Стартовий науковий семінар проєкту

Можливості прозорої,
партисипативної та дієвої
інвентаризації зелених зон
Києва задля адаптації міста до
зміни клімату
Олександра Халаїм, к.б.н.

голова ГО «Український екологічний клуб «Зелена Хвиля»
координаторка проєкту
olexandra.khalaim@ecoclubua.com
https://ecoclubua.com/ngo-projects/

Порядок денний семінару
№

Захід

Спікер \
фасилітатор

Тривалість

1

Вітальні слова, знайомство учасників

Олександра Халаїм

15:00 – 15:15

2

Презентація проєкту

Олександра Халаїм

15:15 – 15:25

3

Інвентаризація міських зелених
насаджень в Україні: управлінська,
правова та інформаційна база.
Короткий огляд.

Анастасія Скок,
Олена Забарна

15:25 – 16:00

4

Питання - відповіді

Олександра Халаїм

16:00 – 16:10

5

Короткий огляд інструментів i-Tree та
можливостей їхнього застосування в
містах України

Денис Триліс

16:10 – 16:35

6

Питання - відповіді

Олександра Халаїм

16:35 – 16:45

7

Заключні слова, спільне обговорення
Олександра Халаїм
можливостей співпраці за проєктом

16:45 – 17:00

Короткі відомості про проєкт


Основний виконавець: ГО «Український екологічний клуб «Зелена
Хвиля»



Партнери: Davey Tree Expert Company (розробники продуктів i-Tree
у США), аналітичний центр Cedos, ГО «Екопарк Осокорки»



Період реалізації: грудень 2020 – квітень 2021



Здійснюється за фінансової підтримки Міжнародного фонду
«Відродження» та Посольства Швеції в Україні в межах Ініціативи з
розвитку екологічної політики й адвокації в Україні (EPAIU)

Мета проєкту


Створити аналітичні та технологічні передумови для
започаткування інтерактивної партисипативної та прозорої системи
інвентаризації зелених насаджень (зелених зон, ЗЗ) міста Києва
силами місцевої влади у співпраці з громадськістю задля
довготермінового покращення адаптивних можливостей міста до
хвиль тепла та інших негативних локальних проявів зміни клімату.

Цільова аудиторія


Громадські активісти та громадські організації міста Києва, що
опікуються питаннями збереження та управління зеленими
насадженнями, ВНЗ із освітнім напрямом “екологія”, Управління
екології КМДА та КО Київзеленбуд. У перспективі проєкт
планується розширити на інші міста України.

План реалізації проєкту
№

1

2

Назва та завдання етапу
Аналіз управлінської, правової
та інформаційної бази щодо
інвентаризації ЗЗ в Україні та
місті Києві

Аналіз поточного стану та
проблем інвентаризації ЗЗ у
місті Києві

Опис діяльності етапу
•
•

•
•

•

Стан відчизняного законодавства
Бази даних з інвентаризації ЗЗ Києва:
доступність для громадськості, вигляд,
принцип формування, частота оновлення
Організація інвентаризації (розподіл
відповідальності, прийняття рішень,
фінансування)
Індивідуальні інтерв'ю з представниками
управління екології КМДА, КО
Київзеленбуд, КП УЗН усіх районів Києва
Розвідувальне фокус-групове інтерв'ю з
потенційними користувачами i-Tree

Тривалість
Грудень
2020 січень 2021
Лютий –
березень
2021

3

Аналіз можливостей адаптації
безкошковного набору
інструментів із інвентаризації
міських ЗЗ i-Tree ECO для
використання у Києві

• Навчання команди в i-Tree International
Academy (Davey Institute, USA)
• Аналіз необхідних та наявних кліматичних
даних по м. Києву для запуску інструменту
• Залучення зацікавлених сторін

Січень –
лютий 2021

4

Проведення пілотних
інвентаризаційних робіт з
використанням i-Tree ECO

• Узгодження локації, часу, тривалості та
протоколу проведення пілотної інв.
• Проведення польових виїздів (мінімум три)

Березень
2021

5

Складання полісі-бріфу та
презентація результатів
проєкту зацікавленим особам

Круглий стіл та фінальна прес
конференція з презентацією результатів
пілотної інвентаризації та полісі бріфу

Квітень
2021

Результати реалізації проєкту
Короткострокові
Короткий аналітичний звіт, доступний
для використання зацікавленим
сторонам. Структура звіту:

Довгострокові


3. Використання i-Tree ECO для інвентаризації
ЗЗ міста Києва

Система партисипативної,
транспарентної та інтерактивної
інвентаризації міських ЗЗ i-Tree
ECO адаптована для широкого
використання (усі функції та
інструменти системи застосовні для
нашої кліматичної зони та соціоекономічних показників України)



Проведена пілотна інвентаризація
окремих ділянок ЗЗ Києва за
допомогою i-Tree ECO за участі
зацікавлених сторін

Місцева виконавча влада та КО
Київзеленбуд запровадили
використання i-Tree ECO для
інвентаризації ЗЗ міста Києва



Інші міста України приєднуються до
цього процесу (роблять перші кроки
для запровадження використання
системи i-Tree ECO)



1. Управлінська, правова та інформаційна база
щодо інвентаризації ЗЗ в Україні та місті Києві

2. Поточний стан та проблеми інвентаризації ЗЗ
у місті Києві





Полісі-бріф презентовано на фінальній
прес конференції взято до уваги
зацікавленими сторонами

Перспективи проєкту


Пілотні інвентаризації у містах – партнерах проєкту (ГО
«Форза», м. Ужгород, ГО “Дунайсько-Карпатська
Програма”, м. Львів)



Адаптація інструменту i-Tree ECO для використання в
повному функціоналі в Україні розробниками i-Tree
(Davey Tree Expert Company) за підтримки Лісового
Агентства США (US Forest Service)

Короткий огляд інструментів i-Tree та
можливостей їхнього застосування в
містах України
Денис Триліс, стажер ГО УЕК “Зелена Хвиля”
Олександра Халаїм, координаторка проєкту

Зміст презентації
1. Хто і навіщо створив i-Tree?

2. Що таке i-Tree Eco та i-Tree Canopy?
3. Принцип та результати роботи i-Tree Canopy
4. Принцип та результати роботи i-Tree Eco
5. Хто використовує ці додатки?

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

Принцип роботи i-Tree Canopy

Translated to Ukrainian
by

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.

Оцінка користі дерев при накопиченні вуглецю

Оцінка користі дерев від очищення повітря

Оцінка гідрологічної користі дерев

Translated to Ukrainian
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www.itreetools.org/resources/archives.php

Принцип роботи i-Tree Eco
1.Спочатку майбутній проєкт прив'язується до певної ділянки.
2.Польові дані та параметри дерев вводяться в додаток Eco через вебформу або вручну.
3.Зібрані дані обробляються і ви отримуєте звіт про визначену вами
місцевість.
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https://www.itreetools.org/documents/350/TreeconomicsHydeParkReport.pdf

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

Translated to Ukrainian
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http://www.itreetools.org/resources/manuals/Ecov6_ManualsGuides/Ecov6Guide_DataLimitations.pdf

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

-

Translated to Ukrainian
by

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 місяцям.
Секвестрація вуглецю

Затримання стічних вод

Результати звіту i-Tree Eco для міжнародних проєктів
•

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

Translated to Ukrainian
by

Де представлений інструмент i-Tree Eco?

Translated to Ukrainian
by

інтегрований

дані міста надано місцевими користувачами

Обмеження міжнародного використання
Наскільки моделі є точними?

Translated to Ukrainian
by

Translated to Ukrainian
by

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

Дякуємо за увагу!
Щодо питань співпраці пишіть нам на
contact@ecoclubua.com

