
АДАПТАЦІЯ ДО
ЗМІНИ КЛІМАТУ:
ЩО ЦЕ І ЧОМУ

ВАЖЛИВО





Адаптація до зміни
клімату – це зниження

вразливості країн та
громад до зміни клімату

за рахунок підвищення їх
здатності

пристосовуватись до
впливу та зберігати

стабільність



ВИГОДИ ВІД
ВЧАСНИХ ЗАХОДІВ:

Запобігання майбутнім втратам
(наприклад, пошкодження
інфраструктури, погіршення
здоров'я людей)
Економія коштів
Створення соціальних та
екологічних переваг 



Якщо світ у найближче
десятиліття витратить 1,8

трильйона доларів на
заходи з адаптації до

зміни клімату, то в
результаті заощадить

приблизно 7,1 трильйона
доларів на ліквідацію
наслідків природних

катастроф
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Приклади адаптації міст
до зміни клімату 



ЩО В
УКРАЇНІ? 



Через посухи у 2020 році в Україні
склалися вкрай несприятливі
погодні умови для отримання
врожаю. Самої лише кукурудзи було
повністю втрачено на 203 тис. га, а
на 718 тис. га отримано дуже низьку
врожайність. 

Сільське господарство
та зміна клімату



Вирощування більш теплолюбних
та посухостійких культур; 
Підвищення ефективності
використання води;
Зсув у часі посівної і всіх інших
стадій, залежно від погодних умов .

Адаптація сільського
господарства





Не всі породи дерев можуть добре
пристосуватися до “нового” клімату.
Зокрема, штучні ліси, де зростають
дерева однієї породи, не є дуже
стійкими до посухи. 
З підвищенням температури також
зростає кількість шкідників, які
вражають ослаблені ліси.  

Лісове господарство та
зміна клімату



Висаджувати мішані ліси взамін
монокультурних лісів однієї породи;
Вживати заходів із попередження
поширення пожеж; 
Відновлювати болота в межах лісу; 
Переходити на вибіркові рубки. 

Адаптація лісового
господарства



Через зміну клімату погіршується
якість та зменшується кількість
водних ресурсів в Україні.

Підвищення температури
призводить до цвітіння та
збільшення кількості водоростей
у водоймах. 

Збільшується частота частота
сильних дощових паводків.

Водні ресурси та зміна
клімату



Резервуар для збору дощової води,
який забезпечить збір дощової води
та можливість її повторного
використання для технічних потреб.  

Приклад адаптації



56% населення планети
проживають у містах і з кожним
роком ця цифра збільшується.
Жителі_ки міста влітку
відчувають сильну спека та
зміну розподілу опадів.

У 2020 році киян_ки зіткнулись
з безсніжною зимою, пиловими
бурями, надмірною спекою,
сильними зливами та льодовим
дощем. 

Міста та зміна клімату 



Розвиток енергоефективності;
Використання
природоорієнтованих рішень:
зелені парковки, зупинки, дахи,
тощо;
Відновлення річок, створення
фонтанів.

Адаптація міст 



Є локальні приклади
адаптації до зміни
клімату  

ЩО В УКРАЇНІ?

Підписанти Угоди
мерів проводять
оцінку вразливості
та планують заходи
з адаптації 

Є проєкт Стратегії з
екологічної
безпеки та
адаптації до змін
клімату 



ЩО МОЖЕ
РОБИТИ КОЖЕН?

Вимагати від влади амбітних дій на
захист довкілля ;
Підтримувати ініціативи зі
збереження зелених зон і водних
об’єктів у вашому місті;
Об’єднуватися з однодумцями
заради системних рішень і разом
втілювати природні рішення з
адаптації до зміни.



Долучайтеся до
Екодії

ecoaction.org.ua


