
БУДИНОЧКИ ДЛЯ КОМАХ

Будиночки для комах - створені з 
природних матеріалів конструкції 
різних форм та розмірів, що 
складаються з окремих секцій, 
призначених для гніздівлі (зимівлі) 
комах - запилювачів та ентомофагів 
(ворогів шкідників).



КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯi

 Перший шкільний будинок для 
комах в Україні з’явився в 2019 році. 
Використовуючи досвід Австрії, активісти 
створили подібний проект в школі міста 
Ужгород. Тепер комахи мають прихисток, а 
діти - можливість спостерігати та вивчати 
представників фауни.

Зникнення оселищ існування, зменшення 
харчової бази, глобальне потепління, 
поширення хвороб і паразитів, масове 
використання аграріями пестицидів. Через ці 
чинники комахи, завдяки тихій праці яких існує 
до 85% рослин, потребують нашої підтримки.

Будиночки сприяють збільшенню 
біорізноманіття. Вони слугують прихистком для 
комах, які запилюють рослини або регулюють 
кількість шкідників культурних рослин.

Крім цього будиночки мають естетичний  
вигляд і можуть використовуватися як елемент 
ландшафтного дизайну.



ГРОМАДСЬКІ КОМПОСТЕРИ

Громадські компостери - це конструкції 
у форматі дерев’яних контейнерів, 
які призначені для накопичення і 
компостування органіки: так званих 
кухонних і садових органічних відходів.



КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯi

 2017 року громадська спілка 
“Пермакультура в Україні” встановила 
громадський компостер у Парку культури в 
Львові. 

З 2019 року ZeroWaste Lviv пропагує 
компостування серед ОСББ Львова та 
вже встановили декілька прибудинкових 
компостерів. 

В червні 2020 року учасники “Сафарі 
для громад” встановили компостер на 
Житньому Ринку у Києві.

Компостер сприяє переробці органічних 
відходів, а отже осмисленому використанню 
ресурсів. Він допомагає зменшити кількість 
відходів, що надходить від торгових точок, 
житлових масивів, зелених зон і створює цінне 
добриво - компост.

Компост можна використовувати для 
підживлення вже чи щойно висаджених 
зелених насаджень міста таких як дерева, кущі, 
клумби, вирощування овочів та фруктів.



ДОЩОВІ КАНАВИ ТА ТРАНШЕЇ

Канави та траншеї - це неглибокі 
рослинні западини, які слугують 
буфером для дощової води. Вони мають 
такі ж властивості як і дощові садки, 
але в більших масштабах: збирають 
дощові опади, фільтрують та поступово 
просочують їх у землю, тим самим 
сповільнюючи поверхневий стік.



КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯi

 Канали та траншеї досить популярні у США 
та країнах північної частини Європи, які 
страждають від інтенсивних опадів.

Канави та траншеї із рослинним покриттям 
замінюють типові форми дренажу, такі як 
бетонні канали уздовж парковок, пішохідних та 
велосипедних доріжок, що у свою чергу сприяє 
збільшенню проникних поверхонь та підтримці 
біорізноманіття у міському просторі.

Вони дозволяють скорочувати витрати на 
очищення дощової води, а також сприяють 
формуванню середовища, що позитивно 
впливає на настрій і самопочуття людей.



ДОЩОВІ САДКИ

Дощові садки - це багаторічні рослинні 
композиції, які завдяки спеціальній 
дренажній системі збирають та 
затримують дощові опади, повертаючи 
їх до екосистеми. Рослинна композиція  
дощових садків складається водночас 
з вологолюбних і витривалих до 
посухи видів, які після приживання не 
потребують особливого догляду.



КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯi

 У травні 2020 року громадська організація 
“Плато” створила перший громадський 
дощовий садок у Львові поблизу Львівської 
Політехніки.

Дощові садки мають чимало корисних функцій.

По-перше, вони поглинати, затримувати та 
фільтрувати до 90% води, що потрапляє на їхню 
поверхню. Таким чином вони знижують рівень 
підтоплення території під час злив і живлять 
нею рослини у періоди посухи.

По-друге, рослини сприяють очищенню та 
зволоженню повітря.

По-третє, дощові садки економлять кошти 
міського бюджету, які зазвичай витрачаються 
на обслуговування системи каналізації та 
очистку води на очисних спорудах.

По-четверте, дощові садки є не тільки 
практичним, а й естетичним рішенням.



ЗЕЛЕНІ ЗУПИНКИ

Зелена зупинка - зупинка громадського 
транспорту, рослинність на даху та 
поруч з якою дозволяє розширити її 
функціонал для користувачів. Окрім 
місця висадки / посадки / очікування 
на транспорт, такий простір стає 
більш комфортним, естетичним та 
адаптованим до наслідків кліматичної 
зміни.



КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯi

 Першу зелену зупинку в Україні було 
облаштовано у Львові восени 2015 
року на площі Галицькій. Згодом її було 
переміщено на іншу локацію.

Спектр функцій, які може виконувати зелена 
зупинка залежить від її будови. 

Гарно сплановані дренаж даху та водостічна 
система дозволяють збирати та затримувати 
до 90% опадів, що запобігає локальним 
підтопленням, марнуванню дощової води в 
системі каналізації та заощаджує як міський, 
так і природний ресурс.

Затримана волога живить рослинність зупинки, 
яка очищує повітря від твердих частинок 
пилу та продукує кисень, створює додатковий 
затінок, підтримує рівень локального 
біорізноманіття та естетизує простір.

За рахунок зелених насаджень нейтралізується 
ефект міського теплового острова, що 
покращує комфорт перебування в  межах 
зупинки.



ЗЕЛЕНІ КОЛІЇ

Зелена колія - природоорієнтоване  
рішення для міської інфраструктури, 
пов’язане із висадкою вздовж 
трамвайних маршрутів трав’яної 
рослинності. Така комбінація 
ефективного громадського транспорту 
і креативного ландшафтного дизайну 
стає звичною частиною міського 
планування.



КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯi

 Зелені колії можна зустріти на трамвайних 
лініях таких європейських міст, як 
Барселона, Страсбург, Берлін, Варшава.

Озеленення трамвайних колій сприяє:

- поглинанню вібрацій та шумів від руху 
трамваїв,

- очищенню повітря від викидів та твердих 
частинок пилу,

- поглинанню надлишку води,

- частковій нейтралізації перегрівання 
поверхонь у спекотні дні.



ЗЕЛЕНІ ВУЛИЧНІ МЕБЛІ

Зелені вуличні меблі  – це обладнані 
рослинними модулями зовнішні меблі, 
які зазвичай використовуються для 
облаштування громадських просторів. 
Часто для створення таких об’єктів 
беруться матеріали, що вже були у 
використанні, що робить їх корисними 
ще й з точки зору апсайклінгу.



КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯi

 Зелені парклети є Хмельницькому. 

Надихатися можна і проектом CityTree 
Green City Solutions, який  вже успішно 
запустився в таких містах Європи, як 
Берлін, Париж, Амстердам та Осло.

Функціонал зелених вуличних меблів залежить 
від дизайну та втілення.

Так, наприклад, лавки-фільтри CityTree 
вміють моніторити рівень забруднення, 
температуру повітря, якість дощової води. Для 
повної автономності їх додатково оснащують 
приймачами дощової води і сонячними 
батареями. Кожна така лавка очищає повітря, 
замінюючи собою 275 дерев.

Ця і подібні конструкції  охолоджують 
навколишнє середовище, допомагаючи 
боротися з ефектом «міського теплового 
острова» та, звісно ж, естетизують простори.



ЗЕЛЕНІ ДАХИ

Зелені дахи - одне з найпопулярніших 
природоорієнтованих рішень, що 
дозволяє збільшувати кількість зелених 
насаджень в щільно забудованих 
міських кварталах без виділення для 
цього додаткових площ. Зелений дах 
має багато переваг, які стосуються 
економічних, екологічних, та соціальних 
аспектів.



КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯi

 Технологію можна успішно застосовувати 
і для малих архітектурних форм, якими 
є зупинки громадського транспорту, 
велогаражі, майданчики з контейнерами 
для сміття, альтанки тощо. Для натхнення 
іноземними кейсами просто запитай у 
Google про “green roofs”.

Зелені дахи охолоджують та зволожують 
повітря, нейтралізуючи ефект “міського 
теплового острова” і покращуючи локальний 
мікроклімат.

Їх рослинність здатна очищувати повітря 
за рахунок поглинання вуглекислого газу 
та інших шкідливих сполук. Позитивний 
ефект має облаштування зеленого даху і для 
енергоефективності будинку з точки зору 
забезпечення його термоізоляції. 

Ще однією перевагою цього ПОР є здатність 
затримувати до 90% дощових опадів. При 
масовому застосуванні зелених дахів у містах, 
можна було б відмовлятися від розбудови та 
утримання дощової каналізації.



ЗЕЛЕНІ СТІНИ

Зелені стіни – це частково або повністю 
покриті рослинністю фасади будівель.
При плануванні такого фасаду можна 
передбачити висадку в’юнких рослин 
поруч із фундаментом будівлі або  у 
вертикально закріплених на поверхні  
контейнерах.



КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯi

 Вертикальні зелені сади можна побачити 
в Італії, Мексиці, Колумбії. В останній 
знаходиться найбільший із них — 
вертикальний сад Боготи, де росте 115 000 
(!) рослин.

Зелені стіни здатні зменшувати рівень шуму, 
поглинати пил і вуглекислий газ з повітря.

На рівні міста вони пом’якшують ефект 
острова тепла, створюючи тінь і забезпечуючи 
випаровування. На рівні будівлі вони 
сприяють поглинанню і виділенню меншої 
кількості тепла, ніж звичайна стіна, що 
сприяє поліпшенню терморегуляції будівлі та 
заощадженню ресурсів на енергоносії.

При формуванні зелених стін із квітучих 
рослин створюються умови для приваблення 
комах-запилювачів і збільшення 
біорізноманіття.

Зелені стіни позитивно впливають на 
ментальне та фізичне здоров’я жителів, а також 
створюють атмосферу затишку.



КИШЕНЬКОВІ ПАРКИ

Кишеньковий парк - компактна зелена 
зона у районі з високою щільністю 
забудови, яка може з’явитися на 
місці стихійного сміттєзвалища, 
самозахопленого паркінгу, занедбаного 
будівельного майданчика тощо.



КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯi

 Щоб там не казали, але лідерство у 
створенні кишенькових парків тримає 
Велика Британія. Ще у 2013-2015 роках у 
Лондоні міська влада оголосила марафон з 
їх створення, виділивши на це 2 мільйони 
фунтів стерлінгів. Так, у короткий проміжок 
часу в місті з’явилося більше 100 парків 
у 26 районах. Проекти варіюються від 
громадських садів до автобусних зупинок, 
де можна підкріпитися.

Ідея створення кишенькового парку заохочує 
об’єднання громади заради спільної мети.

Його невелика площа є зручним варіантом 
для створення громадського простору без 
масштабного перепланування.

Кишенькові парки сприяють додатковому 
затіненню, очищенню повітря, збільшенню 
біорізноманіття та виконують інші важливі 
функції міської зони рекреації.



МІСЬКІ ГОРОДИ

Міські городи – це практика 
вирощування їжі (фруктів, овочів, 
прянощів, квітів) в умовах обмежених 
земельних ресурсів. Модель 
ґрунтується на просвітницькій місії та 
полягає в тому, щоб кожен член великої 
групи людей приділяв невелику 
кількість часу для роботи на власній 
ділянці та в результаті отримував їжу.



КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯi

 Самосад – це наповнений життям зелений 
сквер на київському Подолі, де можна 
вирощувати їжу, знайомитись з сусідами і 
проводити культурні події для спільноти.

Міські городи надають можливості 
рекреаційного садівництва та виробництва 
свіжої і здорової їжі.

Завдяки міським городам контролюється 
процес створення продукції та вироблення 
корисної їжі, яка містить низький вміст 
холестерину, багато клітковини, вітамінів і 
інших поживних речовин.

Локально вирощена їжа зменшує кількість 
парникових газів, що утворюються при 
транспортуванні продукції на довгі відстані.

Городи сприяють біорізноманіттю і 
допомагають підтримувати популяції 
запилювачів. Вони знижують температуру в 
міських просторах, а також продукують кисень.



МІСЬКІ ТЕПЛИЦІ

Міські теплиці - це прозорі конструкції, 
схожі на невеликі будинки, які є одним 
із форматів міського городництва. 
За рахунок особливої інженерії 
та сонячного світла температура 
всередині теплиці є вищою, ніж 
температура середовища назовні.



КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯi

 Огірки, помідори, цибулю та петрушку 
вирощують у теплиці Рівненської 
центральної міської лікарні, щоб 
урізноманітнити раціон пацієнтів. 

Громадська організація “Екотерра” 
популяризує вирощування їжі в теплицях 
серед дітей, зокрема вирощуючи органічну 
продукцію на території інклюзивного 
дитячого садочка №106 у Львові.

Міські теплиці - це не лише місце сприятливого 
клімату для рослин, а й приязного клімату 
для людей. Вони спонукають до об’єднання 
місцевої громади навколо спільної справи - 
ідеї вирощування та популяризації здорової 
органічної продукції.

Теплиці можуть слугувати і рекреаційним 
об’єктом, що спонукає до викиду меншої 
кількості шкідливих сполук до атмосфери 
через відсутність складної транспортної 
логістики, а також до споживання людьми 
більш кориснішої продукції, ніж тієї, що 
продають у магазинах.



ПЕРГОЛИ ІЗ В’ЮНКИХ РОСЛИН

Перголи - це конструкції з 
повторюваних секцій арок, з’єднаних 
між собою та обвитих в’юнкими 
рослинами.
Їх застосовують у затіненні публічних 
відкритих громадських просторів, таких 
як площі та алеї.



КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯi

 У Щитницькому парку Вроцлава (Польща) 
розташовується гігантських розмірів 
пергола.

Перголи із в’юнких рослин – це природний 
захист від палючого сонця, який сприяє 
покращенню самопочуття людей. Вони також 
сприяють збільшенню кількості рослин у місті, 
які очищують повітря та продукують кисень.

Використання таких натуральних укриттів 
сприяє зменшенню використання 
неекологічних аналогів, які виробляються із 
пластику.



НАПУВАЛКИ ДЛЯ ТВАРИН

Напувалки для тварин - спеціально 
розміщені у громадських просторах 
напувальні засоби, що покликані 
втамовувати спрагу міських тварин та 
птахів.



КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯi

 Поїлки для вуличних тварин - не новина 
для українських міст. Відповідні ініціативи 
успішно апробовані в Житомирі,  
Кропивницькому, Мелітополі.

Відсутність у періоди спеки достатньої кількості 
питної води призводить до зневоднення 
та фізичних страждань як домашніх, так і 
безпритульних, диких тварин.

Допомогти їм підтримати водний баланс, 
а іноді, навіть, врятувати життя, можна 
встановлюючи та регулярно наповнюючи 
водоюпрості та доступні  напувальні засоби.



ПРОНИКНІ ПОВЕРХНІ

Проникні поверхні - поверхні, які 
допомагають опадам швидко та 
ефективно вбиратися у ґрунт, тим 
самим  зменшуючи поверхневий стік 
та розвантажуючи систему зливової 
каналізації у таких місцях, як паркінги, 
під’їзди до гаражів, садові та паркові 
доріжки, дитячі майданчики тощо.



КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯi

 Столиця Німеччини - Берлін - реалізує 
концепцію «міста-губки», відповідно 
до якої опади повинні максимально 
акумулюватися. Впродовж останніх 
років муніципалітет активно інвестує в 
проникні поверхні різних типів та інші 
природоорієнтовані рішення.

Внаслідок зміни клімату, міста все частіше 
опиняються перед ризиком затоплень після 
інтенсивних злив. Проникні поверхні здатні 
затримувати значну частину надлишкових 
опадів, дозволяючи ґрунтам працювати в якості  
природного фільтру.

Попри те, що найпомітнішим ефектом від 
непроникних поверхонь є розвантаження 
систем міської каналізації, не менш важливим 
є їх позитивний вплив на локальний  рівень 
ґрунтових вод.

Затримуючи вологу в ландшафті, проникні 
поверхні позитивно впливають на загальний 
мікроклімат просторів, сприяють їх 
охолодженню в періоди спеки та покращують 
біорізноманіття. 



РЕЗЕРВУАРИ ДЛЯ ЗБОРУ ВОДИ

Резервуари для дощової води – це 
ємності, які використовуються для 
збору та зберігання стоків дощових 
опадів. Воду переважно збирають із 
дахів і балконів через систему труб, а 
зберігають - у баках та контейнерах. 
Це рішення можу застосовувати на 
прибудинкових та публічних територіях, 
навчальних закладів.



КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯi

 Спираючись на Локальний план дій 
з адаптації до зміни клімату, дитячий 
дошкільний заклад в селі Богдан 
(Рахівський район, Закарпатська область) 
оснащено резервуаром для збору 
дощової води з метою використання її 
для побутових потреб, а також під’єднано 
даний резервуар до каналізаційної 
системи.

Вода - чи не найголовніший природний 
ресурс для росту і розвитку організмів. 
Резервуари для дощової води встановлюють 
для подальшого використання дощової води із 
ціллю поливу рослин у періоди посухи та задля 
економії фінансових ресурсів.

Дощову воду використовують для поливу 
городів, садів, зелених насаджень на 
громадських просторах, для технічних цілей 
- змивання у туалеті, для прання, миття 
автомобілів, а також для пиття, звичайно ж, 
якщо налагоджено процес якісної фільтрації.



ЗБІР ВОДИ БІЛЯ ДЕРЕВ

Системи збору води навколо дерев 
- це додаткові модулі зі спеціальним 
субстратом всередині, побудовані 
поблизу дерев. Після опадів вода з 
цих систем поступово всмоктується 
деревами через кореневу систему. 
Найчастіше використовуються 
структуровані поверхні, дренажні чаші 
та антикомпресивні модулі.



КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯi

 Детальніше з технологіями, із втіленими 
проектами можна познайомитися на сайті 
компанії GreenBlue Urban Ltd, що працює 
на ринках Канади, США та Великої Британії.

Правильно дібрана система позитивно впливає 
на кореневу систему рослин, зменшуючи 
проблему водного стресу та надмірного 
ущільнення ґрунту, що часто може виникати 
через вкорінення.

Також такі системи оберігають коріння дерев 
від пересихання, потрапляння дорожньої солі, 
механічних пошкоджень тощо.

Крім цього, затримуючи дощову воду для 
подальшого підживлення рослин, одночасно 
покращується міський мікроклімат та 
збільшується ретенційна спроможність 
екосистеми.



ТЕРАПЕВТИЧНІ САДИ

Терапевтичні сади - це своєрідні 
оранжереї, які цілеспрямовано 
розроблені для взаємодії людей із 
проблемами зі здоров’ям, пенсіонерів, 
ув’язнених з природними елементами. 
Вони можуть бути облаштовані у 
лікарнях, соціальних центрах, в’язницях.



КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯi

 Терапевтичні сади набирають 
популярності у США та країнах Європи.

Терапевтичні сади допомагають «з’єднатися» 
з природою, налагодити соціальну взаємодію 
та опанувати нові навички, що стосуються 
вирощування та догляду за рослинами.

Залежно від типу втрати працездатності 
та особливості хвороби терапевтичні сади 
можуть допомогти людям розвинути дрібну 
моторику, глибоку концентрацію, витривалість, 
координацію та контроль, позбутися стресу, 
отримати позитивні відчуття.



ШТУЧНІ ВОДНО-БОЛОТНІ УГІДДЯ

Штучні водно-болотні угіддя - 
спеціально облаштовані екосистеми, які 
імітують природні моделі та за рахунок 
поєднання фізико-хіміко-біологічних 
процесів здійснюють очищення води 
від (не) органічних решток.
Використовуються для очищення як 
централізованих, так і локальних стоків. 



КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯi

 У місті Арката, штат Каліфорнія, створили 
інноваційну міську  систему очищення 
стічних вод. Колись, у 2006 році, перед 
органами місцевого самоврядування 
міста) виникла дилема: збудувати 
дорогий завод з переробки стічних 
вод, або запропонувати альтернативне 
природоорієнтоване рішення. Вони 
обрали другий шлях

Подібно до природних боліт, побудовані 
заболочені ділянки працюють як біофільтр та/
або видаляють з води низку забруднюючих 
речовин (таких як органічна речовина, 
патогени, важкі метали). 

Побудовані водно-болотні угіддя забезпечують 
просту та ефективну очистку стічних вод. 
Їх можна використовувати для очищення 
побутових, сільськогосподарських, 
промислових та гірничих стоків.

Витрати на їх будівництво та експлуатацію є 
значно нижчими за вартість обслуговування 
традиційних очисних споруд.



ЗЕЛЕНІ ПАРКОВКИ

Зелена парковка - паркувальний 
майданчик, облаштований з 
використанням проникної поверхні, 
засіяної газонною травою й укріпленої 
газонними ґратами або спеціальною 
бруківкою.



КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯi

 Хоча кількість автівок в Україні зростає 
значно швидше, ніж кількість зелених 
паркомісць, можна говорити і про певні 
успіхи у поширенні цього ПОР. Так, у 2017 
році в Вінниці облаштували зелений 
паркінг на 35 місць. А у 2019 році проект 
маленької, але дуже важливої екопарковки 
виграв та був реалізований у Рівному за 
кошти громадського бюджету.

Зелена парковка являє собою найбільш 
дружній для довкілля варіант паркомісця. 

Її поверхні мають здатність швидко та 
ефективно вбирати  воду у ґрунт, що в 
подальшому допомагає зволоженню повітря та 
підживленню трави.

Також рослини виступають у якості природного 
фільтра, що очищує опади від шкідливих 
речовин. 

При спорудженні парковки можна 
використовувати решітку зроблену з 
переробленого пластику.



ГОДІВНИЧКИ

Годівничка - невелика конструкція 
довільної форми з накриттям для 
розміщення пташиного корму.



КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯi

 Якщо кілька годин гуляти міським парком, 
то можна почути й побачити щонайменше 
двадцять видів птахів. А якщо виїжджати за 
місто – то назбирається кілька сотень.  

Є окрема категорія людей, які можуть 
годинами ходити парком або їхати за місто 
тільки заради того, щоби подивитися на 
них, сфотографувати, якщо пощастить, або 
просто поповнити свій список побачених 
видів.

Дуже важливо підгодовувати птахів взимку 
Через діяльність людини, вони втратили 
частину своїх територій для проживання та 
пошуку їжі. Це допоможе вижити як тим видам, 
які живуть на території України, так і тим, що 
прилітають до нас на зимівлю з Північних 
регіонів Європи. Птахи запилюють рослини, 
полюють на шкідливих комах, а ще піднімають 
нам настрій своїм співом. 

Ну як не допомогти їм у скрутну зимову днину?



ЖИВОПЛОТИ

Живопліт (жива огорожа) - посадка з 
формуючих або вільно ростучих дерев 
та кущів у формі щільної  вузької смуги, 
яку вирощують із метою зонування, 
захисту від вітру, шуму, очищення 
повітря та маскування фасадів будинків. 



КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯi

 Практика висаджування живоплотів 
відновлюється у Івано-Франківську та 
Львові.

Однією з важливих функцій живоплоту в місті 
є формування специфічної “живої” огорожі, яка 
може використовуватися для підкреслення 
маршрутів, зазначення меж окремих об’єктів, 
створення декоративних композицій.

Разом з цим живоплоти відіграють важливу 
роль для захисту від вітру, шуму, очищення 
повітря та маскування фасадів будинків.

Все частіше починають згадувати також про 
важливу роль живих огорож для міських 
ґрунтів та затримки опадів після сильних злив. 

Також живоплоти відіграють величезну роль у 
якості притулку для  дрібних тварин, птахів та 
комах.



МІСЬКІ ЕКОКОРИДОРИ

Міські екокоридори – ділянки, які 
з’єднують ключові природні зони 
міста в єдиний природний простір з 
метою створення безпечних умов для 
життєдіяльності та пересування міських 
тварин, птахів та комах.



КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯi

 Серед прикладів, що варті уваги: 
-  коридор дикої природи у Чикаго (США), 
який проходить через парк Бернхем 
та використовується як притулок для 3 
мільйонів перелітних птахів  щороку, 
- коридор для комах-запилювачів у Осло, 
який створив безпечну для пересування 
бджіл мережу локацій з медоносних 
рослин - відтепер кожні 800 метрів вони 
мають бенкет.

Міські екокоридори є ідеальною формою 
зеленої інфраструктури для досягнення кількох 
екологічних та соціальних цілей одночасно.

По-перше, слід відзначити їх важливість 
для поширення видів на суміжні території, 
перенесення ними несприятливих умов, 
підтримки екологічної рівноваги, розмноження 
та обміну генофондом.

По-друге, такі коридори допомагають зв’язати 
мешканців міст із природою. Дослідження 
показали, що такі проекти є важливими для 
підсилення рекреаційного потенціалу міських 
зелених зон.



ДЕРЕВА

Дерева - елемент просторового 
благоустрою та основа його зеленого 
капіталу, що потребує комплексного та 
професійного догляду.



КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯi

Дерева у місті виконують безліч корисних 
функцій:

- покращуюють хімічні властивості повітря, 
продукуючи кисень та поглинаючи пил, 
вуглекислий газ та інші шкідливі сполуки,

- формують сприятливий мікроклімат, 
нейтралізують ефект «міського теплового 
острова», охолоджуючи та зволожуючи повітря,

- являють собою буфер, що захищає від 
шумового забруднення,

- зберігають вологість ґрунтів, затримують 
та очищають дощову воду, розвантажуючи 
систему міської каналізації,

- сприяють збагаченню біорізноманіття, 

- покращують настрій та позитивно впливають 
на психо-емоційний стан містян.



МІСЬКІ ЛУКИ

Міські луки -  зелені насадження з  
багаторічних трав’янистих  рослин, що 
являють собою сучасну альтернативу 
традиційним міським газонам.



КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯi

Завдяки тому, що лучні рослини в 10 разів 
вищі за газон вони краще поглинають пил та 
шкідливі речовини, знижують температуру 
повітря. Також вони мають більш розвинену 
кореневу систему, завдяки чому споживають 
менше води і не потребують такого частого 
поливу, як газонна трава. А у період підтоплень 
затримують вдвічі більше води. Догляд за 
лучними рослинами є бюджетним і приязним 
до довкілля. Газонна трава потребує до 20 
разів косіння за сезон, а різнотрав’я – 2-3 і не 
потребує обробки хімічними засобами. 

У різнотрав’ї можна зустріти до 300 різних 
видів рослин, комах, дрібних ссавців, що 
сприятливо впливає на збільшення міського 
біорізноманіття. Лучні рослини дають 
запилювачам поживний пилок і нектар, місце 
для розмноження та зимовий прихисток.

 Надихнутися неймовірними залуженими 
ландшафтами можна у місті Люблін 
(Польща).



ЯРУСНЕ ОЗЕЛЕНЕННЯ

Ярусне озеленення - це розміщення 
рослин у просторі з урахуванням 
висоти, форми крони, кореневої 
системи та особливостей 
взаємовідносин для створення більш 
щільних посадок.



КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯi

Рослини поєднуються у групи в своєрідних 
«багатоповерхівках» - ярусах. Дерева, нижче – 
кущі, нижче – високі трав’янисті рослини, далі 
ще нижчі, і ґрунтопокривні рослини. Такий 
спосіб озеленення краще виконує функцію 
екрану: захищає від шуму, пилу, вітру.

Щільні багатоярусні насадження більш 
ефективно затримують пил та промислові 
викиди, покращуючи мікроклімат. Краще 
екранують міський шум, створюючи комфортне 
існування містян. Щільний шар кореневих 
систем краще всотує воду під час опадів.

 Багатоярусне озеленення активно 
практикують імениті ландшафтні 
дизайнери: Клаудіа Вест та Томас 
Райнер. Вони створили книгу-посібник 
по створенню подібного озеленення: 
«Planting in a post-wild world».


