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Запропоновано проект екологічної мережі Південно-східного Криму, розроблений з використанням ме
тодології мережі природоохоронних територій NATURA 2000, прийнятій у країнах Європейської спів
дружності. У регіоні відмічено 12 типів біотопів зі списку прийнятих до охорони у ЄС та запропоновано
ще 7 типів ендемічних біотопів, що можуть бути рекомендовані до включення у цей список. Запропоно
ваний проект екомережі включає 16 природних ядер (біоцентрів) та три зони відновлення, що сполучені
між собою екокоридорами і оточені буферними зонами. Автором продемонстровано можливість адапта
ції європейських методик у галузі природоохорони до національних потреб та підкреслено важливість
уніфікації методів для ефективної розбудови Національної екологічної мережі як складової частини Пан- 
Європейської екомережі.
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Загальновизнаним підходом до струк-
туризації та функціонування природно-
заповідного фонду є концепція екомережі -
системи охоронюваних природних територій
(ОПТ). Екомережа складається з центрів біо
та ландшафтного різноманіття - ядер (біоце
нтрів), які сполучені між собою екокоридо
рами - ОПТ, що мають, як правило, видов
жену форму і чиєю основною функцією є за
безпечувати міграцію і розповсюдження ви
дів у межах ареалу та обмін генетичним ма
теріалом (Шеляг-Сосонко, Гродзинский, Ро
маненко, 2004; Парчук, Мовчан, 1999). Окрім
того, ядра і, в більшості випадків, екокоридо-
ри повинні мати навколо себе буферні зони, 
функцією яких є мінімізація впливу антропо
генної діяльності на об’єкти екомережі з боку 
суміжних агроландшафтів та територій з тех
ногенними навантаженнями. Особливого
значення концепція екомережі набуває у сві
тлі актуальних проблем глобальних змін клі
мату, так як саме можливість безперешкодної
міграції є найкращим шансом виживання ба
гатьох видів під тиском зміни умов довкілля

(Bramwell, 2008). Концепція екомережі як
оптимального способу збереження біо- та
ландшафтного різноманіття отримала держа
вне визнання і знайшла відображення у Зага
льнодержавній програмі формування націо
нальної екологічної мережі України на 2000 -
2015 роки (Закон України № 1989-ІІІ від 21
вересня 2000 р.).

Гірський та передгірний Крим є од
ним з світових центрів біорізноманіття та ва�
жливим центром ендемізму, тому цю терито
рію по праву можна вважати однією з най- 
пріоритетніших зон Національної та Пан- 
Європейської екомереж. За рівнем флористи
чного різноманіття Гірський Крим може бути 
порівняний з Піренеями, Балканами та Кав
казом, що є регіонами найвищого рівня біорі�
зноманіття у Європі (Barthlott et al., 2005). 
Про унікальність та багатство екосистем
Кримських гір, а також про необхідність їх
збереження неодноразово писала величезна
кількість авторів. Окрім того, Крим історич
но є найбільшим в Україні центром туризму, 
тому рекреаційне навантаження на екосисте-
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ми Криму щороку тільки зростає, що не може
не позначитися на їх стані.

Останні два роки стали визначальни
ми для покращення ситуації з природно-
заповідним фондом у Гірському Криму. 17
вересня 2008 р. Верховною Радою АРК була
затверджена Програма формування регіона
льної екологічної мережі в Автономній Рес
публіці Крим на період до 2015 р. Цією про
грамою передбачається створення нових
об’єктів ПЗФ (в тому числі трьох національ
них парків) та розширення площі вже існую
чих. Сумарна площа природних ядер екоме-
режі Криму у 2015 р. повинна бути збільшена
удвічі і складати приблизно 380 тис. га, або
14,6% півострова. Вважаючи, що природні 
екосистеми рівнинного Криму майже повніс
тю знищені або порушені, то цей показник є
достатньо високим.

У Південно-Східному Гірському
Криму (Судацько-Феодосійському геобота
нічному районі) розташовано 13 природно-
заповідних об’єктів (з них 5 - державного
значення), загальною площею близько 9000
га. Однак, більшість з цих об’єктів територі
ально ізольовані, оточені агро- та техно-
ландшафтами, що різко зменшує або навіть
робить неможливим зв’язок між ними, обмін
генетичним матеріалом та міграцію видів.
Тому багато з цих об’єктів втрачають або
вже втратили природоохоронну функцію, за
ради якої вони і були створені. Таким чином,
актуальною і нерозробленою є проблема еко-
коридорів, що давали б змогу ефективно по
єднати ядра екомережі. У Програмі форму
вання регіональної екологічної мережі в АРК
коридори не визначені, а вказано лише, що
„площі і місця розташування екологічних ко
ридорів вимагають виявлення і опису” (Про
грамма ..., 2008). Вбачаючи вищенаведені 
факти, створення методологічно вивіреної і
науково обгрунтованої екомережі на терито
рії Гірського Криму, і зокрема в його Півден
но-східній частині, є першочерговим завдан
ням. Актуальність даної проблеми загострю
ється ще й тому, що більшість екосистем ре
гіону, який розташований на межі степової
зони та субсередземноморського ексклаву,

мають екотонний характер, що обумовлює їх
надзвичайну вразливість в умовах глобаль
них змін клімату.

Вибудова екомережі повинна почина
тися з найдрібнішого, локального рівня, і ба
зуватися на чіткому науковому обгрунтуван
ні статусу тієї чи іншої ділянки, яке, в свою
чергу, повинно спиратися не тільки на попу�
ляційно-видовий підхід до охорони (створен
ня об’єктів ПЗФ у місцях локалізації рідкіс
них та зникаючих видів), але й на екосистем-
ний підхід (охорона унікальних, а також ти
пових (репрезентативних) типів екосистем
для даного біогеографічного регіону, що мо
жуть мати значення не тільки як місця існу
вання видів, що знаходяться під загрозою
зникнення, а й мати середовищеутворюваль-
не значення для всього регіону). Цей новий 
екосистемний підхід лиш е починає розвива
тися на теренах нашої Батьківщини і тільки в
останні роки з’явилися роботи, що містять
адаптовану методологію створення екомере
жі на основі досвіду країн-членів Європейсь
кої Співдружності, в яких національні мережі 
вже розроблені і функціонують (Шеляг-
Сосонко и др., 2004). Уніфікація методів
створення екомережі з такими країн ЄС має 
підвищену актуальність у світлі процесу єв- 
роінтеграції України, що хоча і повільно, але 
все ж просувається вперед, і є підстави спо
діватися, що рано чи пізно Україна стане по
вноправним членом Європейської Співдруж
ності. На той момент (бо це є однією з умов
вступу в ЄС) Україна вже повинна мати дію
чу національну екомережу, розроблену на 
тих же принципах і за тією ж методикою, що
і Пан’європейська екомережа, та інтегровану
в неї. І ця робота повинна в першу черіу про
водитися на найцінніших і найпріоритетні-
ших ділянках, однією з яких є Гірський
Крим, бо такі території, в силу своєї екосис-
темної строкатості, вимагають більше часу та
зусиль на детальне вивчення і підготовку чіт
кого наукового обгрунтування. Вбачаючи си
туацію „будівельного буму” в Криму та бур
хливого розвитку туристичної інфраструкту
ри, втрата часу може обернутися втратою
цінних ділянок майбутньої екомережі.
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Матеріал та методи. Європейська
політика у галузі природоохорони базується
на двох Директивах ЄС: 92/43/ЕЕС від 
21.05.1992 (т. зв. «Директива біотопів») та
79/409/ЕЕС від 2.04.1979 (т. зв. «Директива 
птахів»), що визначають так звані «зони гро
мадського інтересу», тобто такі території або
акваторії, які визнані цінними для охорони в
європейському масштабі. Ці зони складають
європейську мережу природоохоронних те
риторій NATURA 2000. Ядрами екомережі
NATURA 2000 є важливі для охорони у єв
ропейському масштабі типи біотопів
(habitats), перелік яких подається у Додатку 1
Директиви біотопів. У даному контексті біо
топ (habitat) - це місце існування рослинних
чи тваринних організмів, що характеризуєть
ся, з одного боку, фізичними рисами (топо
графія, фізіогномічні характеристики рос
линних або тваринних угруповань, тип грун
ту, кліматичні та гідрологічні показники), і, з
другого боку, видами присутніх у ньому рос
лин і тварин, тобто це є екосистема локаль
ного рівня, прив’язана до певного масштабу.
Із існуючих класифікаційних схем біотопів
найбільш уживаною в Європі є ієрархічна
класифікація EUNIS (Davies, et al., 2004), яка
фактично є наступницею Palearctic Habitat 
Classification (Devillers, Devillers-Terschuren,
1996) (розроблялася до 2004 p.). Класифікації
біотопів, зокрема EUNIS, в свою чергу базу
ються здебільшого на прийнятій у Європі 
флористичній класифікації рослинності Бра-
ун-Бланке (у тих випадках, коли мова йде 
про природні біотопи з яскраво вираженим
автотрофним блоком) (EUNIS ..., 2004; 
Rodwell et al., 2002). Для коректної інтерпре
тації типів біотопів Додатку 1 та порівняння
їх з синтаксонами інших класифікацій було
розроблено спеціальну інструкцію
(Interpretation .., 2007), де містяться відповід
ні посилання на EUNIS та Palearctic Habitat 
Classification. На основі EUNIS окремі країни
створюють свої національні версії класифі�
кацій біотопів. Методологічні підходи до
класифікації біотопів України були запропо
новані Я. П. Дідухом (Дідух, 2004, 2005; Ді
дух, Шеляг-Сосонко, 2001), що стало почат

ком практичної роботи з ідентифікації та
класифікації біотопів у різних регіонах нашої 
країни (Дідух, Куземко, 2006; Класифікація
..., 2005; Коніщук, 2005; Якушенко, 2005).

Матеріалами досліджень послужили
власні дані, отримані під час дані польових
досліджень на території Судацько-
Феодосійського геоботанічного району впро�
довж 2005-2008 рр., а також літературні дані,
що стосуються біо- та ландшафтного різно
маніття цієї території. Нами була розроблена
класифікаційна схема біотопів регіону на ос
нові класифікації EUNIS, після чого стало, 
можливо ідентифікувати біотопи, важливі 
для охорони у європейському масштабі, ло- 
калітети яких ми пропонуємо у якості ядер 
екомережі. Також до складу ядер ми пропо
нуємо включати усі наявні масиви букових
лісів, вбачаючи їх величезне водозахисне та
середовищеутворювальне значення.

При побудові проекту екомережі ми
користувалися методичними рекомендаціями 
для побудови локальних екомереж, зокрема
(Шеляг-Сосонко и др., 2004; General..., 2000; 
Jongman, Kristiansen, 2001; Jongman,
Troumbis, 1996; Opstal, 1999).

Специфіка екомережі гір. Безумов
но, екомережа на гірських територіях пови�
нна мати свою специфіку, і певною мірою
відрізнятися від моделей екомережі для рів
нинних територій. Це обумовлено тим, що 
екосистеми гір, як правило, краще збережені,
ніж на рівнинах (відсутній фактор розорюва-
ності), там вище біо- та ландшафтне різнома
ніття та існує висотна поясність. На думку Я. 
П. Дідуха (2006), вищеназвані особливості 
роблять концепцію екокоридорів в горах зай
вою і позбавленою змісту. Однак, ми не зо
всім погоджуємося з цією тезою. Основна
функція екокоридорів, як вже було сказано
вище, - забезпечувати міграцію видів та об
мін генетичним матеріалом між ядрами еко
мережі. Деякі види, наприклад, копитні, ма�
ють кормові ділянки великої площі, що мо
жуть перевищувати площу одного ядра еко
мережі, а отже, вони мусять здійснювати і
здійснюють щоденні міграції на великі від
стані у пошуках їжі, а також сезонні міграції,
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пов'язані з режимом розмноження. Однак, 
такі види відчувають труднощі під час мігра
цій не тільки з суто географічних причин
(перешкоди у вигляді доріг, агро- та технола-
ндшафтів тощо), але і з причин нераціональ
ного використання тих чи інших природних
екосистем (наприклад, міграціям копитних
може перешкоджати полювальний сезон, мі�
граціям птахів - рекреація та турбування в
місцях оселення та стоянок тощо). Тому еко-
коридори в горах повинні мати не тільки і не
стільки географічний сенс, а, радше, сенс
управлінський. Саме за рахунок періодичних
змін способу управління природними тери
торіями, що не є ядрами екомережі і не під
лягають суворій охороні, ми можемо зробити
їх екокоридорами, що будуть виконувати свої
основні функції. Наприклад, заборона на пе
вний період (кілька років) полювання у тих
кварталах лісництв лісомисливських госпо
дарств, де проходять екокоридори, що поєд
нують ядро Карадаг з сусідніми ядрами,
сприяла б зниженню фактора турбування та
забезпечила б розселення копитних з Карада
гу на інші території, знизивши таким чином
негативний вплив їх рийної діяльності на фі- 
тосистеми та окремі види рослин, що активно
обговорю вався в літературі (Дулицкий, 2007; 
Курочкина, 2002; Мишнев, 2002). Таким же 
чином, регулю вання рекреації в бухтах могло
б забезпечити відновлення галечно-

прибережної рослинності у цих зонах та об
мін генетичним матеріалом між аналогічни
ми екосистемами у ядрах. Очевидно, що таке
регулювання повинно базуватися на дослі
дженнях стійкості екосистем і здійснюватися
єдиним управлінським органом (наприклад
підрозділом профільного міністерства) або 
угодою між лісогосподарствами про спіль
ний план дій з регулювання діяльності на те
риторіях екокоридорів. Стосовно географіч
ного сенсу екокоридорів у горах, ми вважає
мо логічним для об’єднання ядер, що мають
певний спектр висотної зональності, прово
дити екокоридор по території з аналогічним
висотним спектром, наприклад, по видовже
них хребтах. Таким чином, ми забезпечимо
міграцію всіх видів, що пов’язані з кожною
висотною зоною і відповідним типом екосис
тем. Усі вищенаведені критерії полягли в ос
нову планування екокоридорів у запропоно
ваному проекті екомережі Південно-східного
Гірського Криму.

Результати та обговорення. На те
риторії Судацько-Феодосійського геоботані
чного району нами було відмічено 12 типів
біотопів, важливих для охорони у європейсь
кому масштабі (з Додатку 1 Директиви біо
топів). їх назви, коди, а також відповідність
до синтаксонів EUNIS та флористичної кла�
сифікації рослинності подано у табл. 1.

Табл. 1. Біотопи Судацько-Феодосійського геоботанічного району як об’єкти, важливі для охорони в єв
ропейському масштабі (Додаток І Директиви ЄС 92/43/ЕЕС)

Код Назва біотопу
Відповідність до класифі

кації біотопів EUNIS
Фітосоціологія

1 2 3 4
1210 Однорічна рослинність

вздовж лінії прибою
В2.13 Галечникові узбе
режні угруповання Серед
земноморського регіону

Euphorbionpeplis Тх. 1950 (СІ.
CAKILETEA MARITIMAE Тх. et
Preising 1950)

1240 Вкриті рослинністю узбереж
ні скелі, що піддаються імпу- 
льверизації, з участю ендемі
чних видів Limonium

В3.3324 Східно- 
Понтійські угруповання
узбережних скель

Kochio prostratae-Limonion meyerii
Korzh. [1987] (Cl. CR1THMO- 
LIMONIETEA Br.-Bl. 1947)

1340 Внутрішньоконтинентальні
галофітні угруповання

D6.16 Солончаки Центра
льної Європи та Анатолії

Cl. SALICORNIETEA
FRUTICOSAE (Br.-Bl. et Tx. 1943)
Tx. et Oberd. 1958
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Закінч, табл. 1

1 2 3 4
1430 Галонітрофільні чагарнички

Pegano-Salsoletea
F6.82 Середземноморські
галонітрофільні напівпус
тельні чагарничкові угру�
повання

Atraphaco-Capparidion Korzh.
[1988] (Cl. PEGANO
HARMALAE-SALSOLETEA
VERMICULATAE Br.-Bl. et De
Bolos 1958)

5210 Розріджені зарості ялівців F5.1311 Розріджені зарості
Juniperus oxycedrus,
F5.1331 Розріджені зарості
Juniperus excelsea

Jasmino-Juniperion excelsae Didukh
etal. 1986 ex Didukh 1996 (Cl.
QUERCETEA PUBESCENTI-
PETRAEAE JAKUCS (1960) 1961)
у комплексі з угрупованнями кла
сів SEDO-SCLERANTHETHEA
Br.-Bl. 1955, ASPLENIETEA
TRICHOMANIS Br.-Bl., in Meyer
et Br.-Bl. 1934 corr. Oberd. 1977),
FESTUCO-BROMETEA Br.-Bl. et
R. Tx. 1943 та ін.

6210 Степи на карбонатних суб�
стратах Festuco-Brometea (ва
жливі місцезростання орхід
них)

El.22 Аридні субконтине-
нтальні степи Festucetalia
valesiacae

Festucetalia valesiacae Br.-Bl. et R.
Tx. 1943 (Cl. FESTUCO-
BROMETEA Br.-Bl. et R. Tx.
1943)

6220 Псевдостепи з домінуванням
злаків та однорічників класу
Thero-Brachypodietea

El.33 Східносередземно-
морські ксерофітні
трав’янисті угруповання

Diantho humilis-Velezion Korzh.
1990 (Cl. THERO-
BRACHYPODIETEA Br.-Bl. 1947)

8210 Карбонатні відслонення з ха-
змофітною рослинністю

Н3.25 Гірські та субсере-
дземноморські хазмофітні
угруповання

Thymo taurici-Stipetum lithophilae
[Didukh] (Cl. SEDO-
SCLERANTHETEA Br.-Bl. 1955),
ASPLENIETEA TRICHOMANIS
Br.-Bl., in Meyer et Br.-Bl. 1934
corr. Oberd. 1977

8220 Відслонення вулканічних по
рід з хазмофітною рослинніс
тю

Н3.1В5 Середземноморсь
кі відслонення вулканіч
них порід

Ephedro-Alyssetum [Didukh] (Cl.
SEDO-SCLERANTHETEA Br.-Bl.
1955), ASPLENIETEA
TRICHOMANIS Br.-Bl., in Meyer
etBr.-BI. 1934 corr. Oberd. 1977

8310 Закриті для доступу печери НІ Суходольні печери, пі
дземні коридори та водо
йми

9540 Середземноморські соснові
лісиз ендемічних видів Мезо-
гейської групи

G3.75 Рідколісся з домі
нуванням Pirns
stankewiczii південно-
східного Криму

Jasmino-Juniperion excelsae Didukh
et al. 1986 ex Didukh 1996 (Cl.
QUERCETEA PUBESCENTI-
PETRAEAE JAKUCS (1960) 1961)

9560 Ендемічні ялівцеві рідколісся G3.93 Рідколісся з
Juniperus excelsea; G3.99
Рідколісся 3Juniperus
oxycedrus

Jasmino-Juniperion excelsae Didukh
et al. 1986 ex Didukh 1996 (Cl.
QUERCETEA PUBESCENTI-
PETRAEAE JAKUCS (1960) 1961)

Крім того, було відмічено декілька
типів ендемічних біотопів, які відповідають
вимогам Статті 1с Директиви біотопів та мо
жуть бути рекомендовані до включення до
Додатку І у разі приєднання України до ЄС 
(аналоги яких з інших біогеографічних регіо

нів містяться у Додатку І). їх назви, відповід
ні аналоги та критерії вибору подані у
табл. 2. Картосхема запропонованої екоме-
режі показана на рис. 1. Характеристика ядер
екомережі та зон відновлення.подана у табл.
3 .
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Табл. 2. Ендемічні біотопи регіону, які можуть бути рекомендовані до включення до Додатку І.

Код та назва за класифікацією EUNIS Аналог з Додатку І Причини для надання ста
тусу важливості

G1.6G Кримські букові ліси 9150 Середньоєвропейські бу
кові ліси на карбонатних суб
стратах Cephalanthero-Fagion

типові для даного біогео
графічного регіону, мають
обмежений ареал після ві
дновлення

G 1.А7 Кримські скельнодубові ліси
типові, в т. ч. кримські вторинні ясе
неві та грабові ліси

9170 Дубово-грабові ліси Galio-
Carpinetum або 91GO Панноній- 
ські ліси з Quercus petraea та
Carpinus betulus

типові для даного біогео
графічного регіону

G 1.А47 Кримські ліси ущелин та
стрімких схилів з Acer stevenii

9180 Ліси ярів, ущелин та стрі
мких схилів Тіїіо-Асегіоп

мають малий ареал у 
зв’язку з .властивою їм об
меженою територією існу
вання

G 1.738 Кримські пухнастодубові ліси
свіжі

91НО Паннонійські ліси з
Quercus pubescens

типові для даного біогео
графічного регіону

Н2.5 Осипи вулканічних порід, Н2.6
Осипи карбонатних порід

8140 Східносередземноморські
осипи

типові для даного біогео
графічного регіону, мають
малий ареал у зв’язку з
властивою їм обмеженою
територією існування

G1,7С Термофільні рідколісся з
Pistacea mutica

немає знаходяться під загрозою
зникнення у своєму ареалі

Рис. 1. Картосхема екомережі Південно-східного Гірського Криму.

142



Таблиця 3. Характеристика ядер екомережі Південно-східного Гірського Криму

Номер Назва і характеристика
Наявні біото
пи європейсь
кого значення

Сучасний природо
охоронний статус Рекомендації

1 2 3 4 5
1 Кубалач

Гірський масив у межах
внутріш ньої гряди зі збере
женим масивом букових лі
сів. Єдине місцезростання
рідкісного виду Cyclamen
kuznetzovii Kotov et
Czemowa

G1.6G, G1.A7

ботанічний заказ
ник „Урочище Ку

балач” (526 га)

2 Агармиш
Останцево-яйлинський ма
сив. Переважають скельно-
дубові, ясеневі та букові лі
си (70%), також зустріча
ються степи, угруповання
карбонатних відслонень,
ялівцеві рідколісся, карстові 
воронки і печери

5210, 6210,
8210, 8310, 
9560, G1.6G,
G1.A7,
G 1.738, Н2.6

комплексна
пам’ятка природи
„Агармишський

ліс” (40 га)

Необхідне розширення 
площі об’єкту ПЗФ

-> Орта-Сирт -  Хамбал
Північна частина - найвища
ділянка регіону і найбіль
ший у регіоні масив буко
вих лісів. Основний водо
збірний басейн р. Ворон, 
Ай-Серез, Індол та Суук-Су.
Південна частина - видов
жений у напрямку північ- 
південь хребет зі збереже
ними ділянками нагірних
степів.

6210, 8210, 
G1.6G, G1.A7, 
G1.A47,
G 1.738, Н2.6

немає

Необхідне створення
ландшафтного заказни
ка або комплексної
пам’ятки природи. Не�
обхідна заборона рубки
лісу у верхів’ях та випа
су.

4 Старокримський ліс
Водороздільний хребет, пі�
внічний схил якого вкритий
масивом букових лісів. Зу
стрічаються сильно розчле
новані форми рельєфу з ви
ходами карбонатів та нагір
них степів.

5210, 6210,
8210, G1.6G, 
G1.A7,
G1.738, Н2.6

немає

Необхідне створення 
ботанічного заказника

5 Кизил-Кая - Бигла
Виходи карбонатів, вкриті
рідколіссями з Juniperus
excelsa

5210, 8210, 
9560, G 1.738, 
Н2.6

немає

Необхідне створення
ботанічного заказника

6 Новий Світ
Масив юрських рифових
вапняків, що тягнеться зі 
сходу на захід вздовж моря, 
в західній частині закінчу
ється котловиною, відкри
тою до моря, вкритою ліса
ми з сосни Станкевича і ялі
вцевими рідколіссями, а та
кож фрагментарно - фіста
шковими

1210, 1240, 
5210, 6210,
6220, 8210, 
8310, 9540,
9560, G 1.738, 
Н2.6, G1.7C

заказник загально
державного значен

ня „Новий Світ”
(470 га), пам’ятка
природи загально

державного значен
ня „Караул-Оба”

(100 га)

Необхідне розширення
території об’єкту ПЗФ. 
Необхідне введення жо
рстких лімітів на стаці
онарну рекреацію у ви
гляді квот у людино- 
днях, які б можна було
продавати туристичним
компаніям. Необхідне
чітке зонування терито
рії з визначенням місць
рекреації та заповідних
зон, облаштування
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Продовж, табл. З

1 2 3 4 5
рідколіссями. Північні схи
ли займаю ть пухнастодубо
ві ліси, верхів’я - нагірні 
степи та томіляри. Берегова
лінія прорізана великою кі
лькістю бухт

рекреаційних зон, вве
дення суворих правил 
поведінки на території
об’єкту.

7 Ай-Георгій
західна частина хр. Токлук- 
Сирт, складеного юрськими
вапняками. Західний схил
вкритий рідколіссями та ро
зрідженими угрупованнями
ялівців високого та колючо
го. Виходи материнської
породи вкриті томілярною
рослинністю та ксерофіт- 
ними трав’янистими угру
пованнями

5210, 6210, 
6220, 8210, 
9560, G 1.738, 
Н2.6

немає

Необхідне створення 
заказника або пам’ятки
природи

8 Алчак - Капсель
Прибережна зона, що у за
хідній частині включає в
себе залиш ок ю рського ва
пнякового рифу - г. Алчак- 
Кая, на якому зростають рі
дколісся з ялівцю високого. 
Берегова смуга зайнята
прибережно-галечниковими
та галонітрофільними угру
пованнями

1210, 1240, 
1430, 5210, 
6210, 6220, 
8210, 9560,
Н2.6

заповідне урочище
„Алчак-Кая” (55 га)

Необхідне розширення
об’єкту ПЗФ, регулю
вання рекреації, заборо
на в’їзду автотранспор
ту в прибережну зону

9 Півострів Меганом
Гряда, складена глинистими
сланцями і конгломератами,
що уривається в сторону
моря. На південному схилі
зростає рідколісся з фісташ
ки туполистої. На верхів’ях, 
північних, східних і захід
них схилах поширені кови
лові та лучні степи, на пів
денному - трав’янисті угру
повання середземноморсь
кого типу та бедленди. 
Вздовж берегової смуги ве
лика кількість бухт. Це ді
лянка з найсухішим кліма
том у регіоні, тут випадає
менше ніж 300 мм опадів на 
рік

1210, 1240, 
1430, 6210, 
6220, G1.7C

пам’ятка природи
місцевого значення

„Мис Меганом”
(651,6 га)

10 Лисяча бухта - Ечкі-Даг
Досить піднятий гірський
ланцюг, північний схил яко
го покритий скельному- 
бовими, ясеневими та пух- 
настодубовими лісами, а пі�
вденний у висотній частині 
обривається в сторону моря,
формуючи

1210, 1240, 
1430, 6210, 
6220, 8210, 
Q1.A7,
G1.738, Н2.6,
G1.7C

ландшафтний зака
зник місцевого зна
чення „Лисяча бух
та - Ечкі-Даг” (1560

га)

Необхідне підвищення 
заповідного статусу те
риторії та негайне ви
рішення земельних спо
рів
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Продовж, табл. З

1 2 3 4 5
карбонатні відслонення, а
нижче спускається пологи
ми пагорбами, що розрізані
балками. Вздовж прибереж
ної смуги сформувалися
глинисті осипи-бедленди.
Пагорби і балки зайняті
степовими екосистемами і,
фрагментарно, фісташково- 
дубовими рідколіссями

11 Кизилташ
Гірський масив, складений
юрськими вапняками, з ду
же розчленованим рельє
фом. Круті схили масиву
зайняті чудово збереженими
рідколіссями з ялівцю висо
кого віком понад 100 років.
Менш круті схили зайняті 
пухнастодубовими, скель-
нодубово-грабовими та ясе
невими лісами. В улогови
нах зустрічаються ділянки
петрофітних степів. Відсло
нення зайняті томілярними
та хазмофітними угрупо
ваннями. Зростає велика кі�
лькість рідкісних видів, в
тому числі популяції тю ль
панів Шренка та Біберш- 
тейна, а також велике різ
номаніття орхідних

5210, 6210, 
8210, 9560, 
G1.A7,
G 1.738, Н2.6

немає

Необхідне створення 
філіалу Карадазького
природного заповідника
або ботанічного заказ
ника загальнодержавно
го значення

12 Карадаг
Гірський масив-залишок юр
ського вулканізму з прилег�
лими до нього хребтами з
вапняків рифового похо�
дження. Наявне велике різ
номаніття унікальних типів
ландшафтів та екосистем, в
тому числі ялівцеві та фіс
ташкові рідколісся. Тут від
мічено велику кількість рід
кісних видів, в тому числі 
кілька регіональних ендемі
ків

1210, 1240, 
5210, 6210, 
6220, 8210, 
8220, 9560, 
G1.A7,
G 1.738, Н2.5, 
Н2.6, G1.7C

Карадазький при
родний заповідник

(2885 га)

13 Біюк- та Кучук-Єнишари
Видовжені невисокі хребти, 
вкриті трав’янистою рос
линністю класів Festuco- 
Brometea, Festuco-Pucinellie-
tea та Thero-Brachypodietea,
в тому числі справжніми
ковиловими та лучними
степами. Вздовж берегової
лінії глинисті осипи- 
бедленди чергуються 3

1210, 1240,
1430(7), 6210, 
6220

РЛП „Тиха Бухта”
(1508 га)

Необхідна заборона
проїзду позашляхового
автотранспорту, пропа
гування пішого та кін
ного туризму, заборона
випасу у місцях розвит
ку ерозійних процесів; 
заборона розпалення го
сподарських та турис
тичних вогнищ натери- 
торії ядер та у буферній
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Закінч, табл, З

1 2 3 4 5
галечниковими і піщаними
пляжами

зоні.

14 Хр. Узун-Сирт
Видовжений хребет, вкри
тий ковиловими та лучними
степами. У північно-
західній частині закінчуєть
ся горою Коклюк, схили
якої являють собою відсло
нення вапняків та гіпсів,
вкриті чагарниковою та на-
скельною рослинністю.

6210, 8210

немає

Заборона проїзду поза-
шляхового автотранс
порту (в’їзд автотранс
порту на тренувальну
базу планерного спорту
дозволити лише по до�
розі з твердим покрит
тям).

15 Озеро Бараколь
Внутрішньоконтинентальне
безстокове солоне озеро.
Наявні рідкісні типи угру
повань галофітів-
багаторічників та унікаль
ний орнітокомплекс

1340

немає

Необхідно внести цей
об’єкт до складу тери
торії сусіднього РЛП
або створити самостій
ний об’єкт ПЗФ. Необ
хідно ліквідувати загро�
зу забруднення вод озе
ра та прилеглих грунтів
пестицидами внаслідок
змиву їх з навколишніх
виноградників, можли
во шляхом вилучення (з
відшкодуванням) земе
льних ділянок, зайнятих
виноградниками, у під-
приємств-власників з
наступною рекультива
цією земель (або забо
ронити використання
пестицидів та хімічних
добрив на цих ділянках)

16 Хр. Тепе-Оба та мис Іллі
Еродовані степові схили,
вкриті степами та псевдо-
степами середземноморсь
кого типу. Вздовж берегової 
лінії комплекси галечнико
вих пляжів та глинистих
осипів. Унікальні місцезро
стання рідкісних ендеміч
них видів Lepidium
turczaninovii Lipsky,
Trachomitum tauricum
(Pobed.) Pobed.

1210, 1240,
1430(7),
6210,
6220

ботанічний заказ
ник місцевого зна
чення „Гірський
масив Тепе-Оба”

(1200 га)

Необхідно якнайшвид
ше винести межі приро
дно-заповідного об’єкту
в натуру, щоб унемож
ливити забудову, проїзд
автотранспорту та ви-
топтування/випасання у
місцях зростання енде
мів.

Характеристика зон відновлення.
• Гора Сасихан-Тепесі. У разі заборо
ни випасу на цій території можуть віднови
тися нагірні степові та лісові екосистеми.
• Південна частина хр. Орта-Сирт. Ві�
дмічене інтенсивне заростання відкритих ді
лянок чагарниками з родини Rosaceae, що, 
очевидно спричинено зниженням паскваль-

ного тиску і може свідчити про відновну су-
кцесію у напрямку формування лісових еко
систем.
• Гора Папая-Кая та мис Ай-Фока.
Спостерігається відновлення рідколісся з 
ялівцю високого та сосни Станкевича. Тери
торія вимагає охорони.

146



Загальні рекомендації до створення
екомережі. Ідеї і концепції розробки екоме- 
режі, безумовно, повинні бути окреслені 
спочатку загалом, для всього Гірськог о Кри
му, що в принципі вже зроблено. Однак, 
конкретна розробка екомережі повинна по
чинатися з найдрібнішого, локального рівня. 
Це вимагає ретельної роботи по окремих те
риторіях з детальним вивченням стану та
статусу кожної з ділянок, після чого з ураху�
ванням цінності і важливості кожної конкре�
тної ділянки, її стану, типу землекористуван
ня, а також важливості цієї ділянки для сус�
пільних потреб, можна виділяти той чи ін
ший об’єкт екомережі. Очевидно, що екоме- 
режа повинна по можливості обминати тех
ногенні типи екосистем (міста, індустріальні 
об’єкти, агроекосистеми з інтенсивним гос�
подарством тощо), однак, у місцях, де пови�
нен проходити екокоридор (тобто його необ�
хідність саме у цьому місці науково доведе�
на) землі сільськогосподарського призначен�
ня повинні бути вилучені з використання (з
подальшою компенсацією) з подальшим 
створенням там зон відновлення. Альтерна�
тивою може бути заохочення землевласника
використовувати дану ділянку сталим спосо�
бом. Наприклад, виноградники з системою
опор для виноградних лоз є непрохідним 
бар’єром для багатьох великих тварин, і крім
того, вони обробляються з використанням
хімічних добрив та пестицидів, що стає дже
релом забруднення довкілля, в тому числі
цінних природних екосистем. У разі, якщо 
виноградник знаходиться у зоні проектова�
ного екокоридору, землевласникові чи зем
лекористувачеві може бути рекомендовано
насадити на цьому місці сад зі змішаних по
рід дерев, які будуть менш вразливими до
хвороб та шкідників, що дозволило б не ви
користовувати пестициди і обмежуватися
лише біологічними методами боротьби. Та�
кий підхід перш за все вимагає внесення змін
у діюче природоохоронне законодавство. Зо�
крема, необхідно продумати правовий меха
нізм з відшкодування втрат земельних площ 
подібним землевласникам за рахунок земе�
льних ділянок, наданих їм у влас�

ність/користування на територіях, що не ма�
ють статусу об’єктів екомережі.

Найпроблемніші ділянки щодо роз
міщення екокоридорів знаходяться у східній 
частині регіону, зокрема вимагає особливої 
уваги розробка сполучень між ядрами 12, 13,
14, 15 та 16. Кожна ділянка екомережі пови�
нна бути закартована у якомога крупнішому 
масштабі та її правовий статус мусить бути 
чітко визначений.

Висновки. Базуючись на європейсь
ких підходах до природоохорони, зокрема 
методології мережі природоохоронних тери
торій NATURA 2000, автором запропонова
но проект екомережі Південно-східного Гір
ського Криму, що складається з 16 ділянок-
ядер (біоцентрів) та трьох зон відновлення, 
що сполучені між собою екокоридорами і
оточені буферними зонами. Зонування та ви
бір ділянок біоцентрів здійснювалося на ос
нові власних наукових досліджень з іденти
фікації і класифікації біотопів, в тому числі 
біотопів, важливих для охорони у європейсь
кому масштабі. На досліджуваній території, 
що охоплює Судацько-Феодосійсь-кий гео
ботанічний район, відмічено 12 типів біото
пів європейського значення з Додатку 1 .Д и
рективи біотопів” (92/43/ЕЕС від 21.05.1992),
що загалом займають велику площу. Також
відмічено ще 7 типів ендемічних біотопів ре
гіону, що відповідають вимогам Статті 1с
Директиви біотопів і можуть бути рекомен
довані до внесення у зазначений перелік у
разі приєднання України до програми 
NATURA 2000. Така велика кількість і типо
логічне різноманіття цінних біотопів ще раз
підтверджує унікальність та важливість еко
систем Криму в європейському і світовому
масштабах. Запропоновані території-ядра
значною мірою перетинаються з існуючими 
територіями природно-запо-відного фонду, 
однак площа останніх часто значно менша
або статус охорони значно слабший, ніж це
необхідно. За запропонованим проектом 
площа об’єктів екомережі становить не мен
ше 15% території, що відповідає усім вимо
гам до екомереж та забезпечує репрезентати
вність усіх природних екосистем.
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Проект экосети Юго-восточного Крыма с использованием европейских подходов. О.Л. Кузьманен-
ко. В статье предлагается проект экологической сети Юго-восточного Крыма, разработанный с исполь
зованием методологии сети природоохранных территорий NATURA 2000, принятой в странах Европейс
кого Союза. В регионе отмечено 12 типов биотопов из списка охраняемых в ЕС и предложено еще 7 ти
пов эндемичных биотопов, которые могут быть рекомендованы к включению в этот список. Предлагае
мый проект экосети включает в себя 16 природных ядер (биоцентров) и три зоны возобновления, соеди
ненных между собой экокорридорами и окруженных буферными зонами. Автором продемонстрирована
возможность адаптации европейских методов в сфере природоохраны для национальных нужд и подчер
кнута необходимость унификации методов для эффективного построения Национальной экосети как сос
тавной части Пан-Европейской экосети.
Ключевые слова: Экосеть, биотоп, Крым, NATURA 2000

Draft of the EcoNet of South-Eastern Crimea based on European approaches. O. L. Kuzmanenko. The
article suggests the draft version of the EcoNet of South-Eastern Crimea, which is developed using NATURA
2000 methodology. 12 habitat types from Annex I of “Habitat Directive” (92/43/EEC) have been found in the
region. Moreover, there are 7 endemic habitats which can be recommended for inclusion into this list. The
suggested EcoNet draft includes 16 cores and 3 restoration areas connected with ecocorridors and surrounded
with buffer zones. The author has demonstrated the possibility of the European nature conservation methods'
adaption to the national needs, and stressed the importance of national and European Union approaches'
unification for effective development of National Econet as a part of Pan-European Econet.

Key words: EcoNet, habitat, Crimea, NATURA 2000
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