Робочі та моніторингові плани
Біосферного Резервату “Розточчя”
на основі 5 ключових стратегій
Екосистемної адаптації
Work and monitoring plans of the BRR
based on 5 key EbA strategies

Вибір 5 ключових стратегій відповідно до аналізу вразливостей та
оцінювання на основі критеріїв
Selection of five „key“ strategies, according to vulnerability analysis and criteria-based evaluations

1. Відновлення антропогенно-порушених земель
Re-cultivation of anthropogenically disturbed lands
2. Сталий менеджмент лісів
Sustainable forest management
3. Відновлення водно-болотних угідь
Wetlands restoration
4. Збереження та охорона існуючих природних лук
Conservation and protection of existing natural grasslands
5. Екологічна освіта як інструмент екосистемної адаптації до змін клімату
Ecological education as a tool of ecosystem-based adaptation to climate change

Приклади кількох видів діяльності в рамках
першої стратегії
Examples of few activities within one strategy
Відновлення антропогенно-порушених
земель
Re-cultivation of anthropogenically
disturbed lands
Ліквідаця верхнього скам’янілого шару
Викопування траншей
Заповнення траншей родючим грунтом
Висівання трави
Садіння дерев

Приклади кількох видів діяльності в рамках
першої стратегії
Examples of few activities within one strategy
Створення полезахисних смуг для попередження вітрової і водної ерозії
Мульчування ґрунту
Висівання смуг бур’янів
Висівання сидератів

Приклади кількох видів діяльності в рамках
другої стратегії
Examples of few activities within second strategy
Сталий менеджмент лісів

• Формування частково природних
лісів з різнорівневою структурою
• Відмова від створення хвойних
монокультур (сосни звичайної)
• Переформування хвойних
насаджень в змішані
• Збереження давніх букових лісів,
важливих для ЕА,
• Дотримання протипожежних правил

Приклади кількох видів діяльності в
рамках третьої стратегії
Examples of few activities within third strategy
Відновлення водно-болотних угідь Wetlands restoration

• Відновлення гідрологічного
режиму;
• Підтоплення, повторне
зволоження торфовищ
• Демонтаж гідроспоруд
• Збереження заболочених
ділянок в лісах, як місць для
водопою хребетних тварин,
місць нерестилищ
земноводних

Приклади кількох видів діяльності в
рамках четвертої стратегії
Examples of few activities fourth strategy
Збереження та охорона існуючих природних лук
Conservation and protection of existing natural grasslands

• Випасання та викошування
• План управління луками та
пасовищами в ОТГ,
• Контроль над стихійною
забудовою та зміни категорії
земель за призначенням
• Просвітницька робота щодо
надмірного замощування

Приклади кількох видів діяльності в
рамках п’ятої стратегії
Examples of few activities fifth strategy
Екологічна освіта як інструмент екосистемної адаптації до змін клімату
Ecological education as a tool of ecosystem-based adaptation to climate change

• Робота з підростаючим
поколінням за віковими
категоріями;
• Публікації в ЗМІ
• Ідея “зеленого автобуса”

Статус втілення планів
Status of the implementation of the plans

1. Відновлення антропогенно-порушених земель
Re-cultivation of anthropogenically disturbed lands
•
Рекльтивовано 1 ділянку площею близько 1 га,
•
Проведено інвентаризаційні роботи, виявлено 5 ділянок на території БРР
загальною площею близько 3 га
•
Створено полезахисну смугу шириною 3-7 м протяжністю 1650 м
2 . Сталий менеджмент лісів
Sustainable forest management
•
Розробляється план збереження давніх букових лісів, важливих для ЕА
•
Проводиться облік природного лісовідновлення
•
Проводиться механічне знищення інвазивних видів
•
Сприяння заростанню лісових доріг не протипожежного призначення в ПЗФ

Статус втілення планів
Status of the implementation of the plans
3. Відновлення водно-болотних угідь Wetlands restoration
•
Ренатуралізація урочища Заливки, підтоплення торфовища
•
Встановлення мережі свердловин для гідромоніторингу
•
Розчистка джерел, відновлення водопою для диких тварин
•
Виступ по радіо (2)
•
Виступи на семінарах (2)
4. Збереження та охорона існуючих природних лук
Conservation and protection of existing natural grasslands
Розпочата інвентаризація лук і пасовищ
Проведено викошування травостою на окремих лучних ділянках
Розповсюджено флаєри про шкідливість випалювання сухої трави
Проведено точкове механічне знищення інвазивного виду борщівника Сосновського
Планується провести “зелене” замощування території Лозинської школи

Статус втілення планів
Status of the implementation of the plans
5.
•
•
•
•

Екологічна освіта як інструмент екосистемної адаптації до змін клімату
Ecological education as a tool of ecosystem-based adaptation to climate change
Проведено акцію “Водно-болотні угіддя для збереження клімату”
Підготовлено 2 радіопередачі про адаптацію до змін клімату
В соціальних мережах систематично висвітлюється еколого-освітня
діяльність заповідника
Проведено 72 екскурсії в музеї заповідника, на яких акцентована увага на
адаптації до кліматичних змін

Що потрібно для реалізації робочих
планів?
What is needed to implement the work plans?
•
•
•
•

З боку держави/уряду та регіональної/місцевої влади?
Прийняття низки законодавчих актів про відміну суцільних рубок, відміну
створення хвойних монокультур, збереження лук і пасовищ,
Яка підтримка буде необхідна беспосередньо на рівні впровадження?
Матеріальна

Дякую за увагу!

https://eba-ukraine.net/

