
Житлова та комерційна забудова

Виробництво енергії і гірнича промисловість

Транспортні та сервісні коридори

Антропогенні втручання і порушення

Геологічні явища

Кругообіг речовин і матерії

Гнучкість і стійкість

Соціальні послуги Соціальні системиФізичний добробут

Якісне харчування 
(доступ до їжі, води)

501

Безпека навколишнього 
середовища та шкода 
спричинена людською 

діяльністю
502

Фізичне здоров'я

503

Економічний добробут

Прибуток

519

Ментальний добробут

Ментальне здоров'я

508

Особисте задоволення

509

Щастя

510

Почуття 
приналежності/ сенс 

буття
511

Сенс місця

512

Свобода

513

Знання

514

Духовність

515

Соціальний статус

516

Фактори, які зумовлюють екологічне навантаження/стресКлючові фактори та причини Екологічне навантаження/стреси Ключові екологічні атрибути Екосистеми та їх компоненти Екосистемні послуги Добробут людей Соціальні послуги Соціальні системи

 Бізнес

301

 
Громадянське 

суспільство

302

 

303

 Уряд

300

 Охорона здоров'я

400

 

 
Органи виконавчої 

влади

401

 

 Освіта

402

 

 Соціальні відносини

403

 

Соціальні системи

 Працевлаштування

404

 

Джерела енергії

Атмосфера

Баланс вуглекислого газу 
(CO2)

Зміна схем випадіння 
опадів

Гідросфера

Модифікація природніх систем

Дренаж

Відсутність деревних 
насаджень (садів)

Неконтрольоване 
(надмірне) використання 

ресурсів

Лугові пожежі
Пожежі на торфовищах та 
заболочених місцевостях

Лісові пожежі

Зниження рівня води у р. 
Десна

1248

Інформація

Зникнення (вимирання) 
видів (флори та файни)

Зникнення певних типів 
флори та фауни

Підвищення температури 
води

Забруднення поверхневих 
вод

Забруднення ґрунтових 
вод

Зміна режиму повеней 
(коротші проміжки часу, 
збільшення рівня води)

Замулювання

Зниження рівня води
Зниження рівня води у р. 

Десна
Зниження рівня ґрунтових 

вод

Пересихання річок та 
струмків

Пересихання річок та 
струмків/ зникнення малих 

річок та струмків
Пересихання колодязів

Зменшення площі заплави 
річок

Всихання боліт

Біомаса

Зменшення приросту
Зменшення обсягів 

врожаю

Літосфера

Мінералізація торфовищ

Ущільнення ґрунту
Збільшення площі 

малопродуктивних та 
деградованих ґрунтів

Еродовані ґрунти

Зміна водоутримуючої 
спроможності ґрунту 
(спричинена втартою 

гумусу)

Засолення

Зменшення площі 
природних екосистем

959

Мережа

(Заростання) поширення 
дерев і чагарників

Зміна видового складу 
(нові види комах, таких як 

павуки)

Зміна видового складу 
(вказано вдруге)

Зміни чисельності 
(видового складу) 
мігруючих птахів

Порушення трофічних 
зв'язків

Зміна видового складу 
флори

Зміна біотопів після пожеж

Витіснення корінних видів
Пошкодження дерев 
новими шкідниками

Заростання луків деревами 
та чагарниками

Сукцесійні процеси на 
території водно-болотних 

угідь (ріст дерев)

Цвітіння водоростей
Поширення макрофітів на 
поверхні озер та ставків

Поширення бур'янів

Пошкодження структури 
деревостанів

Видово-специфічні фактори

Сніго- та льодовали дерев Послаблення дерев

Всихання дерев
Всихання дерев у 
заболочених лісах

Вітровали

Відмирання (всихання) 
рослинного покриву

Замора рибВисока смертність бджіл

Шкода завдана комахами-
шкідниками

Енергетична, матеріальна і водна ефективність

Збільшення випадків 
пожеж (природних)

Підвищення 
випаровування/ 

транспірації у ландшафті

Джерела енергії

 
Сонячне 

випромінювання

Атмосфера

 
Оптимальна 

температура повітря

806

 Чисте повітря

807

 Кисень

808

 
Стабільний рівень 
вуглекислого газу

809

 Туман

810

 
Достатня кількість 

атмосферних опадів

811

Гідросфера

 Температура води

814

 
Гідрохімічний склад 
поверхневого стоку

815

 Рівень ґрунтових вод

816

 Рівень води

817

Літосфера

 Родючі ґрунти

821

 Вологі торф'яники

822

Кругообіг речовин і матерії

 
Обмін речовинами та 

енергією

828

Біомаса

 Біомаса

835

 Мертва деревина  

Помірне вилучення 
біомаси (традиційне 

ведення с/г)
837

 
Обсяг природних 

екосистем

838

Інформація

 Видова різноманітність

841

 
Різноманітність середовищ 
існування (віковий склад, 
повнота, ярусність і т.п.)

842

 
Наявність узлісь та 

галявин

843

 Мозаїчна структура

844

 
Специфічні види тварин 

(бобри)

846

 Тварини

847

 Мікроорганізми

848

 Рослини

849

Мережа

 
Природний видовий 

склад

845

 
Фенологія/ 

синхронізація

857

 

Контроль чисельності 
популяцій та заходи з 

догляду
858

 
Дотримання норм 

випасання

859

Видово-специфічні фактори

 Фізіологічне здоров'я

865

Енергетична, матеріальна і водна ефективність

 
Природні пірогенні 

процеси

874

 
Очищення та повторне 

використання води

875

Гнучкість і стійкість

 Стійкість до шкідників

884

 
Відновлення флори та 

фауни

885

Сільське господарство і аквакультура

Покинути (деградовані) 
землі

Перетворення природних 
екосистем на с/г угіддя

Використання пестицидів

Зменшення вмісту гумусу у 
ґрунті, спричинене 
неорганічним с/г

Неконтрольоване 
застосування гербіцидів та 

пестицидів

Збільшення обсягів 
використання води у с/г

Збільшення втрати води у 
процесі випаровування 

(евапотранспірації) (у с/г)

Використання біологічних ресурсів

Суцільні рубки Надмірні рубки

Інвазивні та інші проблемні види

Лісові шкідники 

Забруднення

Забруднення 
навколишнього 

природного середовища
Хімічне забруднення Ерозія ґрунту

Зміна клімату і несприятливі погодні явища

Несприятливі погодні 
умови

Посуха

Підвищення частоти 
випадіння сильних злив

Весняні паводки (н.п. у 
2018 р.)

(Короткотривалі) сильні 
зливи

Обледеніння - заморозки

Сильні снігопади

Короткі зимові періоди Тепла зима без снігу

Підвищення температури 
води

Бурі і сильні вітри

Весняні приморозки (н.п. у 
травні)

Пізні заморозки навесні 
(н.п. у травні)

Часті відлиги взимку

Регулюючі

Нейтралізація відходів, токсиків та інших подразників

Координування потоків

Підтримання життєвого циклу, охорона генофонду та місць існування видів

Підтримання і захист фізичних, хімічних і біологічних умов

Асиміляція відходів

602

Покращення якості води

603

Покращення якості 
повітря

604

Регулювання 
гідрологічного режиму

608

Комфортні умови життя

613

Стабільні погодні умови 
(без катаклізмів)

623

Регулювання рівня 
поверхневих і 
підземних вод

624

Водний баланс 
(забезпечений лісовим 

покривом)
625

Регулювання 
температури повітря

626

Пом'якшення 
мікроклімату під час 
негативних погодних 

явищ
627

Депонування вуглецю

628

Баланс вуглекислого 
газу (CO2)

629

Корінні види флори та 
фауни

648

Біорізноманіття

649

Постачальні

Забезпечення продуктами харчування

Матеріали

Енергетичні

Різномініття продуктів 
харчування (рибальство, 

гриби)
640

(Чиста) питна вода 

641

(Свіже) повітря

642

НРЛ (ягоди, гриби, лікарські 
трави) - приватне і 

комерційне використання

643

Мед

644

Березовий сік

645

Ресурси для мисливства 
та рибальства

646

Скотарство/ 
тваринництво

647

Випасання тварин

650

Органічні продукти 

651

Будівельна сировина 
(очерет, солома тощо)

656

Деревина для 
будівельних потреб

657

Деревина

658

Хутро

659

Сінозаготівля

660

Вирощування рослин

661

Біопаливо

669

Деревина для палива

670

Дрова

671

Культурні

Фізичні та інтелектуальні взаємодії з біотою, екосистемами та наземними і морськими 
ландшафтами

Духовна, символічна та інші види взаємодій з біотою, екосистемами та наземними і морськими 
ландшафтами

Ресурс/ місце для 
полювання та 

рибальства
680

Ресурс/ місце 
відпочинку та спорту

681

Ресурс/ місце 
(наукових) досліджень

682

Ресурс/ місце освіти

683

Можливість вивчення 
екосистем у їх первинному 

природньому стані 

684

Фото- та відеозйомки 
природи

685

(Зелений) туризм

686

Місце проживання

687

Спогляданя птахів

688

Дендрохронологія

689

Етнічні (традиційні) 
ремесла

692

Ліси

 Старовікові ліси

701

 
Старовікові, наближені до 

природних мішані ліси (без 
прохідних рубок) 

702

 Дубові праліси

703

 
Незнічні території 

старих сосняків

704

 
Ліси заплав і трясовин - 

водоохоронні ліси

705

 
Соснові та дубово-

соснові ліси

706

 

Помірні ліси, характерні для 
даної природно-кліматичної 

зони (інтенсивна прохідна 
рубка)

707

 
Типові для даної території 

соснові ліси (помірна 
прохідна рубка)

708

 

Березові та дубові ліси 
(локальні впадини/ 

заглиблення рельєфу)
709

 

Нехарактерні для даної 
природно-кліматичної 

зони ліси
710

 
Ліси, в складі яких є 

присутні ітродуценти

711

 

Штучно висаджені 
монокультури (інтенсивне 

ведення лісового 
господарства)

712

 

Природні ліси на 
землях, які раніше 

використовувались у с/г
713

Сільськогосподарські угіддя

 Сіножаті, луки

727

 Пасовища

728

 Сади

729

 Лісосмуги

730

 
Лісорозсадники 

(лісорозплідники)

731

 Рілля

732

 Присадибні ділянки

733

Водно-болотні угіддя та болота

 
Заболочені (сфагнові) 

ліси

750

 
Мезотрофні болота 
(осоково-сфагнові)

751

 Трясовина

752

 Чагарникові болота

753

 Заболочені луки

754

 

Евтрофні болота (лісові, 
чагарникові, 

трав'янисті… )
755

Водні об'єкти

 Природні річки

773

 
Наближені до 

природних річки

774

 Природні озера

775

 

Води, що повільно 
течуть (болота в 
долинах стоку)

776

 Струмки/ річки

777

 
Малі водні об'єкти (в 

т.ч. пересихаючі)

778

 
Штучні озера (кар'єри, 

ставки)

779

 
Канали (штучно 

створені)

780

Біофізичні/ Природні

Підвищена 
пожежонебезпека

(Глобальне) вирубування 
лісів

Інституційні фактори

Недостатня кількість ресурсів 
для забезпечення управління 

природоохоронною територією 
(фінансування, персоналу, 
фізичної інфраструктури)

Недостатнє регулювання / 
контроль лісозаготівель та 

лісокористування

Неадекватні норми 
протипожежного захисту 
с/г угідь та їх неналежне 

дотримання

Просторові фактори

Неналагоджена 
транскордонна співпраця/ 

дефіцит транскордонної 
співпраці

Соціально-економічні фактори

Попит на деривину

Низький рівень життя; 
відсутність стабільного 
джерела прибутку для 
місцевого населення

Економічні стимули/ 
стимулювання великих 

промислових 
агрокомплексів

Соціально-демографічні фактори

Зменшення кількості 
сільсього населення

Урядові фактори

Неадекватна нормативно-
правова база/ правові 

інструменти, щодо 
адміністрування у БР

Інфраструктурні фактори

Туризм

Відсутність бізнес 
середовищ

Відсутність полігонів 
побутових відходів

Залишки з радянських 
часів

Соціально-культурні фактори

Низький рівень екологічної 
обізнаності

Порушення норм ведення 
лісового господарства

Промислово-виробничі фактори

Низька якість добрив Низька якість пестицидів

Наукові та технологічні фактори

Лісовим господарствам та 
адміністраціям бракує 

знань щодо засад сталої 
лісозаготівлі та переробки 

деревини

Соціальні системи

 Бізнес

301

 
Громадянське 

суспільство

302

 

303

 Уряд

300

Нестабільний сніговий 
покрив

928

Фактори використання природних ресурсів

Потреба у природніх 
ресурсах

(Глобальне) вирубування 
лісів

Пожежі на с/г угіддях Пожежі

1613

Лісове господарство

1612

Різна інтенсивність 
випаровування для різних 

с/г угідь

1614

Глобальні зміни клімату

1502

Деснянський біосферний резерват
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