Робочі та моніторингові плани
Біосферних Резерватів на основі 5
ключових стратегій Екосистемної
адаптації
Work and monitoring plans of the BRs 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. Наближене до природи лісівництво
Close-to-nature forestry
2. Відновлення природного стану водно-болотних екосистем, підвищення рівня
обводненості регіону
Restoration of natural state of wetland and water ecosystems, increasing the water
level in the region
3. Підвищення екологічної свідомості населення
Increasing environmental awareness of the population
4. Екологічне управління зеленими насадженнями та цільова підтримка
регулюючої здатності зелених (природних) ділянок у населених пунктах
Шацького БР
Ecological management of urban green spaces and targeted support of regulating
capacity of green (natural) areas in the settlements of Shatsk BR
5. Ренатуралізація виснажених покинутих сільськогосподарських угідь
Renaturation of depleted abandoned agricultural lands

Приклади кількох видів діяльності в
рамках однієї стратегії
Examples of few activities within one strategy
Екологічне управління зеленими насадженнями та цільова підтримка регулюючої
здатності зелених (природних) ділянок у населених пунктах Шацького БР:







розробка проекту комплексного озеленення Шацької ОТГ;
пропаганда необхідності збільшення зелених зон у населених пунктах;
створення екопарковок;
заміна металевих парканів та огорож та зелені (природні);
озеленення територій шкільних та дошкільних закладів;
створення насаджень на дергадованих землях.

Статус втілення планів
Status of the implementation of the plans

• заходи з впровадження стратегічних планів внесені до нового Проекту
організації території;
• створення екологічного центру на базі Молодіжної ради ОТГ;
• інформаційна робота;
• сортування побутових відходів;
• озеленення територій дошкільних та шкільних закладів;

Що потрібно для реалізації робочих
планів?
What is needed to implement the work plans?
• З боку держави/уряду та регіональної/місцевої влади?
схвалення і затвердження Міністерством стратегій як окремої програми;
перезатвердження плану лісовпродякування;
• Яка підтримка буде необхідна беспосередньо на рівні впровадження?
допомога у залученні коштів з державного, місцевого бюджетів, грантів,
залучення інвесторів;

