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Стратегії екосистемної адаптації. 
Було відібрано 20 найважливіших стратегій, які 

охопили основні екосистеми БР:  

• Лісові 

• Сільськогосподарські   

• Урбанізовані 

• Водно-болотні 

• Водні 

 



Відповідно до аналізу вразливостей та 
оцінювання на основі критеріїв було 
відібрано з 20 стратегій 5 ключових : 

 • перехід на органічне землеробство; 
• перехід на наближене до природи 

лісівництво; 
• збільшення площі зелених насаджень; 
• збільшення накопичення вологи в басейнах 

річок та боліт; 
• раціональне невиснажливе використання 

сільськогосподарських угідь. 



Робочий план для стратегії«Збільшення 
площі зелених насаджень» передбачає 

наступні заходи: 
 • Створення спільноти з зацікавлених осіб  

• Створення насаджень на 
сільськогосподарських землях 

• Створення насаджень навколо річок 
• Озеленення поселень 
• Збільшення площ плодових насаджень. 
• Популяризація  робіт з озеленення та 

збільшення площі зелених насаджень 
 
 



Захід «Озеленення поселень» 
передбачає наступні дії: 

• Озеленення вулиць села Стара Гута 

• Озеленення вулиць Зноб-Новгородського ОТГ 

• Озеленення вулиць поселень Чернігівської 
частини БР. 

• Пропаганда заходів з озеленення поселень 

 



Завданя, хто, коли, ресурси для дії 
«Озеленення вулись села Стара Гута». 



Що вже зроблено у відповідності з 
планами екосистемної адаптації? 

• Проведено озеленення в селі Стара Гута. 

• Створені зелені насадження вздовж річки Уличка. 

• На території Середино-Будської громади створено 
два заказника. 

• Були висаджені насадження листяних порід на 
території Новгород-Сіверської громади. 

• Плани роботи НПП «Деснянсько-Старогутський» 
адаптовані з планами екосистемної адаптації. 



Висадження дерев в селі Стара Гута. 



«Переформування 
хвойних монокультур 
в мішане, різновікове 
насадження» 

«Відновлення та 
збереження родючості 
ґрунту в зоні Полісся» 

«Впровадження 
екологічно – 
адаптивних методів 
використання с/г угідь» 

Ще реалізовано згідно з планами 3 проекта. 



Перешкоди впровадження 
планів екосистемної адаптації 

• Посилання на зміни клімату відсутні у 
більшості важливих галузевих 
нормативно-правових актах України 

• Стратегії адаптацій до змін клімату не 
адаптовані в стратегії розвитку областей, 
громад. 

• Недостатньо досвіду по впровадженню 
дій та заходів з екосистемної адаптації. 

 



Крім цього 

• Відсутність чіткої взаємодії місцевих 
мешканців з органами влади і місцевого 
самоврядування. 

• Деякі стратегії потребують урядових та 
законодавчих рішень. 

• Брак фінансування. 

• Нерозуміння місцевими мешканцями 
маштабів проблем пов'язаних зі змінами 
клімату. 



Плани на 2022 рік. 

• Продовжити створення захистних насаджень 
вздовж річок, насаджень в населених пунктах; 

• Створити нові об’єкти ПЗФ 
• Включити в проект організації території НПП 

«Деснянсько-Старогутський» заходи з 
екосистемної адаптації 

• Знайти джерела фінансування на розроблення 
мененжмент плану для БР Деснянський 

• Спільно з громадами подати заявки на участь в 
подібних проектах. 
 

 
 



 

Дякую за увагу! 

Питання з аудиторії. 

 

 


