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Олеся Петрович, 

координаторка проєкту «INSURE - запровадження

природоорієнтованих рішень в

Порядок денний реформ в Україні»

Адаптація сільського господарства
України до зміни клімату за допомогою
природи.
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Зміна клімату – наша реальність

За матеріалами

презентацій 

Max Auffhammer

та Світлани 

Краковської
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Прогнози зміни клімату для України

За матеріалами презентації Світлани Краковської
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Кліматичні прояви які впливають на нас 

і на нашу (агро)діяльність

● Перерозподіл опадів

● Зливи

● Повені

● Посухи

● Зміна рози вітрів

● Зміна швидкості вітрів

● Суховії

● Різкі температурні коливання

● Температурні екстремуми

● Заморозки

● Тепла зима

● Спекотне літо

● Зсув сезонів року

За матеріалами презентації Світлани Краковської
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Що можна зробити? 

● Зменшити обсяги

викидів

парникових газів

● Збільшити обсяги 

зв'язування 

вуглецю

● Пристосуватися
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Як природа може допомогти?

Збільшити обсяги зв'язування вуглецю

● У багаторічних рослинах

● У ґрунті

● У воді

Погода «вдома» - клімат Землі залежить 

від взаємодії всіх живих організмів…

Зменшити обсяги викидів парникових 

газів

● «Правильні» біохімічні процеси у 

ґрунтах та воді

● Постійний рослинний покрив

● Біологічний контроль 

Пристосуватися

● Змінюється клімат – змінюється 

природа – змінюються способи 

господарювання. 
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Природоорієнтовані рішення для сільського

господарства
● Управління водними ресурсами - відновлення/збереження торфовищ, заплав

річок, багаторічної рослинності для очисщення поверхневого стоку та грунтових

вод.

● Збереження та відновлення ґрунтів - мінімальний обробіток ґрунту, покривні

культури, меліоративні лісові насадження, ділянки природної рослинності як 

«банки» грунтової мікрофлори/фауни.

● Зменшення викидів вуглецю та парникових газів - агролісівництво, пасовищне

господарство, управління водосховищами, органічне добриво. 

● Практики для звязування вуглецю - повернення елементів природи та 

біорізноманіття у сільськогосподарські ландшафти та відповідне їх

використання.  



Що таке природоорієнтовані рішення?

«Це заходи спрямовані на 
захист, збалансоване
управління та відновлення
природних чи змінених
екосистем, які ефективно та 
адаптивно вирішують
суспільні проблеми, 
одночасно забезпечуючи
благополуччя людей та 
збереження біорізноманіття» 
(IUCN 2020)
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Працюймо разом!

Олеся Петрович, керівник проєкту INSURE Всесвітнього фонду природи WWF-Україна,

+380 67 784 1153, opetrovych@wwf.ua

Наталія Пустільнік, асистент проєкту INSURE Всесвітнього фонду природи WWF-Україна, 

+380 67 949 1756, npustilnik@wwf.ua
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