише за введення до його складу агроланд- 
шафтів із забезпеченням збереження агро- 
біорізноманіття; сполучних територій різ- 
номанітних природних, напівприродних і 
штучних екосистем, що зв’язують охорон- 
ну компенсаційну зону й зону конфліктних 
екологічних ситуацій в антропогенному 
ландшафті; 13) збереження цілісності й 
непорушності лісових масивів, відтворення 
лісових угруповань високої якості у всіх 
лісах (зокрема плюсових насаджень), у т.ч. 
об’єктів природно-заповідного фонду, за- 
вдяки організації і проведенню на належ- 
ному технічному рівні моніторингу лісових 
екосистем з урахуванням потреб збережен- 
ня біорізноманіття, створення нових і під- 
тримки існуючих об’єктів природно-запо- 

 
відного фонду залишками незайманих 
лісів, особливо цінними ділянками лісо- 
вого фонду (у т.ч. генетичні резервати, лі- 
соплодові насадження, чагарникові угру- 
повання), що мають наукове, історико- 
культурне значення; 14) забезпечення 
максимального збереження й відтворення 
лісів, що виконують захисні функції (водо- 
охоронні, протиерозійні), завдяки збіль- 
шенню лісистості від 12,8 до 18–20% у спо- 
сіб залісення низькопродуктивних і де- 
градованих земель сільськогосподарського 
призначення. На низькопродуктивних 
сільгоспугіддях, створених на основі ви- 
рубування лісових масивів, доречним є 
проведення  лісовідновлювальних  робіт; 
15) регулювання рекреаційного наванта- 
ження, зведення його до оптимального на 
основі розроблених методик і заходів для 
лісових і водно-болотних екосистем, збері- 
гання й насаджування санітарно-гігієніч- 
них і оздоровчих лісів з доведенням їх 
площ до оптимальних, що надасть змогу 
стабілізувати несприятливу екологічну си- 
туацію. На лісових і степових ділянках, що 
підлягають ренатуралізації, необхідно при- 
пинити рекреацію і випасання худоби; 
16) регламентування лісогосподарських 
заходів залежно від рівня радіаційного за- 
бруднення земель лісового фонду й режи- 
му їх використання, обґрунтування обсягів 
і напрямів дезактивації частини забрудне- 
них лісів, що залучаються для лікування, 
оздоровлення, відпочинку і туризму насе- 
лення, а також розробки технології щодо 
забезпечення граничнодопустимого вмісту 
радіонуклідів чи їх знешкодження в дере- 
вині, що використовується на різні потре- 
би; 17) збереження пам’яток історико-куль- 
турної спадщини, самобутніх технологій 
господарювання з введенням їх до струк- 
турних елементів регіональної екомережі, 
таких як: науково-пізнавальних (біомоні- 
торингу відносно рідкісних, зникаючих, 
ендемічних і реліктових видів), природ- 
но-історичних, освітньо-виховних, турист- 
сько-краєзнавчих, естетичних, рекреа 
ційних, спелеологічних, любительських, 
спортивних, що сприятиме переходу до но- 
вітніх економічно невиснажливих  техноло- 
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гій господарювання, розвитку традиційних 
ремесел; 18) сприяння ефективному роз- 
витку екологічного туризму (розробка еко- 
логічних стежок), що є соціально корисним 
та економічно рентабельним на об’єктах 
природно-заповідного фонду. Туризм може 
стати модельним зразком збалансованого 
використання природно-рекреаційних ре- 
сурсів, збереження й примноження видо- 
вого, екосистемного, генетичного і ланд- 
шафтного різноманіття. Відвідування 
рекреаційних об’єктів природно-заповід- 
ного фонду надасть можливість отримува- 
ти постійні фінансові надходження й ви- 
користовувати їх для розвитку регіональної 
екомережі; 19) оптимізації заходів, спрямо- 
ваних на поліпшення ведення мисливсько- 
го господарства, проведення більш чіткого 
обліку диких тварин (птахів), визначення 
ареалів їх поширення (оселищ), зменшення 
неконтрольованого полювання і брако- 
ньєрства. У регіоні трапляються випадки 
знищення тварин, внесених до Європей- 
ського червоного списку, Червоної книги 
України, що спричинено незадовільним 
матеріально-технічним забезпеченням 
природоохоронних органів і зниженням 
життєвого рівня населення (площа мис- 
ливських угідь, яка припадає на одного 
штатного єгеря, в середньому у регіоні ста- 
новить 10 тис. га). Основним завданням 
мисливського господарства має стати ви 
користання, відтворення й охорона мис- 
ливських тварин та надання послуг, пов’я- 
заних із цією діяльністю (наразі спосте- 
рігається тенденція до зростання загальних 
витрат на ведення мисливського господар 
ства); 20) посилення відповідальності те- 
риторіальних громад за збереження біо- й 
ландшафтного різноманіття краю та під- 
тримання на належному рівні об’єктів ре- 
гіональної екомережі; 21) підвищення рів- 
ня екологічної освіти, культури, виховання 
й інформованості населення щодо значен- 
ня і охорони заповідних об’єктів; 22) до- 
тримання правової бази та пакета норма- 
тивно-регулюючих документів (постанов, 
актів, положень і законів), що спрямовані 
на реорганізацію структури природокорис- 
тування, його економічних аспектів, ста- 

новлення взаємин між суб’єктами діяль- 
ності в процесі реалізації регіональної 
екомережі [1–8, 10, 11, 13]. 

Для Східного Поділля слід виокреми- 
ти такі етапи розбудови й ефективного 
функціонування регіональної екомережі 
як частини національної і європейської: 
1) дослідження природних умов, ресурсів 
і особливостей регіону, стану екосистем, 
біотопів (оселищ) і ландшафтів; 2) ана- 
ліз репрезентативності природно-заповід- 
ної мережі регіону; 3) створення спільних 
транскордонних елементів екомережі у 
межах сполучних територій, узгодження 
проектів землеустрою на прикордонних 
ділянках; 4) складання реєстру об’єктів 
природної, історико-культурної спадщи- 
ни як перспективних ключових територій, 
створення бази даних для регіональної 
екомережі; 5) розробка проекту (схеми) 
перспективної регіональної екомережі, що 
враховує ступінь трансформації природних 
ландшафтів, у т.ч. селітебних ландшафтних 
комплексів, з метою збереження біорізно- 
маніття урбоекосистем. Для цього необ- 
хідно обстежити і зарезервувати території 
для заповідання та виділити територіальні 
елементи регіональної екомережі на місце- 
вості; 6) визначення ключових територій 
національного, регіонального і локального 
рівнів, які виконуватимуть роль біоцен- 
трів, локальних і регіональних сполучних 
територій, екостабілізуючих зон, екостабі- 
лізуючих пауз, зон можливих конфліктів 
транспортної мережі та регіональної еко- 
мережі; 7) посилення охорони природних 
екосистем біоцентрів завдяки оптиміза- 
ції природно-заповідної мережі регіону; 
8) обстеження і визначення буферних зон 
і відновлювальних територій, у т.ч. різних 
видів антропогенних ландшафтів, у всіх 27 
районах регіону; 9) координація екомережі 
Східного Поділля з суміжними областями 
і Республікою Молдова); 10) визначення 
ризиків для збереження ландшафтно-біо- 
тичного різноманіття від екологічно не- 
безпечних об’єктів, які перешкоджають 
ефективному функціонуванню регіональ- 
ної екомережі, та вжиття комплексу за- 
ходів з  нейтралізації їх  впливу; 11) роз- 
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робка програми реалізації та ефективного 
функціонування регіональної екомережі до 
2020 р. згідно із стратегією збалансованого 
розвитку регіону; з національним проектом 
змін до 2030 р., відповідно до якого площа 
земель регіональної екомережі до 2020 р. 
має становити 41,68% (наразі — 37,81%), 
2023 р. — 50, 2030 р. — 60% (2/3 земель ре- 
гіону має бути у природному стані — опти- 
мальний варіант за Ю. Одумом). Площа 
природно-заповідного фонду Східного 
Поділля має становити: у 2020 р. — 10,4%, 
2030 р. — 12–15% (на 1.01.2018 р. при- 
родно-заповідний фонд регіону налічував 
420 об’єктів загальною площею 59797,0 га, 
або 2,25% від загальної площі його терито- 
рії). Кількість об’єктів вищої категорії при- 
родно-заповідного фонду має налічувати 10 
од., що становитиме 7% від загальної площі 
території регіону, наразі — 5 од. [1, 9]. 

ВИСНОВКИ 

Екомережа Східного Поділля як базо- 
вий інструмент забезпечення созологічної 
функції буде ефективною за таких умов, 
якщо: по-перше, заповідність території 
становитиме не менше 12–15%; по-друге, 
кожну фізико-географічну область буде 
представляти природний заповідник, наці- 
ональний природний парк чи регіональний 
ландшафтний парк, що виконуватимуть 
роль перспективних природних ядер для 
збереження ландшафтно-біотичного різно- 
маніття регіону; по-третє, заповідні терито- 
рії будуть охоплювати всі репрезентативні 
та унікальні природні і штучні ландшафти 
з популяціями видів, угруповань та еко- 
систем, які мають офіційне міжнародне 
(Червоний список Міжнародного союзу 
охорони природи, Європейський черво- 
ний список, червоні списки міжнародних 
конвенцій і угод), національне (Червона 

 
і Зелена книги України) та регіональне 
(Червона і Зелена книги Східного Поділ- 
ля) біосозологічне значення; по-четверте, 
буде зменшено рівень загроз біорізнома- 
ніттю регіону і застосовано екосистемний 
підхід до його збереження; по-п’яте, будуть 
розроблені карти формування та ефектив- 
ного функціонування екомережі для всіх 
27 адміністративних районів регіону, які 
гармонійно вписуватимуться в Генераль- 
ну схему планування території України; 
по-шосте, здійснюватиметься спрямоване і 
повноцінне фінансування для формування 
структурних елементів регіональної еко- 
мережі та проводитиметься збалансоване 
природокористування для підтримання її 
екологічного каркасу; і зрештою, коли буде 
здійснюватися кадрове (наукове) забезпе- 
чення у сфері заповідної справи та відбува- 
тиметься формування системи неперервної 
екологічної освіти, культури і виховання 
громадськості [1–3, 11, 12, 15]. 

На території Східного Поділля є всі 
необхідні умови для збалансованого при- 
родокористування та ефективного функ- 
ціонування регіональної екомережі, до якої 
увійдуть ключові, сполучні, відновлюваль- 
ні й буферні території. І хоч проект Зведе- 
ної схеми формування регіональної екоме- 
режі вже сформовано, проте він потребує 
суттєвого вдосконалення й практичного 
доопрацювання. Необхідно докласти чи- 
мало зусиль для виділення земель буфер- 
них і відновлювальних територій, збіль- 
шення площ заповідання із залученням 
зарезервованих територій, розширенням 
функціонуючих і створенням нових запо- 
відних об’єктів, які репрезентуватимуть 
всі геоботанічні, фізико-географічні, зо- 
огеографічні, гідрологічні, лісотипологічні, 
агроекологічні райони, області, краї і зони 
Східного Поділля. 
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