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 Навчальні матеріали сформовано ГО «Український екологічний клуб «Зелена 

Хвиля» у рамках проєкту «Можливості прозорої, партисипативної та дієвої 

інвентаризації зелених зон Києва задля адаптації міста до зміни клімату» за 

фінансової підтримки Міжнародного фонду «Відродження» та Посольства Швеції 

в Україні в межах Ініціативи з розвитку екологічної політики й адвокації в Україні.

 Проєкт реалізовано у грудні 2020 – квітні 2021 з метою пілотного впровадження 

інтерактивної партисипативної та прозорої системи інвентаризації зелених 

насаджень міста Києва на основі технічних рішень відкритої платформи i-Tree

(США). 

 Зміст навчальних матеріалів адаптовано з матеріалів Davey Institute (USA) та 

перекладено з англійської ГО УЕК «Зелена Хвиля» і не обов’язково відображає 

погляди Уряду Швеції. Відповідальність за зміст несе виключно ГО УЕК «Зелена 

Хвиля».

https://www.itreetools.org/
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ЧАСТИНА 1: 
Огляд інструментів i-Tree 



Що таке i-Tree, коли і з якою метою створено

З серпня 2006 року i-Tree Tools (itreetools.org) існує як результат спільної роботи USDA Forest

Service (США), Davey Tree Expert Company (США), The Arbor Day Foundation (США), Society of

Municipal Arborists (США), International Society of Arboriculture (США), Casey Trees США), та SUNY

College of Environmental Science and Forestry (США).

i-Tree Eco - це програмний додаток, призначений для використання даних, зібраних в польових

умовах з окремих дерев або інвентаризованих ділянок по всій досліджуваній території, об'єднаних

з метеорологічними показниками для кількісної та якісної оцінки структури деревних насаджень,

впливу на навколишнє середовище, і оцінки екосистемних вигод.

i-Tree Canopy - це інструмент розроблений аби користувач міг класифікувати дерева та інші класи 

покриттів (наприклад, трава, будівлі, дороги і т. д.), та визначати відсоток площі котру вони 

займають на обраній ділянці. Інструмент дозволяє оцінити екосистемні послуги дерев щодо 

очищення повітря, накопичення вуглецю, регуляції гідрологічного циклу тощо.

i-Tree is a  
Cooperative  
Initiative

Translated to Ukrainian 

by

http://www.fs.fed.us/
http://www.davey.com/
http://www.davey.com/
http://www.davey.com/
http://www.arborday.org/
http://www.urban-forestry.com/mc/page.do
http://www.isa-arbor.com/
http://www.caseytrees.org/
http://www.esf.edu/


Принцип роботи i-Tree Canopy

1.Встановлюються межі обраної вами ділянки.

2.Інструмент випадковим чином накладає точки на зображення Google Earth.

3.Користувач класифікує тип поверхні в отриманих точках.

4.Програма генерує звіт, що містить відомості про площі покриття та корисний вплив зелених 

насаджень на вказаній ділянці. 

Translated to Ukrainian 

by



Оцінка гідрологічної користі дерев

Оцінка користі дерев від очищення повітря

Оцінка користі дерев при накопиченні вуглецю

Translated to Ukrainian 

byi-Tree Canopy: звіт та основні результати





www.itreetools.org/resources/archives.php

Translated to Ukrainian 

by
Основи структури i-Tree Eco

http://www.itreetools.org/resources/archives.php


Принцип роботи i-Tree Eco

1. Майбутній проєкт прив'язується до певної ділянки \ території.

2. Польові дані та параметри дерев вводяться в додаток Eco через веб-форму 

або вручну.

3. Зібрані дані обробляються програмою і ви отримуєте звіт про визначену вами 

місцевість.

Translated to Ukrainian 

by



https://www.itreetools.org/documents/350/TreeconomicsHydeParkReport.pdf

Translated to Ukrainian 

by

Варіанти проєкту i-Tree Ecо: 

вибіркова або повна інвентаризація

https://www.itreetools.org/documents/350/TreeconomicsHydeParkReport.pdf


https://www.forestresearch.gov.uk/research/i-tree-eco/i-tree-eco-projects-completed/i-

tree-eco-london/

Приклад звіту i-Tree Eco 

(Лондон, 

Великобританія)

https://www.forestresearch.gov.uk/research/i-tree-eco/i-tree-eco-projects-completed/i-tree-eco-london/


Інформація, що буде відображатись  у звіті при внесенні 
мінімально необхідних даних

- Продукування кисню деревами(т\рік), біомаса дерев та кущів(т), накопичення та секвестрація вуглецю(кг\рік), 

очищення повітря від забрудників (кг\рік) (ціни очищення по кожному забруднику), індекс відносної 

продуктивності (за видами), розподіл видів за DBH (%), управлінські витрати, поглинання води (м3\рік), 

затримка стоку (м3\рік), транспірація, викиди деревами летких органічних сполук (кг\рік), вразливість до 

шкідників та багато іншого.

- Прогнози щодо змін параметрів дерев та площі їх площі їх розповсюдження. 

- Діаграми щодо фотосинтетично активної радіації (Вт\м2), концентрації забрудників повітря (PPM), 

температури, опадів (см\год) по місяцях. 

Затримання стічних вод

Секвестрація вуглецю

Translated to Ukrainian 

by



• Структура дерев та лісу - площа листового покриву та 

біомаса, стан, видовий склад, розподіл розмірів, значення

тощо.

• Функції дерев та лісу

- Накопичення вуглецю

- Зниження забруднення повітря

- Гідрологічні ефекти – зниження дощового стоку

- Енергетичні ефекти *
- Вироблення кисню

- Захист від ультрафіолету *
- Характеристика корисної продукції дерев (обмежена

кількість видів)

• Вартість ($)

• Управлінська інформація

- Стан дерева

- Індекс відносної ефективності

- (3) настроювані поля

• Прогнози сценаріїв

• Аналіз вигід та витрат

*Деякі звіти i-Tree Eco можуть бути обмежені шаблонами
сюжетних проєктів, оскільки вони базуються на 
характеристиках та дослідженнях США.

Накопичення вуглецю за 
видами

Результати звіту i-Tree Eco для міжнародних проєктів Translated to Ukrainian 

by



Translated to Ukrainian 

byГлобальне поширення 

i-Tree Eco



Де представлений інструмент i-Tree Eco

інтегрований дані міста надано місцевими користувачами
Translated to Ukrainian 

by



Обмеження міжнародного використання

Translated to Ukrainian 

by

Наскільки моделі є точними?



https://palawandailynews.com/city-news/puerto-princesa-to-transfer-knowledge-on-urban-forestry-management-
to-iloilo-and-tagbilaran-cities/

Translated to Ukrainian 

by

Потенційні користувачі 

i-Tree Eco:

https://palawandailynews.com/city-news/puerto-princesa-to-transfer-knowledge-on-urban-forestry-management-to-iloilo-and-tagbilaran-cities/


ЧАСТИНА 2: 
Організація польових робіт з i-Tree Eco



Показники для збору польових даних під час виїзду

Translated to Ukrainian 

by



Translated to Ukrainian 

by



Translated to Ukrainian 

by



Translated to Ukrainian 

by



Translated to Ukrainian 

by



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
№ та GPS 
координа
ти дерева

Вид 
дерева

DBH 
(см)

DBH 2 
(см)

Відми
рання 

%

Загальна 
висота 

(см)

Висота 
стовбура 

(см)

Висота 
крони 

(см)

Ширина 
крони СХ-

ЗХ (см)

Ширина 
крони ПН-

ПД (см)

Відсутня 
частина 
крони %

Кількість світла, 
що потрапляє на 
крону (від 0 до 5)

Визначає та записує 

координатор виїзду

Дата виїзда ____________

ПІП того, хто вносить дані_________

Зразок таблиці для внесення польових даних

Система нумерації дерев:

номер дерева_дата в форматі 

дд.мм

Приклад: 01_15.03

У БЛОКНОТ ЗАНОСИТИ ТІЛЬКИ 

НОМЕРИ СТОВБЦІВ ТАБЛИЦІ ТА 

ДАНІ ПО КОЖНОМУ ДЕРЕВУ 



Посилання на відео: 
https://www.youtube.com/watch?v=gsz-UfHrMBI

https://www.youtube.com/watch?v=gsz-UfHrMBI


ЧАСТИНА 3: 
Інструкції з встановлення та робота у програмному 

додатку i-Tree Eсо



Інструкція з встановлення 
програмного додатку i-Tree Еco

1. Переходьте за посиланням, та за другим -
iTree_2020_6.1.35.exe  (заповнюючи всі необхідні поля)

2. Отримуєте сповіщення на пошту, і починаєте завантаження i-
Tree (завантажується за шляхом Windows (C:) \ Program 
files(x86) \ i-Tree) 

3. Для запуску  i-Tree Eco у вас має бути встановлений Microsoft 
Office (при виникненні проблем допомогає перевстановлення 
Office)

https://www.itreetools.org/i-tree-tools-download


Розповсюджена несправність при запуску 
програми i-Tree Eco:

Вирішується наступним шляхом:

• Переходьте за посиланням

• Завантажуєте файл AccessDatabaseEngine.exe  (якщо 
завантаження не починається, відкрийте посилання на файл у 
новій вкладці) 

• Встановлюєте (не змінюючи налаштувань) 

https://forums.itreetools.org/viewtopic.php?f=19&t=1360


Відео-інструкції з організації збору даних та створення проєкту 
інвентаризації міських дерев, а також з роботи у програмному 
середовищі i-Tree Eсо: 
https://www.youtube.com/watch?v=_t4skRQSxqo

https://www.youtube.com/watch?v=_t4skRQSxqo


Додаткові корисні посилання

 Допоміжні матеріали для польового виїзду: запис заняття – інструктажу 
для волонтерів, вступна презентація про i-Tree (укр); інформаційна 
брошура щодо збору польових даних.

 Допомога у визначенні видів дерев: https://plantnet.org/en/ або 
http://leafsnap.com/ або PlantSnap

 Допоміжні матеріали для роботи з програмою i-Tree Eco: завантаження
та встановлення додатку i-Tree Eco, про роботу з базою даних та збір і 
внесення польових даних в проєкт i-Tree Eco

 Відео урок по роботі з i -Tree Eco “Setting up an inventory project in i-Tree 
Eco v6” (наявні українські субтитри, 11 хвилин)

 За бажанням дані в проєкт i-Tree Eco можна вводити з використанням 
смартфону, детальніше: https://www.itreetools.org/tools/i-tree-eco-
mobile-data-collection-mdc

https://youtu.be/_t4skRQSxqo
https://www.youtube.com/watch?v=O9UrRlsQZl8
https://drive.google.com/file/d/1YmbuMdpJ9RTMY1MQHuKhTLmZEhHqjQE4/view?usp=sharing
https://plantnet.org/en/
http://leafsnap.com/
https://www.itreetools.org/i-tree-tools-download
https://www.youtube.com/watch?v=B_EUQ_4i198&list=PLTpJ4X0F9py0KchjAnoXCvihW-SL4QHry&index=1
https://drive.google.com/file/d/1OzOHAgyEBoLAstZrWo8HfPvn-YxV9WQc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TlPDhAwIT8L-DUZJFTNCsZkIaw6QYyJf/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=5NhQPv0t_Pw&list=PLTpJ4X0F9py0KchjAnoXCvihW-SL4QHry&index=4
https://www.itreetools.org/tools/i-tree-eco-mobile-data-collection-mdc


Діємо заради збереження 
дерев рідного міста!

З питань співпраці пишіть нам на contact@ecoclubua.com

mailto:contact@ecoclubua.com

