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ВСТУП
Пропонована читачеві збірка містить матеріали Міжнародної
науково-практичної конференції «Еколого-економічні та соціальні проблеми, зумовлені неефективним і несталим веденням лісового господарства та незаконними лісозаготівлями в
Україні», організованої Товариством «Зелений Хрест» 2–3 грудня
2010 року в м. Львові.
Захід відбувся в рамках реалізації регіональної програми
ENPI-FLEG «Вдосконалення систем правозастосування і управління в лісовому секторі країн східного напрямку Європейської
політики добросусідства і Росії», яка має на меті створення
більш довершених механізмів управління в лісовому секторі,
що відноситься до основних пріоритетних завдань, сформульованих в Санкт-Петербурзькій декларації та Індикативному
плані дій Міністерського процесу ФЛЕГ в Європі та Північній
Азії (ЄПА ФЛЕГ). Учасниками Програми є сім країн регіону ЄПА,
зокрема шість країн східного напряму Європейської політики добросусідства (Вірменія, Азербайджан, Білорусь, Грузія,
Молдова, Україна) і Російська Федерація. В рамках Програми
надано підтримку в проведенні окремих пілотних заходів на
національному і регіональному рівні, що передбачають активну участь державних структур, громадських організацій
і приватного сектора.
У конференції узяли участь понад 70 осіб: фахівці лісового
господарства, науковці, освітяни, представники органів влади,
громадських організацій, підприємницьких кіл та ЗМІ. Вони
представляли більше 50-ти установ та організацій, зокрема,
Світовий Банк, Міжнародну спілку охорони природи, Державний
комітет лісового господарства України, Департамент державної
служби боротьби з економічною злочинністю МВС України;
організації-виконавці Програми ENPI-FLEG в Азербайджані,
Вірменії, Грузії та Молдові; обласні управління лісового і ми11

сливського господарства; обласні управління охорони навколишнього середовища, Національний лісотехнічний університет України, Інститут екології Карпат НАН України та низку
інших вищих навчальних закладів та академічних установ.
Під час конференції обговорено широке коло питань, які
стосуються різнобічних соціальних та економічних наслідків
ведення лісового господарства для добробуту місцевих громад.
Особливу увагу звернено на причини та наслідки незаконних
рубань лісу, зокрема, представлено результати соціологічних
досліджень громадської думки, погляд фахівців і підприємців
на соціальні, правові та економічні аспекти цих незаконних
дій у сфері лісокористування. Робота конференції проходила
за такими тематичними напрямами:
 еколого-економічні та соціальні проблеми неефективних
і несталих методів ведення лісового господарства;
 проблеми незаконних рубань в Україні, їхні причини та
наслідки;
 роль лісового господарства у забезпеченні економічного,
екологічного та соціально-культурного добробуту громад,
залежних від лісових ресурсів;
 шляхи переходу від несталих до сталих методів ведення
лісового господарства із урахуванням інтересів місцевих
громад.
Конференція узагальнила результати досліджень проблем
неефективних і несталих методів ведення лісового господарства, незаконних лісозаготівель та гармонізації взаємовідносин влади, бізнесу і місцевих громад у сфері ведення лісового
господарства, напрацювала різнопланові пропозиції та рекомендації щодо удосконалення законодавства, посилення та
урізноманітнення системи заходів, спрямованих на забезпечення прозорих відносин у лісовому секторі на основі досягнення
суспільного консенсусу.
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ВЕДЕННЯ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА
ТА ЛІСОКОРИСТУВАННЯ В УКРАЇНІ
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УКРАЇНСЬКЕ ЗАКОНОДАВСТВО:
ЦІЛІ І ПРИНЦИПИ ВЕДЕННЯ ЛІСОВОГО
ГОСПОДАРСТВА
Микола Чернявський, Олеся Каспрук
Національний лісотехнічний університет України, м. Львів

Організація лісового господарства має за мету забезпечити
правову і технічну регламентацію раціонального ведення і
використання лісових ресурсів залежно від природних та економічних умов, цільового призначення, місцерозташування,
породного складу лісів, а також функцій, які вони виконують.
Розробка і законодавче закріплення правил, що визначають
принципи і норми ведення лісового господарства, які б забезпечували досягнення стратегічних цілей національної лісової
політики є одним із важливих завдань лісівничої науки. Лісове
законодавство європейських країн формувалося історично і
увібрало в себе кращі зразки і досвід ведення лісового господарства. Основою його є основний закон (кодекс чи акт), що
регулює лісові відносини на національному рівні. Сам процес
13

законотворчості є перманентним. Навіть країни зі стабільною
економікою періодично вносять доповнення та зміни в лісове
законодавство згідно з тенденціями розвитку або вимогами
міжнародних угод. Аналіз лісових кодексів Чехії, Угорщини,
Німеччини, Словаччини, Латвії, Литви, Естонії, Польщі, Швеції
показав, що досі немає єдиного підходу до формування лісового
законодавства, однак у структурі кожного лісового закону завжди можна виділити чотири основні частини: декларативну,
регулятивну, нормативну та процесуальну [1]. У декларативній
частині наводяться (декларуються) основні поняття, визначаються об’єкти і суб’єкти лісових відносин, принципи і цілі ведення лісового господарства. Нормативна частина регламентує
питання власне ведення лісового господарства [1].
Кодекси європейських країн визначають умови/правила
(Чехія, Польща), або регулювання/забезпечення невиснажливого лісоуправління (Естонія, Латвія, Литва), або ж сприяння поєднанню біоценотичних і продуктивних функцій лісу
(Угорщина). Цілі і принципи ведення лісового господарства
задекларовані польським кодексом як розумне поєднання
екологічного й економічного потенціалу лісів. У шведському
кодексі положення про те, що лісове господарство має вестися
таким чином, щоб забезпечити продуктивність лісу і збереження біорізноманіття, наведене в першому параграфі і цілком
може вважатися його лейтмотивом [1, 3, 6].
Стаття 34 «Лісового кодексу України» (2006) визначає завдання організації лісового господарства як забезпечення
правової і технічної регламентації ведення лісового господарства на засадах сталого розвитку з урахуванням природних та
економічних умов, цільового призначення, лісорослинних умов,
породного складу лісів, а також функцій, які вони виконують.
Статті 63 та 64, які є логічним продовженням статті 34, визначають зміст ведення лісового господарства як здійснення комплексу заходів з охорони, захисту, раціонального використання
та розширеного відтворення лісів (стаття 63) і зобов’язання
(стаття 64) підприємств, установ, організацій і громадян щодо
ведення лісового господарства з урахуванням господарського
призначення лісів й природних умов, зокрема забезпечувати
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посилення водоохоронних, захисних, кліматорегулюючих,
санітарно-гігієнічних, оздоровчих та інших корисних властивостей лісів з метою поліпшення навколишнього природного
середовища та охорони здоров’я людей; забезпечувати безперервне, невиснажливе і раціональне використання лісових
ресурсів для задоволення потреб виробництва і населення в
деревині та іншій лісовій продукції; здійснювати відтворення
лісів; забезпечувати підвищення продуктивності, поліпшення якісного складу лісів і збереження біотичного та іншого
природного різноманіття в лісах; здійснювати охорону лісів
від пожеж, захист від шкідників і хвороб, незаконних рубок
та інших пошкоджень; раціонально використовувати лісові
ділянки. Загалом це – вичерпні завдання ведення лісового
господарства і вони достатньо мотивовані з огляду на сучасне
розуміння багатофункціонального лісівництва. Недоречним
постулатом тоді є положення про невиснажливе використання
лісових ресурсів, оскільки будь-яке за обсягом використання
ресурсу вже його зменшує чи виснажує, а тому у новій редакції
«Лісового кодексу» це словосполучення варто опустити.
Перераховані статті визначають принципи ведення лісового
господарства в Україні – на засадах сталого розвитку з урахуванням природних та економічних умов, цільового призначення,
лісорослинних умов, породного складу лісів, а також функцій,
які вони виконують – і загалом широко розкривають його зміст.
Виходячи з цього і визначаючи сталий розвиток як такий, що
об’єднує три взаємодоповнювальні компоненти – економічний розвиток, соціальний прогрес та охорону навколишнього
середовища [4], можна передбачити, що сталі методи ведення
лісового господарства якраз базуються саме на них.
Концепції Саміту в Ріо були втілені у Лісові принципи та
викладені у Розділі 11 (Боротьба з обезлісненням) Агенди-21.
Після саміту у Ріо-де-Жанейро відбулося багато міжурядових
ініціатив: Канадсько-Малайзійська ініціатива, Монреальський
та Хенсільський процеси та інші. Це свідчить про те, що лісам
ніколи раніше не приділялася така значна увага. Всі з цих заходів мають головну ціль – захистити ліси й лісові ресурcи
від подальшого виснаження чи, принаймі, сповільнити цей
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процес. Сучасні умови ведення лісового господарства з метою
забезпечення його екологічно сталого розвитку потребують
нових удосконалених підходів і методів господарювання з
урахуванням міжнародних вимог і стандартів, у тому числі в
частині підтримання захисних та інших корисних функцій лісів,
збереження їх біологічного різноманіття як основного чинника
їх продуктивності, стійкості та стабільності розвитку, розширення мережі природно-заповідного фонду України [3, 5, 6].
Виходячи зі стану навколишнього природного середовища
і соціально-економічних вимог до використання і відтворення лісів, для кожного регіону визначають один або декілька
основних напрямів ведення лісового господарства: експлуатаційний, водоохоронно-захисний, оздоровчо-рекреаційний,
природозаповідний. Експлуатаційний напрям – вирощування
високопродуктивних, біологічно стійких штучних і природних лісостанів, що продукують максимальну кількість необхідних сортиментів високоякісної деревини певних деревних порід. Водоохоронно-захисний напрям – вирощування
високопродуктивних біологічно стійких лісостанів, які максимально забезпечують водоохоронні і захисні функції лісу,
стабільність режиму водних джерел і належну якість води.
Рекреаційно-оздоровчий напрям – вирощування і збереження
лісових насаджень і природних лісів, яким притаманні високі
ландшафтотвірні й санітарно-гігієнічні захисні властивості
та які забезпечують оптимальні умови для відпочинку населення і захист навколишнього природного середовища. Запропоновано наступні шість критеріїв екологічно сталого
управління охороною, захистом, використанням та відтворенням лісів України [5]:
 підтримання, збереження і примноження продукційних
властивостей лісів;
 підтримання належного санітарного стану та формування
лісостанів, резистентних до несприятливих факторів;
 збереження та забезпечення захисних функцій лісів;
 збереження і створення належних умов для підтримання
біологічного різноманіття лісів;
 підтримання соціально-економічних функцій лісів;
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 застосування ефективних нормативно-правових, економічних та організаційних механізмів для забезпечення
екологічно сталого управління галуззю.
Безперечно, що для забезпечення сталого ведення лісового
господарства визначальними буде застосування ефективних
нормативно-правових, економічних та організаційних механізмів управління галуззю. Ключовими елементами цього
критерію є удосконалення нормативно-технічної бази і структури управління галуззю та ведення лісового господарства;
залучення громадськості до процесу прийняття рішень щодо
управління галуззю, реалізація спеціальних освітніх програм
щодо збереження лісів, підтримання їх корисних функцій і захисту біорізноманіття [1, 3, 5].
«Лісовим кодексом України» передбачено, що нормативноправовими актами та нормативною документацією з ведення
лісового господарства (стаття 37) регулюється, зокрема здійснення заходів щодо підвищення продуктивності, поліпшення
якісного складу лісів та інших заходів з ведення лісового господарства. Однак основні вимоги до ведення лісового господарства та заходів з охорони, захисту, використання та відтворення
лісів затверджуються нормативно-правовими актами Кабінету
Міністрів України. Вказівок на назви та дієвість нормативноправових актів «Лісовий кодекс України» не містить.
Світова практика правового регулювання лісових відносин
свідчить, що оптимальною є взаємопов’язана трирівнева структура законодавства: лісова політика – лісовий закон – правила
ведення лісового господарства. Саме її необхідно прийняти за
основу при подальшій розробці й удосконаленні лісового законодавства України. Сталий розвиток лісового господарства
вимагає реорганізації його правової і технічної регламентації,
створення економічних умов, що сукупно дозволяло б в процесі планування лісокористування нарівні з екологічними
факторами враховувати мінливу кон’юнктуру ринку. Правове регулювання організації ведення лісового господарства в
Україні потребує поступового і поетапного удосконалення на
принципах наближеного до природи лісівництва і стійкого
лісокористування.
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МЕХАНІЗМ УЧАСТІ МІСЦЕВИХ ГРОМАД
В УПРАВЛІННІ ЛІСОВИМ ГОСПОДАРСТВОМ
Павло Кравець, Сергій Розвод, Євгенія Кременецька
Національний університет біоресурсів
і природокористування України, м. Київ

Оксана Станкевич
Регіональна молодіжна екологічна організація «Екосфера»,
м. Ужгород

Залучення місцевих громад є важливою та невід’ємною
складовою сталого управління лісовим господарством. Низка
міжнародних угод і домовленостей, таких як «Лісові принципи»,
прийняті Конференцією ООН з навколишнього середовища та
розвитку в Ріо-де-Жанейро (1992), Всеєвропейська стратегія
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збереження біологічного та ландшафтного різноманіття (1995),
Карпатська конвенція про охорону та сталий розвиток Карпат
(2004), декларації та резолюції Міністерських конференцій
по захисту лісів Європи, (2003, 2007), Санкт-Петербурзька
декларація з проблем правозастосування та управління в лісовому господарстві (2005) декларують необхідність залучення
різних суб’єктів громадськості, і зокрема, місцевих громад, до
формування лісового законодавства й політики та управління
лісовим господарством. Зазначається, що метою такого залучення є заохочення спільної відповідальності за результати
прийнятих управлінських рішень.
Аналіз національного законодавства дозволяє виокремити
такі загальні форми залучення громадськості до формування та
реалізації державної політики як: інформування, консультування та участь. Інформування передбачає врахування зауважень
та пропозицій, які надходять від громадськості в діяльності
органів влади та господарюючих суб’єктів. Вона є пасивною
формою залучення до управління. Відповідно до другої форми,
тобто консультування – зацікавлена громадськість отримує
інструментарій залучення до розробки проектів управлінських
рішень. Серед усіх інших, вона є найбільш опрацьованою і розвиненою у законодавстві та поширеною у практиці діяльності
органів влади. Третя форма запроваджує механізм врахування
інтересів зацікавленої громадськості, який дозволяє реально
впливати на прийняття управлінських рішень, наприклад через
процедуру їх оскарження.
Незважаючи на законодавче унормування зазначених вище
форм участі громадськості, в лісовому господарстві вони не отримали належного розвитку. Лісовий кодекс України та підзаконні
акти передбачають можливість залучення до розробки програм
і планів ведення лісового господарства, у формі консультування,
лише неурядові громадські організації. Відсутнім є механізм і
процедури врахування інтересів цієї частини громадськості.
Інша норма Лісового кодексу, відповідно до якої місцеві
громади можуть набувати права комунальної власності на
ліси, не спрацьовує, адже управлінські функції покладаються
на створювані спеціалізовані комунальні господарства. Місцеві
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громади отримують можливість лише опосередковано впливати на прийняття управлінських рішень через органи місцевого
самоврядування.
Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» передбачено різноманітні форми участі громад в управлінні, таких
як: місцевий референдум, загальні збори за місцем проживання,
місцеві ініціативи, громадські слухання та самоорганізація населення. Однак ефективність їхнього використання є низькою
через те, що при використанні цих форм порушуватися можуть
лише питання місцевого значення, що належать до відання
місцевого самоврядування. Комплексний характер проблем
лісового господарства потребує їх розв’язання на рівнях, які,
як правило, виходять за рамки виключної компетенції органів
місцевого самоврядування.
Таким чином, нині відсутній законодавчо визначений механізм залучення громадськості, і зокрема місцевих громад, до
управління лісовим господарством як у лісах державної, так і
комунальної власності.
Низька ефективність існуючих форм залучення до управління підтверджується результатами опитування представників
місцевих громад, яке було проведено в рамках регіональної
програми FLEG в Закарпатській, Київській та Чернігівській
областях. Лише 10% опитуваних підтвердили факт залучення
місцевих громад до розробки 10-річних планів розвитку лісового господарства.
Краща ситуація у випадку залучення працівниками лісового
господарства представників місцевих громад до обговорення
ряду важливих для громад питань, адже 75 % респондентів дали
ствердну відповідь. Переважно, питання торкалися забезпечення населення дровами протягом опалювального сезону.
Більшість представників громад виявляють бажання бути
запрошеними не тільки раз на 10 років до формування плану
діяльності лісового господарства. Відповідаючи на питання
щодо яких аспектів, пов’язаних з управлінням лісовим господарством варто було б залучати місцеву владу та місцевих
фахівців, опитувані висловили бажання тіснішої співпраці з
представниками підприємств з приводу щорічного планування
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місць рубок, особливо щодо погодження призначення рубок у
особливо цінних для збереження лісах (історико-культурного,
рекреаційного призначення, місця помешкання та зростання
рідкісних видів, угруповань). Також важливими аспектами співпраці є погодження виділення мисливських угідь з місцевими
громадами та планування маршрутів вивезення деревини.
Активніше відбувається співпраця між представниками
лісових господарств та місцевим населенням у сфері охорони
лісу від браконьєрів та інших лісопорушників. Позитивну відповідь щодо випадків залучення місцевих активістів до рейдів
з метою попередження та виявлення порушень в лісах дали
54 % опитуваних. Деякі громади мають організовані добровільні дружини, одним із стимулів діяльності яких є те, що
штрафи за незаконну здобич дичини потрапляють у місцевий
бюджет. Стосовно боротьби з браконьєрством, то співпраця
представників лісгоспу ведеться з місцевими жителями, які є
членами УТМР. Щодо інших заходів, то переважно вони присвячені охороні хвойних насаджень у передноворічний період.
Але, все-таки, частина респондентів (24 %) зазначають, що на
даний час робота із залученням місцевих мешканців до охорони
лісу не ведеться.
Місцеві громади займають активну позицію щодо бажання
брати участь в управлінні лісовим господарством, тим самим
забезпечуючи вирішення низки питань соціально-економічного
розвитку громад. Відповіді щодо прийнятних форм залучення
до управління, розподілилися між респондентами таким чином:
не знаю – 1 %, інформування – 15 %, консультування – 38 %,
участь – 46 %. Спостерігається пряма залежність між усвідомленням ролі і значимості лісів для соціально-економічного
розвитку місцевих громад й вибором активних форм залучення
до управління як консультування і участь.
Світовий досвід сталого лісового господарства вказує на
використання різноманітних форм і методів залучення місцевих громад до управління, а саме: залучення до планування;
передача в оренду ділянок державного лісу; організація і ведення лісового господарства в комунальних і державних лісах;
передача громадам права власності на державні ліси.
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Інтереси місцевих громад пропонується реалізувати в рамках
загального механізму участі громадськості в управлінні лісовим господарством. Принципами побудови такого механізму є:
прозорість та відкритість; демократизм; недискримінаційність;
інформування; паритетність; ефективність.
Механізм залучення громадськості до управління лісовим
господарством має включати такі елементи: суб’єкти залучення
громадськості до управління лісовим господарством; управлінські рішення, прийняття яких потребує залучення громадськості; рівні залучення громадськості до управління лісовим
господарством, порядок залучення громадськості до управління
лісовим господарством; форми залучення громадськості до прийняття рішень; оскарження рішень органів влади; процедури
залучення громадськості до управління лісовим господарством.
Механізм визначає перелік тих питань щодо ведення лісового господарства, які в обов’язковому порядку передбачають
залучення громадськості, і, зокрема, місцевих громад. Це такі
питання як: 10-річні плани розвитку лісового господарства;
використання інфраструктури та майна місцевих громад під
час лісозаготівлі; призначення рубок у особливо цінних для
збереження лісах; випас громадської худоби в лісах; доступ
місцевих мешканців та малого бізнесу до використання лісових ресурсів тощо.
Залучення місцевих громад передбачається здійснювати на
локальному рівні (окремо або для кількох лісогосподарських
підприємств) у формі консультування. Рішення має прийматися на основі консенсусу. З метою безумовного врахування
інтересів, наявними є процедури оскарження рішень через
апеляційні комісії при регіональних органах управління лісовим господарством.
Запровадження механізму передбачається здійснювати через прийняття окремого нормативно-правового акту або ж на
основі добровільних угод про соціальне партнерство. Доцільним
є проведення передньої апробації дієвості і результативності
запропонованого механізму на прикладі кількох пілотних територій.
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УДК 630*6+316.714

РАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ЧИННОЇ СИСТЕМИ
ТА ПРОЦЕДУР ВИДАЧІ ДОЗВОЛІВ НА СПЕЦІАЛЬНЕ
ВИКОРИСТАННЯ ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ
Оксана Геник, Мар’яна Мельникович
Національний лісотехнічний університет України, м. Львів

Чинна практика процедури видачі дозволів на спеціальне
використання лісових ресурсів регулюється насамперед Лісовим
кодексом України та Постановами Кабінету Міністрів України
«Порядок видачі спеціальних дозволів на використання лісових
ресурсів (від 23.05.2007 року № 761) і «Про заходи щодо упорядкування видачі документів дозвільного характеру у сфері
господарської діяльності» (від 21.05.2009 року № 526).
Згідно Постанови КМ «Про заходи щодо упорядкування видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської
діяльності» до переліку документів дозвільного характеру в
сфері лісогосподарської діяльності, які видаються через довільні центри, відносяться:
 погодження проекту відведення земельної ділянки;
 погодження визначення місць розміщення підприємств,
споруд та інших об’єктів, що шкідливо впливають на стан
і відтворення лісів;
 спеціальний дозвіл на використання лісових ресурсів (лісорубний квиток (ордер) на рубки головного користування
та заготівлю живиці);
 погодження змін цільового призначення земельних лісових ділянок;
 дозвіл на переведення земельних лісових ділянок до нелісових земель пов’язаних з веденням лісового господарства,
без їх вилучення у постійного лісокористувача.
Загалом, згідно Постанови КМ «Про заходи щодо упорядкування видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» процедура видачі дозволу на спеціальне
використання лісових ресурсів (лісорубний квиток (ордер) на
23

рубки головного користування та заготівлю живиці) включає
ряд послідовних етапів (рис. 1).
Лісорубний квиток (ордер) видається при наявності:
 листа-клопотання на ім’я начальника обласного управління лісомисливського господарства;
 копії свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності;
 заявки на використання лісових ресурсів під час проведення рубок;
ПРОЦЕДУРА ВИДАЧІ ДОЗВОЛУ
НА СПЕЦІАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ
ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ (ЛІСОРУБНИЙ КВИТОК)

Формування
пакету документів
заявником
та їх подача
до дозвільного
центру

Передача
дозвільним
центром
лісорубниго
квитка
заявнику

Реєстрація
документів
у дозвільному
центрі

Передача
лісорубного
квитка
з управління
в дозвільний
центр

Передача
документів
в обласне
управління
лісомисливського
господарства

Прийнятя
управлінням
рішення про видачу
лісорубного квитка,
або відмова

Тривалість процедури видачі
лісорубного квитка заявнику – до одного місяця
Рис. 1. Чинна процедура видачі дозволу
на спеціальне використання лісових ресурсів
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 відомісті чергової лісосіки;
 польової перелікової відомості;
 переліково-оцінювальної відомості;
 карти технологічного процесу розробки лісосіки;
 плану лісосіки.
Необхідними документами для отримання лісового квитка є:
 лист-клопотання на ім’я начальника обласного управління
лісомисливського господарства;
 копія свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності;
 заявка на використання лісових ресурсів.
Проведені досліджеження в рамках Програми ENPI-FLEG
«Удосконалення систем правозастосування й управління в
лісовому секторі у країнах-учасницях Європейської політики
добросусідства та Росії» у чотирьох, найбільш лісистих областях
країни – Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській та
Рівненській областях, показали, що у Львівській та Рівненській
областях процедура видачі спеціального дозволу на спеціальне використання лісових ресурсів – лісорубного квитка (ордера)
на рубки головного користування, здійснюється через єдиний
обласний дозвільний центр. У Закарпатській області видача
лісорубного квитка на рубки головного користування здійснюється через 14 районних дозвільних центрів, а у Івано-Франківській області єдиний обласний дозвільний центр взагалі не
задіяний у процес видачі лісорубних квитків.
Аналіз динаміки видачі лісорубних квитків обласними управліннями лісомисливських господарств не показує якихось
чітких тенденцій (табл. 1). Загалом, кількість виданих лісорубних квитків не дає змоги визначити кількість і площу ділянок
на яких проведено рубки головного користування. В одному
лісорубному квитку може бути дозвіл на проведення рубок
головного користування на одній або на декількох ділянках з
різною площею та обсягом зрубаної чи вибраної деревини.
Результати проведеного соціологічного опитування (пілотні
території: Старосамбірський район Львівщини; Косівський
район Івано-Франківщини, Хустський район Закарпаття та
Березнівський район Рівненщини) бізнесменів, діяльність
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Таблиця 1
Динаміка видачі лісорубних квитків ОУЛМГ
Обласні управління
лісового та мисливського
господарства
Львівське
Закарпатське
Рівненське

Роки
2005

2006

2007

2008

2009

2407
2318
–

2783
2315
–

2932
2853
7450

3586
2619
4917

2512
2285
3175

яких пов’язана з лісовими ресурсами, показали, що чинна
практика доступу до лісових ресурсів не влаштовує 23 % респондентів, частково влаштовує – 48,5 % та влаштовує – 24,5 %
респондентів.
На запитання «Як змінилась протягом останніх п’яти років
практика доступу до лісових ресурсів» 60 % представників
бізнесу відповіли, що змінилась на гірше, або нічого не змінилось. Відповідь «Змінилась на краще» дали тільки 16 %
респондентів (рис. 2).
Значна частина опитаних підприємців процес отримання
дозволу на використання недеревних лісових ресурсів вважає
складним – 64 % респондентів і тільки 32 % респондентів процес отримання такого дозволу вважає простим.
ȼɚɠɤɨ
ɜɿɞɩɨɜɿɫɬɢ
21 %

Ɂɦɿɧɢɥɚɫɶ
ɧɚ ɤɪɚɳɟ
16 %

Ȼɟɡ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ
3%

Ɂɦɿɧɢɥɚɫɶ
ɧɚ ɝɿɪɲɟ
24,5 %

ɇɿɱɨɝɨ ɧɟ
ɡɦɿɧɢɥɨɫɶ
35,5 %

Рис. 2. Зміна протягом останніх п’яти років
практики доступу до лісових ресурсів
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Фахівці лісового господарства також вважають, що процедура видачі дозволів на спеціальне використання лісових ресурсів повинна бути більш простою, а видача лісорубних квитків
на рубки головного користування через дозвільні центри не
спрощує, а тільки ускладнює процедуру їх отримання постійними лісокористувачами – державними та комунальними лісогосподарськими підприємствами.
Оскільки сьогоднішня практика видачі дозволів на спеціальне використання лісових ресурсів не влаштовує ні лісогосподарські підприємства, ні представників підприємницьких кіл,
то доцільним є розробка заходів із спрощення процедур видачі
лісорубного квитка (ордера).
Доцільним слід вважати подання клопотання Держкомлісгоспом України до Кабінету Міністрів України стосовно виключення дозволу на спеціальне використання лісових ресурсів
(лісорубного квитка) з переліку документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, що видаються через
дозвільні центри. За такої умови, процедура видачі дозволів на
спеціальне використання лісових ресурсів (лісорубного квитка)
стане більш простою, що призведе також і до зменшення тривалості терміну отримання заявником дозволу на спеціальне
використання лісових ресурсів (рис. 3).
Проведені дослідження та аналіз існуючої практики видачі дозволів на спеціальне використання лісових ресурсів
(лісорубного квитка (ордера) та лісового квитка) дозволяють
зробити такі висновки:
 сучасна практика доступу до лісових ресурсів загалом не
влаштовує 71,5 % респондентів (не влаштовує 23 % респондентів, частково влаштовує – 48,5 %);
 протягом останніх п’яти років практика доступу до лісових ресурсів змінилась на гірше, або зовсім не змінилась
(60 % респондентів);
 дозвільні центри не мають повноважень підпису документів дозвільного характеру (право підпису мають виключно начальник обласного управління лісового та мисливського господарства та перший заступник начальника
управління);
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Раціоналізація процедури видачі дозволу на спеціальне
використання лісових ресурсів (лісорубного квитка)

Формування пакету
документів заявником
та їх подача до
обласного управління
лісомисливського
господарства

Реєстрація документів
та прийняття рішення
управлінням про видачу
лісорубного квитка, або
відмова видачі

Передача лісорубного
квитка заявнику
(постійним лісокористувачам)
Зменшення тривалості терміну процедури
видачі лісорубного квитка заявнику
Рис. 3. Раціоналізація процедури видачі дозволів
на спеціальне використання лісових ресурсів

 у дозвільних центрах в штатному розписі відсутні спеціалісти лісового господарства (їх введення вимагає додаткових бюджетних коштів);
 видача лісорубних квитків через дозвільні центри не спрощує, а тільки ускладнює процедуру їх отримання постійними лісокористувачами;
 Держкомлісгоспу України слід звернутись із клопотанням
до Кабінету Міністрів України стосовно виключення із переліку документів, що видаються виключно дозвільними
центрами, спеціального дозволу на отримання лісорубного
квитка на рубки головного користування;
 видачу дозволів на використання лісових ресурсів слід проводити тільки на підставі матеріалів базового лісовпорядкування (випадки видачі дозволів на основі поточного
лісовпорядкування);
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 для забезпечення видачі дозволів на спеціальне використання лісових ресурсів згідно вимог чинного законодавства необхідно вчасно проводити та повноцінно фінансувати заходи із лісовпорядкування лісогосподарських
підприємств.
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Сьогодні Рамкова конвенція про охорону та сталий розвиток
Карпат (далі – Карпатська конвенція) відіграє пріоритетну роль
у визначенні шляхів сталого лісокористування Українських
Карпат. Насамперед, це полягає у впровадженні комплексу
заходів по збереженню біорізноманіття, розширенню екологічної мережі, заповідних територій, розвитку туристичнорекреаційного та лікувально-оздоровчого комплексу.
Тривалий час традиційна матеріальна функція лісів мала пріоритет у розвитку лісокористування, в той же час значно менша
увага надавалася збереженню і використанню нематеріальних
(еколого-соціальних) функцій лісу, які охоплюють регуляцію
клімату, охорону вод та регуляцію водного балансу, охорону
ґрунтів, створення та підтримку природного середовища життя
корінного населення та забезпечення його зайнятості, створення
культурних ландшафтів тощо. Врахування і практична реалі29

зація цих аспектів становить основу збалансованого розвитку
в лісокористуванні та оптимізації природокористування.
Науковцями краю спільно з державним управлінням охорони
навколишнього природного середовища в Чернівецькій області
розроблена схема екологічної мережі Буковини. Слід зазначити,
що питома вага лісових ландшафтів у формуванні екологічної мережі Чернівецької області свідчить про їх домінуючу і
ключову роль у підтриманні ландшафтно-природоохоронної
стабільності регіону.
На базі державного лісового фонду та схеми екологічної мережі Чернівецької області досліджено стан лісових ландшафтів
при переході до сталих методів лісокористування на базі принципів Карпатської конвенції. Проведено натурні та камеральні
дослідження 260 територій та об’єктів природно-заповідного
фонду області загальною площею 85,8 тис. га де зростає понад
1200 видів судинних рослин, з них до Червоної книги України
занесено 106 видів, 342 види фауни хребетних тварин серед
яких 108 видів червонокнижних. Враховуючи, що лісові ландшафти різного таксономічного рангу входять до складу 116
територій природно-заповідного фонду і займають 79 % площі
природно-заповідного фонду області, встановлено зміни, які
вносить людина в лісові ландшафти для вироблення стратегії
екологічно збалансованого природокористування, розроблення
Національної Програми екологічної безпеки Карпат.
Всі дослідження виконані з дотриманням вимог Державної
програми «Ліси України» (від 7 квітня 2002 року), Закону України «Про мораторій на проведення суцільних рубок на гірських
схилах в ялицево-букових лісах Карпатського регіону» (від
10 лютого 2000 року), положень нової редакції Лісового кодексу
України (від 8 лютого 2006 року).
На підставі наших досліджень встановлено, що назріла необхідність в обґрунтуванні нової моделі лісового господарства
Карпатського регіону, розробці національної лісової політики
нашої держави, яка б об’єднувала економічні, соціальні й екологічні цілі. Загальна площа лісів Чернівецької області становить
258 тис. га, лісистість – майже 30 % території краю. Чернівецька
область відзначається різноманітністю природно – кліматичних
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умов: від лісостепового межиріччя Прута і Дністра до передгір’я
та хребтів Буковинських Карпат. Саме специфічність природнокліматичних умов регіону послужила визначальним фактором формування лісових екосистем Буковини. За породним
складом у лісах області переважають основні цінні лісоутворюючі породи – ялина європейська, бук лісовий, ялиця біла,
дуб звичайний, що створює непогану віддалену перспективу
відновлення високопродуктивних лісостанів з оптимальним
породним складом.
Ліси Буковини за своїм призначенням та розташуванням
виконують переважно екологічні функції і мають обмежене
експлуатаційне значення. Сучасним курсом лісової політики
є багатоцільове лісокористування з наростанням екологізації
виробництва, зростання частки природоохоронного фонду в
лісових ресурсах. Згідно визначених перспектив галузі, основними напрямками розвитку лісового господарства в контексті
Стратегії виконання Карпатської конвенції (2007 р.) є:
 збільшення лісистості території до оптимальної у всіх її
природних зонах;
 збереження біологічного різноманіття лісових екосистем;
 підвищення стійкості лісових екосистем до негативних
факторів середовища: зміни клімату та зростаючого антропогенного навантаження, лісових пожеж, хвороб і шкідників;
 раціональне, невиснажливе лісокористування з метою задоволення потреб у деревині внутрішнього ринку країни.
У той же час стратегія лісокористування визначається також
зростанням дефіциту лісових ресурсів та зниженням екологічної ролі лісів. У Карпатському регіоні стратегія ведення лісового господарства головним чином повинна визначатись напрямками визначеними в Протоколі до Карпатської конвенції,
щодо збереження біорізноманіття (Протокол ратифікований
в Україні у 2009 році), згідно якого лісова політика потребує
переорієнтації розвитку галузі з ресурсного на біосферний
напрямок. Причому у веденні лісового господарства слід враховувати інтереси місцевих громад при:
 інтенсифікації відтворення лісосировинних ресурсів шляхом підвищення продуктивності нових лісів, реконструкції
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похідних та низькопродуктивних деревостанів, створенні
плантаційних насаджень;
 використанні ресурсного потенціалу лісів, впровадженні
на лісозаготівлях нової природозберігаючої високопродуктивної техніки та технології, забезпеченні повного
лісовідновлення на зрубах;
 використанні лісових ресурсів у рекреаційних цілях.
Визначальна роль лісів у розвитку Карпатського регіону вимагає вжиття відповідних заходів по їх охороні та збереженню
з врахуванням інтересів місцевих громад. Зважаючи на те, що
ліси Карпатського регіону виконують природоохоронні, екологічні функції слід на державному рівні розробити Національну
Програму екологічної безпеки Карпат, де врахувати здійснення
комплексу відповідних природоохоронних заходів, а саме:
 перевести в установленому порядку всі ліси Карпатського
регіону до категорій захисного, рекреаційно-оздоровчого та
природоохоронного призначення, що забезпечить зменшення експлуатаційного навантаження на гірські екосистеми
та покращання режиму лісокористування в плані безумовного використання природоохоронних функцій лісів;
 розробку лісосік в гірських умовах необхідно здійснювати
лише з використанням колісних тракторів та гужового
транспорту із поступовим запровадженням повітрянотрелювальних установок;
 у лісогосподарській роботі на ерозійно-небезпечних ділянках враховувати, що лісова екосистема повністю виконує водорегулювальну функцію лише у віці 100 і більше
років (стиглі і перестійні насадження);
 для забезпечення збереження природних ландшафтів
від руйнівного впливу водної ерозії, попередження забруднення гірських потоків необхідно в хвойних лісах
Карпат проектувати (здійснювати) тільки вузьколісосічні
рубки шириною до 50 м, з терміном примикання лісосік
не менше 5 років;
 у гірських та передгірських зонах Карпатського регіону
на схилах більше 20 градусів суцільні рубки в смерекових
лісах здійснювати на ділянках площею не більше 1 га;
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 запровадити в гірській та передгірській зонах Карпат виключно 2–3-х прийомні поступові рубки;
 в гірських та передгірських зонах Карпат створювати
тільки змішані лісові культури у відповідності до корінних
типів лісу, віддаючи перевагу ялицево-буковим, смерековоялицево-буковим насадженням;
 відновити спорудження лісокористувачами на гірських річках та потоках штучних перепадів, що зменшить швидкість
водотоків і відповідно процес ерозії ґрунтів, а також сприятиме відтворенню цінних видів риби, в т. ч. лососевих;
 Карпатський регіон – насамперед регіон всеукраїнської
здравниці. Останнім часом вживаються постійні заходи по
розширенню природно-заповідного фонду Карпатського
регіону. Поряд із цим є багато природних об’єктів, що потребують заповідання, проте їх неможливо затвердити ізза відсутності згоди землекористувача. Необхідно внести
зміни в Закон України «Про природно-заповідний фонд
України» про затвердження цінних природних об’єктів
заповідними при наявності висновку-характеристики
відповідної компетентної наукової установи без згоди
землекористувача та ін.
Особливої уваги в даному спрямуванні вимагають гірські
ліси, які є найбільшими осередками збереження біорізноманіття і, водночас, найвразливішими ландшафтними системами,
щодо екстремальних проявів клімату (селі, вітровали тощо) та
головними чинниками зміцнення гірських схилів та регуляції
вологообігу. Екологічна стабільність у водозборах гірських річок
у значній мірі залежить від лісистості, характеру рослинного
покриву та антропогенних змін у його структурі.
У зв’язку з посиленням антропогенного навантаження на
лісові екосистеми, відповідно до вимог Карпатської конвенції
необхідно передбачити впровадження нових природозберігаючих технологій лісозаготівель, всіляко сприяти переходу
до водозбірно-ландшафтних принципів господарювання, гармонізацію систем ведення лісового господарства на зональнотипологічній основі з врахуванням інтересів місцевих громад.
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ТЕОРЕТИКОМЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ
ЕКОНОМІКОПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
ЛІСОКОРИСТУВАННЯ В УКРАЇНІ
Григорій Гулик
Господарський суд Львівської області, м. Львів

Однією з найбільш актуальних проблем людства є забезпечення охорони, раціонального використання та відтворення
лісових ресурсів. Оскільки ліси посідають одне з важливих
місць серед природних ресурсів, то в наш час науковці різних
науково-дослідних напрямів надають особливого значення
вивченню проблем лісових ресурсів, їх охорони й користування. У різних наукових джерелах (економічних, правових,
екологічних та ін.) опубліковано чимало праць на тему лісокористування. Відчувається, що інтерес науковців до вивчення
лісових ресурсів зростає. Мало зустрічаємо наукових праць, в
яких досліджують економіко-правовий механізм сукупностей
форм і методів, спрямованих на ефективну охорону, відтворення та раціональне використання лісових ресурсів, у тому
числі відповідних економічних оцінок лісових ресурсів та
нормативно-правових актів у цій сфері. Економічна оцінка
лісових ресурсів полягає в тому, що вони є джерелом деревини
і продуктів побічного користування. Ліс як поліфункціональна система має широкий спектр корисного потенціалу. Його
значення оцінюється не лише за виробленою деревинною і
недеревинною продукцією. Оцінка екологічних функцій лісу
(водоохоронних, ґрунтозахисних, кліматорегулюючих, оздоровчих тощо), які важко переоцінити, найменш розроблена.
Тому в наш час однією з основних еколого-економічних проблем, яка стоїть перед науковцями, є обґрунтування екологічної оцінки та лісових правовідносин щодо водоохоронних,
ґрунтозахисних, кліматорегулюючих та інших стабілізуючих
властивостей лісу.
Оскільки одним з основних чинників збереження та формування природного середовища є ліси, то сьогодні важливим
завданням у сфері лісокористування на всіх рівнях (націо34

нальному, міждержавному, глобальному) є належне забезпечення нормативно-правової бази, на основі якої б можна було
реально досягти економічної продуктивності, екологічної
ефективності та соціальної справедливості відповідно до принципів сталого лісокористування.
Визначення сталого лісокористування були узагальнені у
«Принципах лісівництва» на Конференції Організації Об’єднаних Націй із навколишнього середовища і розвитку (Ріоде-Жанейро, 1992 р.). У принципах сталого лісокористування
передбачається, що заходи збереження й збільшення лісових
площ та продуктивності лісових ресурсів необхідно приймати
на основі обґрунтованих екологічних, економічних та соціальних чинників. Основними шляхами практичної реалізації такої
концепції є ефективна охорона, відновлення, відтворення і раціональне використання лісових ресурсів. Визначення сутності
сталого лісокористування було сформульовано у декларації
Конференції міністрів з охорони лісів (Гельсінкі, 1993 р.). У
цій декларації зазначено, що «Стале лісокористування означає
управління лісами й лісовими площами та їх використання
таким чином і з такою інтенсивністю, які забезпечують їх
біологічне різноманіття, продуктивність, здатність до відновлення, життєздатність, а також здатність виконувати сьогодні
і в майбутньому відповідні екологічні, економічні і соціальні
функції на місцевому, національному і глобальному рівнях, без
шкоди для інших екосистем».
Ігнорування впродовж тривалого часу охорони, відтворення
та використання лісових ресурсів, не тільки в Україні, але й у
більшості держав світу призвело до значного виснаження лісів,
зниження загальної продуктивності їх біоценозів та погіршення структури лісового фонду. Зараз на Землі щодня зникає до
40 тис. га лісу, тобто впродовж року – близько 14,6 млн га. Це
набагато більше, ніж загальна площа лісів України [6]. Внаслідок
пожеж, пошкоджень, незаконних рубок тощо, в Україні щороку
втрачаються значні площі лісів. За останні три роки втрачено
близько 56 тис. га лісів. У 2007 р. зареєстровано 11332 випадки
незаконних рубок з обсягом деревини 17157 м3 зі збитками в
розмірі 8 млн 317 тис. грн [8].
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Сучасний стан лісокористувння зумовлюється не тільки
інтенсивністю антропогенного впливу, але й зростаючим техногенним навантаженням, які порушують лісову екосистему
та умови сутності ведення сталого лісокористування.
Враховуючи вищенаведені обставини, питання еколого- та
економіко-правового регулювання лісокористування набули
особливого значення. Сьогодні потрібно оновити лісове законодавство відповідно до:
 організаційних засад забезпечення сталого лісокористування;
 міжнародних конвенцій та договорів у даній сфері;
 розв’язання еколого-економічних проблем використання
природних ресурсів;
 відповідальності за порушення лісового законодавства
тощо.
Отже, забезпечення нормативно-правової бази, яка б ґрунтувалася на науково-методичній основі та міжнародних принципах лісокористування, сьогодні є одним із основних завдань не
тільки для України, але й для багатьох інших держав. Окрім
прийняття відповідних законів, треба створити ефективну
систему управління і контролю за дотриманням законодавства
у сфері лісокористування, а також розробити чіткий механізм
економічного та соціального стимулювання ефективної охорони, відтворення та раціонального використання лісових
ресурсів.
В Україні економіко-правові норми у сфері лісокористування регулюються Конституцією України (від 28.06.1996 р.),
Законом України «Про охорону навколишнього природного
середовища» (від 25.06.1991 р.), Лісовим кодексом України
(від 08.02.2006 р.), іншими законодавчими актами України, а
також прийнятими відповідно до них нормативно-правовими
актами. Основним законодавчим актом, джерелом лісового
законодавства є Лісовий кодекс України.
У Лісовому кодексі України (ст. 7) зазначено, що ліси, які
знаходяться в межах території України, є об’єктами права власності українського народу. Суб’єктами права власності на ліси є
держава, територіальні громади, громадяни та юридичні особи.
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В Україні, крім державної власності на ліси є комунальна і
приватна власність. Від імені держави лісами розпоряджається
Верховна Рада України, яка делегує свої повноваження місцевим
органам влади, які в межах своєї компетенції надають земельні
ділянки лісового фонду у постійне чи тимчасове користування
або у власність.
У комунальній власності перебувають усі ліси в межах населених пунктів, крім лісів державної і приватної власності.
Розпорядження цими лісами здійснюють безпосередньо органи
місцевого самоврядування (ст. 9 Лісового кодексу України).
У статті 12 Лісового кодексу України зазначено, що громадяни та юридичні особи України можуть безоплатно або за плату
набувати у власність у складі угідь селянських, фермерських та
інших господарств земельні лісові ділянки загальною площею
до 5 гектарів. Ця площа може бути збільшена в разі успадкування лісів згідно із законом.
Під правом власності на ліси розуміють центральний інститут лісового права, який включає в себе сукупність правових
норм, спрямованих на регулювання відносин власності на ліси
з метою захисту, розвитку охорони цих відносин та раціонального використання і відтворення лісів. В об’єктивному значенні
право власності на ліси – це сукупність правових норм, яка
закріплює володіння, користування і розпорядження лісами,
а також забезпечує охорону і захист прав власності від протиправних дій.
Право лісокористування в юридичній літературі розглядається як один з важливих правових інститутів лісового права,
який включає в себе сукупність правових норм, які встановлюють умови і порядок багатоцільового раціонального використання, відтворення і охорони лісів, ведення лісового
господарства, прав і обов’язків лісокористувачів тощо.
Оскільки право лісокористування є складовою частиною
права природокористування, то йому притаманні всі загальні
особливості останнього. Разом з тим, право лісокористування
має певні особливості, обумовлені формою власності на ліси, їх
правовим режимом, значущістю лісів у виконанні екологічної,
економічної, культурно-оздоровчої та інших функцій.
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Це свідчить про те, що вивчення економіко-правових аспектів ефективної охорони, відтворення та раціонального
використання лісових ресурсів, а також питань власності лісів
України у наш час є актуальними проблемами.
Усі ліси на території України, незалежно від того, на землях
яких категорій за основним цільовим призначенням вони зростають, та незалежно від права власності на них, становлять
лісовий фонд України і перебувають під охороною держави
(ст. 1 Лісового кодексу України).
Площу земель лісового фонду держави становлять близько 10,8 млн га, з них 9,4 млн га вкрито лісовою рослинністю.
Лісистість площі країни становить 15,6 %. Зазначимо, що внаслідок аварійних викидів на ЧАЕС в Україні забруднено понад
4 млн га лісів, у тому числі 157 тис. га виведено із господарського
обігу внаслідок високих рівнів радіоактивного забруднення
[5, С. 67–73].
Відповідно до Лісового кодексу України (ст. 16–18), користування земельними ділянками лісового фонду може бути
постійним або тимчасовим.
У постійне користування земельної ділянки лісового фонду
надаються спеціалізованим лісогосподарським підприємствам,
іншим підприємствам, установам, організаціям, у яких створено спеціалізовані підрозділи (постійні лісокористувачі),
для ведення лісового господарства, а також для спеціального
використання лісових ресурсів, потреб мисливського господарства, культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних і
туристичних цілей та проведення науково-дослідних робіт у
порядку, передбаченому Лісовим кодексом України.
У тимчасове користування земельної ділянки лісового фонду
можуть надаватися підприємствам, установам, організаціям,
об’єднанням громадян, релігійним організаціям, громадянам
України, іноземним юридичним та фізичним особам (тимчасові
користувачі) для спеціального використання лісових ресурсів,
потреб мисливського господарства, культурно-оздоровчих,
рекреаційних, спортивних і туристичних цілей та проведення
науково-дослідних робіт. Тимчасове користування земельними
ділянками лісового фонду може бути: короткостроковим (до
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3 років) і довгостроковим (до 25 років). Відповідальність за
порушення лісового законодавства (ст. 105 Лісового кодексу
України) несуть особи, винні у:
 незаконному вирубуванні та пошкодженні дерев і чагарників;
 знищенні або пошкодженні лісу внаслідок підпалу або
недбалого поводження з вогнем;
 знищенні або пошкодженні лісу внаслідок його забруднення хімічними та радіоактивними речовинами, виробничими і побутовими відходами, стічними водами, іншими
шкідливими речовинами, підтопленні, осушенні та інших
видах шкідливого впливу;
 засміченні лісів побутовими та промисловими відходами;
 порушенні правил зберігання, транспортування та застосування засобів захисту лісу, стимуляторів росту, мінеральних
добрив та інших препаратів;
 порушенні правил заготівлі лісової підстилки, дикорослих
плодів, горіхів, грибів, ягід тощо;
 заготівлі лісових ресурсів способами, що негативно впливають на стан і відтворення лісів;
 самовільній заготівлі сіна та випасанні худоби на земельних ділянках лісового фонду;
 порушенні строків лісовідновлення та інших вимог щодо
ведення лісового господарства, встановлених законодавством у сфері охорони, захисту, використання та відтворення лісів;
 порушенні порядку заготівлі та вивезення деревини, заготівлі живиці і використання інших лісових ресурсів;
 порушенні строків повернення лісових ділянок, що перебувають у тимчасовому користуванні, або невиконанні
обов’язків щодо приведення їх у стан, придатний для використання за призначенням та ін.
Порушення лісового законодавства тягне за собою кримінальну, адміністративну, дисциплінарну та матеріальну
відповідальність. Але у зв’язку з недосконалим лісовим законодавством, незабезпеченням прозорості участі громадськості
у процесах легального використання лісових ресурсів, слабка
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обізнаність населення щодо їх прав та обов’язків у цій сфері
є основною причиною порушення охорони, відтворення та
використання лісових ресурсів.
Одним із найважливіших напрямів правового регулювання
в галузі лісових правовідносин є охорона лісів. У Лісовому кодексі України (ст. 85), зазначено, що ліси України підлягають
охороні і захисту. Це означає здійснення комплексних заходів,
спрямованих на їх збереження від знищення, пошкодження,
ослаблення та іншого впливу, захист від шкідників і хвороб, а
також раціональне лісокористування. Особлива увага приділяється охороні лісів від пожеж.
Із вище наведеного можна зробити деякі висновки:
1) досягнення ефективної охорони, відтворення та раціонального використання лісових ресурсів можливе лише
на основі прийняття належних законів та створення
ефективної системи управління і контролю за дотриманням законодавства у цій сфері, а також економічного та соціального стимулювання раціонального лісокористування;
2) лісове законодавство та система економічних методів
лісокористування повинні бути спрямовані на забезпечення ефективної діяльності у галузі лісових правовідносин на всіх рівнях (національному, міждержавному,
глобальному), тобто відповідно до принципів Екологічної
Конституції Землі;
3) сьогодні в Україні потрібно оновити лісове законодавство
відповідно до: концепції забезпечення сталого лісокористування; міжнародних конвенцій та договорів у сфері
охорони, відтворення та використання лісових ресурсів;
розв’язання еколого-економічних проблем використання
природних ресурсів; відповідальності за порушення лісового законодавства тощо;
4) зростання економічної продуктивності та екологічної
ефективності лісів повинно формуватись на основі сталого лісокористування та належного економіко-правового
регулювання.
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МІСЦЕВИХ МЕШКАНЦІВ І МАЛОГО БІЗНЕСУ
НА ЛЕГАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ
І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЗОРОСТІ ТА УЧАСТІ
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Дослідження щодо правового забезпечення місцевих мешканців і малого бізнесу на легальне використання лісових ресурсів, забезпечення прозорості та участі громадськості у цих
процесах в Україні виконано у рамках Програми FLEG в Україні,
яка здійснюється за підтримки Європейського Союзу Світовим
Банком, спільно з Міжнародною спілкою охорони природи
(IUСN) та Світовим фондом дикої природи (WWF).
Основним документом, що регламентує використання лісових ресурсів є Лісовий Кодекс України. Відповідно до нього
(Глава 13), використання лісових ресурсів може здійснюватися
у порядку загального і спеціального використання (табл. 1).
Загальне використання лісових ресурсів регламентується
Статтею 66 Глави 13 Лісового Кодексу України.
Громадяни (включаючи й місцеве населення) мають право
в лісах державної та комунальної власності, а також за згодою
власника в лісах приватної власності вільно перебувати, безоплатно без видачі спеціального дозволу збирати для власного
споживання дикорослі трав’яні рослини, квіти, ягоди, горіхи,
гриби тощо, крім випадків, передбачених Лісовим Кодексом
та іншими законодавчими актами України.
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Види використання

Плата

Де
здійснюється

Дозвіл

Норми
(ліміти)

Спеціальне

Деревина, що заготовлюється в порядку рубок головного користування; другорядні лісові матеріали (живиця, пні, луб та кора, деревна зелень, деревні соки); побічні лісові користування (заготівля
сіна, випасання худоби, розміщення пасік, заготівля дикорослих
плодів, горіхів, грибів, ягід, лікарських рослин, збирання лісової підстилки, заготівля очерету); використання корисних властивостей
лісів для культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних, туристичних і освітньо-виховних цілей, потреб мисливського господарства, проведення науково-дослідних робіт.
Норми безоплатного збору вста- Лімітом заготівлі деревини в порядку рубок головного користуванновлюються органами виконав- ня – затверджена в установленому порядку розрахункова лісосіка.
чої влади за поданням ОУЛМГ
Ліміт заготівлі другорядних лісових матеріалів та побічних лісових
і погодженням із територіалькористувань встановлюється органами виконавчої влади за поданням ОУЛМГ і погодженням із територіальними органами МОНПС.
ними органами МОНПС
Без видачі спеціального дозволу За спеціальним дозволом (лісорубний квиток, ордер, лісовий квиток). Форми спеціальних дозволів і порядок їх видачі затверджуються Кабінетом Міністрів України.
У лісах державної та комуналь- На лісових ділянках, які виділяються для цієї мети.
ної власності, а також за згодою
власника в лісах приватної
власності
Безоплатно
За оплату, крім розміщення пасік. Порядок справляння збору встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Право вільно перебувати та збирати дикорослі трав’яні рослини,
квіти, ягоди, горіхи, гриби тощо,
крім випадків, передбачених цим
Кодексом та іншими законодавчими актами України

Загальне

Таблиця 1
Порівняння видів використання лісових ресурсів (згідно з Лісовим Кодексом України)

Вид лісових ресурсів,
що використовується

Основними обмеженнями при загальному використанні
лісових ресурсів є:
 максимальні норми лісових ресурсів, що можуть безоплатно збиратися однією людиною впродовж одного дня без виснаження цих ресурсів, проте ці норми не встановлюються,
а навіть якщо б встановлювалися, то механізм контролю
за дотриманням цих норм відсутній. Єдиним обмеженням
є заборона збирання видів, занесених до Червоної Книги
України та до Конвенцій, підписаних Україною;
 можливість вільно перебувати в лісах для збору лісових
ресурсів в порядку їх загального використання.
Останні обмеження можна поділити на 2 групи відповідно
до їх причин:
1) обмеження на перебування – від повної заборони на
лісових ділянках, зарахованих до певних категорій ПЗФ,
а також пов’язаних із безпекою держави (наприклад, на
військових полігонах на території лісового фонду) до
тимчасової заборони в певні періоди року, як, наприклад,
перебування в хвойних лісах в пожежонебезпечний період;
2) обмеження на перебування, пов’язані із формою власності. Зокрема, для перебування в лісах приватної форми власності необхідна згода власника лісової ділянки
(ст. 66 ЛК). Досить поширена в наш час заборона на перебування в лісах, наданих в тимчасове довгострокове
користування постійними лісокористувачами державної
або комунальної форм власності, суперечить cт. 20 ЛК
«Права та обов’язки тимчасових лісокористувачів на
умовах довгострокового користування», в якій вказано,
що тимчасові лісокористувачі на умовах довгострокового
користування зобов’язані, серед іншого, дотримуватися
встановленого законодавством режиму використання
земель і не порушувати прав інших лісокористувачів.
На відміну від загального використання лісових ресурсів, спеціальне використання регламентується кількома законодавчонормативними документами. Основним документом, що регулює
спеціальне використання, є Лісовий Кодекс (cт. 67–78 гл. 13).
Виконання цих статей регламентується низкою підзаконних
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актів, затверджених постановами Кабінету Міністрів України,
та наказами ДКЛГ України та інших міністерств і відомств.
Міжнародні угоди, резолюції, конвенції, декларації та Закони
України на даний момент не дають бажаного результату щодо
забезпечення прозорості участі громадськості у процесах легального використання лісових ресурсів. Цьому сприяє слабка
обізнаність населення лісозалежних громад із своїми правами,
відсутність взаємовигідного співробітництва між громадами та
лісівниками і, переважно, повна відсутність залучення місцевого
населення (громад) у процеси прийняття рішень. Без залучення
громадськості до планування та ведення лісового господарства
неможливе стале (невиснажливе) управління лісами.
У підписаних Україною Конвенціях наголошується на урахуванні потреб місцевого населення при впровадженні лісогосподарських і природоохоронних заходів, а основним механізмом поліпшення якості життя, зміцнення місцевих економік
вважається стале використання біорізноманіття лісів, стале
лісокористування, тобто ведення лісового господарства на
принципах сталого розвитку.
Резолюції Міністерських конференцій із захисту лісів у Європі мають виконуватися і впроваджуватися на практиці на
галузевому рівні, проте вплив цих резолюцій на формування
і розвиток нормативно-законодавчої бази ведення лісового
господарства в України досить незначний.
Вимоги FSC щодо сталого ведення лісового господарства є
добровільними, впроваджені в Україні на відносно невеликій
лісовій території, причому таке впровадження має ситуативний
характер і є в більшості випадків декларативним, не підкріпленим відповідною законодавчо-нормативною базою ведення
лісового господарства.
У країнах Євросоюзу лісове господарство розглядається у
тісному зв’язку із сільським господарством, як взаємопов’язані
галузі, що сприяють економічному і соціальному добробуту в
сільській місцевості. При веденні лісового господарства вирішується широке коло питань, пов’язане із виконанням лісом
всіх властивих йому екологічних функцій, сприянням розвитку
місцевої економіки та зайнятості місцевого населення, участі
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громадськості у вирішенні питань, пов’язаних із плануванням
лісогосподарських заходів та їх проведенням. Тобто йдеться
про практичні аспекти впровадження сталого ведення лісового господарства.
Велика увага у країнах Євросоюзу приділяється малому
підприємництву, яке відіграє особливо велику, якщо не вирішальну, роль на місцевому рівні, і дуже велику – в масштабах
регіонів і країн. Тому Євросоюз і країни-члени відповідно до
законодавства сприяють розвиткові та полегшують законодавчі
та фінансові аспекти функціонування малого бізнесу.
Система доступу місцевих мешканців і малого бізнесу до
лісових ресурсів в Україні є невиправдано ускладненою, видача
дозвільних документів вимагає великої кількості документів
та реєстрації в кількох інстанціях. Доцільно було б спрощення
системи та врахування інтересів малого бізнесу при доступі
до лісових ресурсів. На основі проведених досліджень автори
вважають за доцільне:
 cпростити доступ місцевих мешканців і малого бізнесу до
лісових ресурсів. Зокрема, доцільно розглянути і впровадити таке:
– можливість придбання деревини малими підприємствами поза аукціонами за прямими угодами в лісогосподарських підприємствах всіх видів підпорядкування
(в т. ч. і в тих, що підпорядковуються ДКЛГ України).
Для цього Положення про організацію та проведення
аукціонів з продажу необробленої деревини не повинно розповсюджуватися на певну кількість деревини,
яка має реалізовуватися малим підприємствам поза
аукціонами. Ці ліміти повинні встановлюватися шляхом консультацій лісогосподарського підприємства з
органами місцевого самоврядування та представниками
малих підприємств та не перевищувати реальні переробні потужності таких підприємств;
– видача лісових квитків (у межах лімітів, доведених лісогосподарському підприємству обласним управлінням)
місцевим мешканцям на рівні лісництв і малому бізнесові – на рівні лісогосподарських підприємств;
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– виключення із переліку документів, що видаються дозвільними центрами, дозволу на отримання лісорубних
та лісових квитків.
 обов’язково залучати місцеві громади до планування ведення лісового господарства та лісокористування. Відповідати за таке залучення має лісогосподарське підприємство. Формами залучення можуть бути:
– участь представників місцевих громад (органів самоврядування) на лісовпорядних нарадах (відповідно до
Інструкції з впорядкування лісового фонду України);
– консультації з місцевими громадами у формі громадського обговорення або вивчення громадської думки
(відповідно до Постанови Кабміну № 996 від 3 листопада 2010 року).
Пропозиції та зауваження, внесені місцевими громадами
мають обов’язково враховуватися (або обґрунтовано відхилятися, якщо вони суперечать чинному законодавству) в остаточному варіанті планів ведення лісового господарства та
лісокористування.

CУЧАСНІ ЕКОНОМІКОПРАВОВІ
ПРОБЛЕМИ НЕЕФЕКТИВНОГО ВЕДЕННЯ
ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА
Іон Дубовіч
Національний лісотехнічний університет України, м. Львів

Значення лісів у підтриманні стабільності біосфери є загальновизнаним. За своїм призначенням ліси виконують переважно
водоохоронні, ґрунтозахисні, кліматорегулюючі, санітарно-гігієнічні, оздоровчі, рекреаційні, естетичні, виховні, інші функції
та є джерелом для задоволення потреб суспільства в лісових
ресурсах (ч. 2 ст. 1. Лісового кодексу України). Тільки лісам,
серед інших природних комплексів, притаманна максимальна
властивість відновлення довкілля. Ліси розглядаються як один
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з вирішальних чинників забезпечення життєдіяльності суспільства і як важлива ланка у системі реалізації сталого розвитку.
Тому вивчення в наш час економіко-правових аспектів використання та охорони лісів України є актуальною проблемою. Для
забезпечення підвищення продуктивності лісів, поліпшення
їх корисних властивостей, задоволення потреб суспільства
в лісових ресурсах важливого значення набувають питання
ефективної охорони, захисту, раціонального використання та
відновлення лісів.
Відомо, що лісистість території України (15,7 %; при оптимальній 20–21 %), значно менша від лісистості ряду держав
Європи (Болгарія – 34,4 %, Німеччина – 29,0 %, Польща – 28,7 %,
Румунія – 28,1 %, Франція – 27,8 %.).
В Україні за останні 500 років площа лісів зменшилась у
три рази. Треба також звернути увагу й на те, що внаслідок
аварії на ЧАЕС, в Україні забруднено понад 4 млн га лісів, у т. ч.
157 тис. га виведено із господарського обігу.
Деградація лісів, що відбувається під впливом антропогенних та природних чинників є дуже гострою проблемою для
України. Внаслідок пожеж, пошкоджень, незаконних рубок
тощо, в Україні щороку втрачаються значні площі лісів. За
останні три роки втрачено близько 56 тис. га лісів. У 2007 р.
зареєстровано 11,3 тис. випадків незаконних рубок з обсягом
деревини 17,2 тис. м3 зі збитками в розмірі 8 млн 317 тис. грн
[4]. Це означає, що в середньому від незаконних рубок впродовж
2007 року, в Україні нанесено збитків на 484,8 грн за кожний
кубічний метр деревини. Зрозуміло, що така ціна не відображає
реальну ціну нанесених збитків. Таку ціну можна віднести лише
до економічних збитків. Оскільки за своїм призначенням ліси
виконують переважно природоохоронні та соціальні функції, то
відповідно, при розрахунках оцінок збитків, нанесених внаслідок
незаконних рубок, треба враховувати не тільки економічні, але
й екологічні та соціальні збитки. Таким чином збитки за 1 м3
деревини від незаконних рубок будуть у десятки разів більші.
Відповідно до Лісового кодексу України (ч. 1 ст. 86), ліси
України підлягають охороні і захисту, що передбачає здійснення
комплексних заходів, спрямованих на їх збереження від пожеж,
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незаконних рубок, пошкодження, ослаблення та іншого шкідливого впливу. Ст. 246 Кримінального кодексу України передбачає кримінальну відповідальність за незаконну рубку лісу,
знищення або пошкодження лісу внаслідок підпалу та ін.
Звернемо увагу, що в Лісовому кодексі України (cт. 108) зазначено, що незаконно добута деревина та інші лісові ресурси
підлягають вилученню в установленому порядку. В разі неможливості вилучення незаконно добутої деревини та інших
лісових ресурсів стягується їх вартість.
У наш час виникають дискусії щодо тлумачення поняття «незаконні рубки лісу». На нашу думку, незаконні рубки лісу – це правопорушення (кримінальної відповідальності) за недотримання
встановленого порядку щодо використання лісових ресурсів
відповідно до вимог концепції сталого лісокористування.
Відповідно до сформульованого визначення у декларації
Конференції міністрів з охорони лісів (Гельсінкі, 1993 р.), стале
лісокористування означає управління лісами й лісовими площами та їх використання таким чином і з такою інтенсивністю,
які забезпечують їх біологічне різноманіття, продуктивність,
здатність до відновлення, життєздатність, а також здатність
виконувати сьогодні і в майбутньому відповідні екологічні,
економічні і соціальні функції на місцевому, національному і
глобальному рівнях, без шкоди для інших екосистем.
Враховуючи сутність сталого розвитку, виникає питання,
що таке «нестале лісокористування». Уважаємо, що нестале
лісокористування – це організація лісового господарства, яка
своїм завданням не забезпечує умови (зазначені в ст. 34 Лісового
кодексу України) ведення лісового господарства відповідно до
засад сталого розвитку з урахуванням природних та економічних умов, цільового призначення, лісорослинних умов, породного складу лісів, а також функцій, які вони виконують.
В Україні основними джерелами забезпечення принципів
сталого лісового господарства країни є Державна програма
«Ліси України» на 2002–2015 роки та Лісовий Кодекс України.
Але важко сказати, в якій мірі вони виконуються. Тому в наш
час однією з основних проблем ефективного лісокористування,
є не тільки обґрунтування еколого-економічної оцінки лісів
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щодо їхніх властивостей, але й відповідна розробка, прийняття
й дотримання нормативно-правової бази, яка б відповідала
принципам сталого розвитку.
На жаль, зміни, які вносяться до Лісового кодексу України,
часто спрямовані не на охорону, раціональне використання
й відтворення лісів, а на інтереси окремих посадових осіб. На
нашу думку, внесені (2006 р.) зміни щодо приватної власності
на ліси в Україні науково не обґрунтовані.
Відповідно до ст. 12 Лісового кодексу України, громадяни
та юридичні особи України можуть безоплатно або за плату
набути у власність у складі угідь селянських, фермерських та
інших господарств земельні лісові ділянки загальною площею
до 5 га. Ця площа може бути збільшена в разі успадкування
лісів згідно із законом.
Аналізуючи ці зміни Лісового кодексу України, виникає ряд
питань. Насамперед, наскільки об’єктивно й законно буде відбуватися процес переходу з державної чи комунальної власності
у приватну і чи буде відповідати (при купівлі-продажі) ціна 1 га
лісу реальній ціні? За якими критеріями буде встановлена ціна
за 1 га лісу в різних географічних умовах та регіонах України?
Виникає також питання, яка категорія громадян та юридичних
осіб України можуть безоплатно набути у власність ліси України
загальною площею до 5 гектарів?
Враховуючи правові аспекти щодо набуття у приватну власність
до 5 га лісу, а також загальну площу лісів в Україні (10,8 млн га)
й кількість громадян України (46 млн осіб, у 2010 р.), то реальну
можливість набути у приватну власність лісу, зможуть лише
4,3 % осіб (фізичні або юридичні) України.
Якщо проаналізувати законодавство й форму власності на
ліси інших держав, то зазначимо, що у більшості розвинених
державах Європи переважає приватна власність. Наприклад, в
Австрії – 82 %, Норвегії – 80 %, Франції – 73 %, Швейцарії – 65 %,
Фінляндії – 65 %, Італії – 60 %, Великій Британії – 57 %.
Із літературних джерел випливає, що у цих державах приватні
ліси стали продуктивнішими та ефективнішими в екологічному
відношенні, а також відбуваються позитивні зміни у структурі
використання, охорони та відтворення лісових ресурсів. Ці зміни
50

пов’язані з ефективною екологічною політикою та дотриманням
законів. Наскільки виправдається сучасна система власності на
ліси в Україні залежить від багатьох факторів. Насамперед – від
державної лісової політики, яка повинна ґрунтуватись на принципах сталого розвитку та міжнародних конвенціях, визнаних
Україною, а також від дотримання законодавства, екологічної
та економічної грамотності населення тощо.
Уважаємо, що основні шляхи та засоби реалізації державної
лісової політики сталого розвитку повинні бути спрямовані на:
реформування системи класифікації лісів за цільовим призначенням; уточнення критеріїв відповідності віднесення лісових
ділянок до захисних категорій; впровадження сертифікації лісових ресурсів; заборону суцільних рубок лісу; доведення відсотка
лісистості території України до науково-обґрунтованого рівня;
забезпечення дотримання нормативів лісистості водоохоронних
та полезахисних смуг; впровадження перспективних технологій
лісовідновлення тощо. Основними економіко-правовим проблемами неефективного ведення лісового господарства є:
 відсутність економіко-правового механізму відшкодування втрат за нанесені внаслідок незаконних рубок збитки
(економічні, екологічні та соціальні);
 відсутність у законодавстві принципів щодо реалізації ідеї
сталого розвитку лісового господарства (ст. 34 Лісового
кодексу України);
 відсутність системи економічних стимулів, реалізація
яких має на меті відповідне правове забезпечення охорони, раціонального використання та відтворення лісових
ресурсів та ін.
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ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ
У СФЕРІ НЕЗАКОННИХ РУБОК
Микола Чернявський
Національний лісотехнічний університет України, м. Львів

Володимир Тарасенко
Міністерствро екології і природних ресурсів України, м. Київ

Незаконні рубки виникли одночасно з початком використання людиною лісових ресурсів і нормативним правовим регулюванням лісових відносин. Щорічно людство використовує для
своїх потреб близько 55 % річного приросту деревини в лісах
[1]. Враховуючи це, в лісових відносинах багатьох країн продовжують домінувати, перш за все, інтереси бізнесу, пов’язані
з експлуатацією лісових ресурсів, а не інтереси збереження
природного середовища та захисту біорозмаїття. Усезростаючі
темпи глобалізації у сфері поставки деревини і продуктів її переробки, збільшення росту міжнародної конкуренції імпорту
деревини у країни з вищими показниками запасу і приросту
лісів поставив певні виклики перед країнами ЄС. План Дій ЄС
для FLEGT (2003 р.) зобов’язав Європейську Комісію провести
аналіз законодавчих можливостей регулювання імпорту незаконно заготовленої деревини в ЄС.
Санкт-Петербурзька Декларація ENPI-FLEG (2005), яку активно підтримує і декларує Україна, передбачає вдосконалення
системи правозастосування й управління в лісовому секторі,
опрацювання стратегії усунення головних причин незаконних
рубок, розповсюдження інформації про законність походження
лісопродукції через реалізацію застосування лісової сертифікації у все більших масштабах на території України; сприяння
передачі технологій і обміну інформацією у сфері боротьби з нелегальними рубками як всередині країни, так і через
міжнародні проекти сусіднім країнам [2]. Як відзначається у
преамбулі до програми FLEG в Україні, першопричини незаконних рубок досить складні, і, як правило, виходять за рамки
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лісового сектору. Наводяться спонукальні мотиви цих рубок:
бідність населення сільських районів і ведення натурального
господарства, потреба в паливі для обігріву і приготування їжі,
неучасть зацікавлених сторін в управлінні лісовими ресурсами
і недостатня інформованість громадськості, корупція і загальне
бездіяльність в системі управління, а також неясності і протиріччя в політиці чи законодавстві або просто відсутність такої
політики чи законодавства, незадовільне виконання чинних
законів. Система обліку заготовленої деревини, її транспортування, споживання на внутрішньому ринку і постачання на
експорт не відповідає вимогам нормативних правових актів,
що регулюють правовідносини у зазначеній сфері діяльності.
Як висновок, декларується думка, що вирішення цих проблем
пов’язано зі значними труднощами. Довгостроковому ефективному управлінню та економічному розвитку в лісовій галузі
перешкоджають незаконні рубки, розкрадання і контрабанда
лісоматеріалів, торгівля незаконно заготовленою деревиною,
нечітко прописані закони і невиконання положень лісового законодавства внаслідок корупції. Для досягнення стійких змін
у цій сфері потрібні час і значні витрати [2].
За офіційною статистикою проблема незаконних лісозаготівель в Україні не є критичною. За даними Державного комітету
лісового господарства обсяг самовільних рубок протягом останніх років становив приблизно 20 тис. м3 (0,2 % від загального
обсягу заготівель) та має тенденцію до зниження [3]. Позиція
відомства є такою, що незаконна вирубка не є основною проблемою, а тому необхідно вирішити заходи для легалізації переробки деревини і її легального ринку. Однак, згідно з оцінками
деяких експертів та організацій ця цифра є на порядок вищою.
На думку консультанта Світового банку Михайла Попкова
проблема полягає у розбіжностях, спричинених різними підходами до визначення нелегальних рубок. У принципі правопорушеннями треба вважати не лише крадіжки (самовільні
рубки в трактуванні пострадянського права), але й порушення
принципів ціноутворення й оподаткування, продаж деревини на
основі підроблених документів, а також будь-які інші незаконні
шляхи постачання лісопродукції, де мають місце шахрайство та
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хабарництво. Правопорушення існують у сфері вимірювання та
визначення сортності лісоматеріалів [4]. Олег Сторчоус, також
консультант Світового банку, підкреслює, що «правопорушення в лісовому секторі у всіх перед очима і тому викликають
широкий резонанс у суспільстві. Не менш ніж нелегальні рубки
громадян хвилюють правопорушення, пов’язані з відчуженням
лісових земель та обмеженням доступу в ліс» [4]. Олександр
Банчук, який на замовлення Світового банку опрацював правові колізії у лісовому секторі, зазаначає, що лісогосподарські
підприємства, котрі знаходяться в сфері управління ДКЛГ,
уповноважені одночасно займатися рубкою лісу, прибутковою діяльністю та здійснювати контроль за порушеннями/
дотриманням лісового законодавства. Це спричиняє конфлікт
інтересів і може ставати причиною високого рівня латентності
(прихованості) правопорушень у галузі лісового господарства.
Загалом же, на думку старшого координатора проектів представництва Світового банку в Україні Олексія Слензака: проблема боротьби з правопорушеннями в лісовому секторі має
вирішуватись комплексно на засадах різнопланового аналізу
ситуації, вдосконалення законодавства, підготовки навчальнометодичних матеріалів, організації та проведення учбових поїздок фахівців, обґрунтування пропозицій щодо вдосконалення
обліку й контролю за рухом лісопродукції, вивчення громадської
думки, поширення інформації та знань [4].
Проблеми боротьби з незаконними рубками в Україні різнопланові. Серед них виділяються такі основні: відсутність єдиного
інтегрованого у структуру національної лісової політики плану
дій при низькому рівні міжвідомчої взаємодії, представники
органів державної влади, громадських організацій і бізнесу
не мають єдиного бачення проблеми, діють розрізнено й непродуктивно. Недостатня увага приділяється забезпеченню
можливості легального використання лісів місцевим населенням і малим бізнесом, що призводить до росту кількості
правопорушень і соціальної деградації сільських районів з
високою лісистістю.
У законодавчому плані упередження незаконних рубок є також певні прогалини. Поняття «незаконні рубки» і «незаконно
54

заготовлена деревина» в Україні законодавчо не визначено, їх
трактують по-різному. Аналіз причин виникнення незаконних
рубок показав, що у плані правових аспектів існує комплекс
чинників, які необхідно подолати, щоби зменшити та й зрештою припинити незаконні рубки. Серед них: недосконале лісове
законодавство; неналежне знання законів населенням; недостатність фінансування лісового сектору; корупція; недостатній
моніторинг лісових ресурсів; нерозмежованість повноважень
та компетенцій між відомствами; відсутність національних
критеріїв та індикаторів сталого лісового господарства; неузгодженість лісового, кримінального, адміністративного та
митного законодавства; недієвість системи штрафних санкцій
за порушення лісового господарства.
Зрозуміло, що правові основи визначення незаконних рубок
є вирішальними при викоріненні зловживань при вирубуванні,
заготівлі, переробці і продажу деревини.
До категорії незаконної рубки часто відносять вісім категорій не передбачених законом діяльності: крадіжка деревини;
недозволений лісоповал; недотримання встановлених для
вирубки лісу правил; недотримання встановлених правил
продажі пиломатеріалів або видачі концесій; маніпулювання
технічними даними деревини; ухилення від податків і зборів;
недотримання правил перевезення або експортування деревини; порушення трудового законодавства.
Найбільшою небезпекою незаконних рубок для лісу, лісового господарства й суспільства є лісопорушення, спрямовані
на одержання особистого або корпоративного прибутку за
рахунок державного лісу. Водночас у законодавстві України
відсутня градація покарань залежно від мотивів, що спонукали
до їх скоєння. Перевірки лісопідприємств спрямовані лише на
виявлення все більшої кількості порушень і стягнення більших
розмірів штрафів. До цього змушують правила бюджетного
законодавства.
Лісове законодавство багатьох зарубіжних країн визначає
юридичну відповідальність за певні неправомірні дії лісокористувачів. Забезпечення кримінально-правової охорони
лісів у законодавстві зарубіжжя нерідко здійснюється поза
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кодифікованими нормативними актами – у відповідних нормах
природоохоронного законодавства [5]. У державах, які в минулому входили до складу СРСР, питання кримінально-правової
охорони лісу розглядаються у традиційному ракурсі: ліс розглядається не як майно, а як природний ресурс. Ознаки деяких
злочинів проти лісу або збігаються з тими, які описано у відповідних статтях Особливої частини Кримінального кодексу
України, або дуже близькі до них.
Ст. 246 Кримінального кодексу України містить опис лише
основного складу незаконної рубки лісу, не вказуючи жодних
кваліфікаційних ознак цього злочину, хоча альтернативна
санкція називає чотири основних покарання: штраф, арешт,
обмеження й позбавлення волі.
Посягання на ліс як природний об’єкт характеризується
конкретними типовими проявами протиправного впливу на
його компоненти, а тому він може бути здійснений саме шляхом знищення останніх або шляхом незаконної рубки дерев,
чагарників. Вартим уваги є досвід є встановлення кримінальної
відповідальності за такі «супутні» щодо незаконної рубки лісу
діяння, як придбання, приховування, продаж або перевезення
незаконно здобутого іншою особою лісоматеріалу [5].
Для подальшого обмеження об’ємів незаконних рубок необхідно здійснити ряд кроків. Серед правових аспектів упередження незаконних рубок важливим є їх визначення. Пропонується
таке їх формулювання, яке доцільно внести до «Лісового кодексу» та «Кодексу України про адміністративні правопорушення».
Незаконна (нелегальна) рубка – рубка, здійснена громадянами
чи підприємствами без дозвільних документів, або з недотриманням встановлених для вирубки деревини чинних правил,
або з маніпулюванням обсягів заготівлі чи технічних даних
деревини, або з ухиленням від податків і зборів за продукцію,
або з недотриманням встановлених правил продажу пиломатеріалів або видачі концесій.
Нелегальна лісозаготівля розглядається як заготівля деревини, що здійснюється без наявності офіційних дозвільних
документів згідно чинного законодавства чи за їх наявності,
але не у відведеному місці, або рубання більшої кількості, ніж
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дозволено дерев, а також рубання дерев не тих порід, які вказані у дозвільних документах (згідно з чинним Кримінальним
кодексом України), або з недотриманням встановлених для
вирубки деревини чинних правил, або після встановлених у
дозвільних документах термінів рубки, або після винесення рішення про припинення, обмеження або припинення діяльності
лісокористувача або права користування лісовим ділянкою.
Нелегальна деревина – деревина, яка заготовлена або добута шляхом: крадіжки, недозволеного лісоповалу, незаконного
рубання або перевезена, перероблена, куплена або продана з
порушенням або в обхід державних норм і правил. Розмежування
і точне трактування цих трьох понять (незаконна рубка, нелегальна лісозаготівля і нелегальна деревина) створює передумови
для законодавчих основ боротьби з незаконними рубками.
Організаційні і правові заходи ведення лісового господарства, які можуть зменшити обсяг незаконних рубок бачаться
передовсім у екологізації методів і технологій ведення лісогосподарських операцій, посиленні контролю за станом лісів і
лісогосподарською діяльністю, посиленні відповідальності за
порушення лісового законодавства. Необхідні зміни до Лісового
Кодексу, Концепції реформування й розвитку лісового господарства, внесення окремих положень до нових правил, які стосуються ведення лісового господарства, положень і нормативів.
Заходи Держкомлісгоспу України зводилися до апробованих
методів боротьби з незаконними рубками: формування прозорого ринку деревини і перехід до аукційної, біржової торгівлі;
запобігання тіньовому обігу лісопродукції шляхом уведення
сертифікату походження деревини як обов’язкового документу при здійсненні експортних операцій; створення комісій з
контролю за зовнішньоекономічною діяльністю підприємств
на обласному рівні, а також проведення сертифікації лісів. Ці
заходи значно зменшили обсяг незаконних рубок.
Треба продовжити роботу щодо вдосконалення системи
правозастосування та управління в лісовому секторі (FLEG),
одному з пріоритетних напрямів реформи системи державного
управління, переглянути і зміцнити нормативну базу, лісові
правовідносини, сприяти створенню прозорої та справедливої
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системи розподілу лісових ресурсів з урахуванням соціальних
потреб місцевого населення, розглянути та затвердити План
дій щодо запобігання незаконних рубок деревини і її нелегального обігу. Необхідно внести в установленому порядку в
нормативні та правові акти доповнення та зміни, що запобігають незаконному обігу і постачанню на експорт незаконно
заготовленої деревини, а у сфері міжнародної торгівлі лісовою
продукцією керуватися прийнятими в міжнародній практиці
нормами та правилами.
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ДОСТУПНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ
ЩОДО ВЕДЕННЯ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА
В УКРАЇНІ ТА ДОСТУПУ ДО ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ
Ярослав Геник, Оксана Геник
Національний лісотехнічний університет України, м. Львів

Інформацію та статистичні дані щодо сучасного стану лісового сектору в Україні, методів ведення лісового господарства,
доступу до лісових ресурсів та незаконних лісозаготівель можна
отримати із багатьох джерел, зокрема із:
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видань Державного комітету статистики України;
видань обласних Головних управлінь статистики;
звітів Державного комітету лісового господарства;
звітів обласних управлінь лісового та мисливського господарства, обласних управлінь лісогосподарських комунальних підприємств та інших лісокористувачів;
 наукових видань науково-дослідних інститутів та освітніх
установ;
 звітів міжнародних проектів та грантів;
 електронних видань інтернет-ресурсів;
Схематично доступну інформацію щодо сучасного стану
ведення лісового господарства в Україні можна згрупувати в
чотири блоки (рис. 1):
 щорічні видання Державного комітету статистики України;
 щорічні звіти управлінь та підприємств лісового господарства;
 наукові видання;
 інтернет-ресурси.
У виданнях Державного комітету статистики України у розділах «Лісове господарство» подається інформація про: лісовий
фонд країни; основні показники ведення лісового господарства;
обсяги продукції, робіт та послуг лісового господарства за регіонами; рубки лісу за регіонами; заготівлю ліквідної деревини за
регіонами; обсяги відтворення лісів за регіонами; лісозахисні
роботи; лісові площі, пройдені пожежами та збитки, заподіяні
пожежами; порушення лісового законодавства та порушення
правил розробки лісосік.
Згідно з даними Державного комітету статистики України
площа лісового фонду країни на 1.01.2009 року становить
10,8 млн га, в тому числі вкрита лісовою рослинністю – 9,7 млн га.
Лісистість країни – 15,7 %, запас деревини – 1,8 млрд м3, середній щорічний приріст – 4,0 м3/га. За 50 років лісистість України
зросла майже в 1,5 разу, а запас деревини в 2,5 разу.
Загалом, обсяги продукції, робіт та послуг лісового господарства у 2009 році становили 3138,1 млн грн та збільшилися
в порівнянні з 1997 роком (рік введення гривні) в 8,4 разу
(рис. 2).
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Рис. 1. Джерела інформації щодо ведення лісового господарства країни
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Рис. 2. Динаміка обсягів продукції,
робіт і послуг лісового господарства

Заготівля ліквідної деревини у лісах країни у 2009 році
склала 14,2 млн м3 та зменшилась в порівнянні з 2008 роком
на 1502,3 тис. м3, а в порівнянні з 2007 роком на 2662,9 тис. м3
(рис. 3). Загалом, заготівля ліквідної деревини у 2009 році в порівнянні з 1997 роком збільшилась в 1,34 рази, а в порівнянні
з 2000 роком в 1,26 рази.
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Рис. 3. Динаміка заготівлі ліквідної деревини в лісах України
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Звітність Державного комітету статистики України щодо
ведення лісового господарства подається: загалом по Україні,
областях та адміністративних районах.
Доцільним було б доповнення до чинної сьогодні звітності
Державного комітету статистики публікувати і дані щодо ведення лісового господарства:
 за підпорядкованістю різним відомствам (органам управління),
 за окремими лісогосподарськими підприємствами;
 за окремими лісокористувачами.
У виданнях обласних Головних управлінь статистики подається інформація щодо ведення лісового господарства за
адміністративними районами та загалом по області.
За даними обласних Головних управлінь статистики та Державного комітету статистики України обсяги продукції, робіт та
послуг лісового господарства у 2009 році склали 3138,1 млн грн,
заготівля ліквідної деревини 14221,4 тис. м3, а загальна площа
рубок лісу 357,9 тис. га, з яких рубки головного користування
проведені на площі 26,8 га, а рубки формування і оздоровленя
лісів – 331,1 тис. га.
Найвищі обсяги продукції, робіт та послуг лісового господарства характерні для Житомирської області – 436,8 тис. грн,
Рівненської – 308,8 тис. грн, Київської – 231,9 тис. грн, Львівської – 213,6 тис. грн та Сумської області – 205,8 тис. грн
Найбільша заготівля ліквідної деревини проводиться в Житомирській області – 2099,6 тис. м3, Рівненській – 1256,8 тис. м3,
Чернігівській – 1051,5 тис. м3, Київській – 999,5 тис. м3, Львівській – 960,4 тис. м3 та Закарпатській області – 905,2 тис. м3.
У виданнях обласних Головних управлінь статистики доцільним вважаємо й публікування таких даних щодо ведення
лісового господарства:
 порушення лісового законодавства;
 порушення правил розробки лісосік;
 дані про незаконні рубки в лісах області та адміністративних
районів (кількість випадків, площа, обсяги, завдані збитки).
Звітність управлінь та підприємств лісового господарства
містить такі основні дані:
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 характеристику лісового фонду;
 основні показники виробничо-господарської діяльності;
 обсяги продукції та структура робіт;
 рубки лісу;
 заготівля ліквідної та неліквідної деревини;
 лісовідновлення та збільшення площі лісів;
 захист лісів від шкідників та хвороб;
 охорона лісів від самовільних рубок та інших лісопорушень;
 фінансова діяльність.
Доступ до звітності підприємств лісового господарства та
управлінь лісомисливських господарств є необмежений.
Щодо Інтернет-ресурсів, то найбільш вичерпну інформацію із
ведення лісового господарства в країні та різноманітних новин
лісової галузі можна отримати з інтернет-сайтів Держкомлісгоспу (dklg.kmu.gov.ua), Українського лісівника (lesovod.org.
ua) та сайтів обласних управлінь лісового та мисливського
господарства.
На інтернет-сайтах обласних управлінь лісомисливських
господарств можна дізнатися про:
 нормативно-правове регулювання використання лісових
ресурсів;
 особливості спеціального використання лісових ресурсів;
 перелік необхідних документів для отримання дозволів
на спеціальне використання лісових ресурсів;
 припинення права спеціального використання лісових
ресурсів.
Також в рубриках «Новини» постійно подається інформація
про «Аукціонні спеціалізовані торги продажу деревини».
Інформацію спеціалізованого характеру щодо особливостей
ведення лісового господарства в різних природних зонах та
геоморфологічних районах країни, а також інформацію щодо
практичних проблем лісівництва та дозвільного регулювання
лісокористування можна отримати із наукових видань університетів і науково-дослідних інститутів (наприклад: науковий
вісник Національного лісотехнічного університету України,
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України, вісник Інституту Екології Карпат
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НАН України, Збірник наукових праць УкрНДІЛГА «Лісівництво
і агролісомеліорація», вісник Інституту гірського лісівництва,
Наукові праці Лісівничої Академії Наук, наукових розробок
і рекомендацій міжнародних проектів (проекти програми
FLEG в Україні, проекти Глобальної Лісової Коаліції, Німецькоукраїнський проект досліджень лісових екосистем верхньої
частини басейну Дністра, Швейцарсько-український проект
розвитку лісового господарства в Закарпатті «FORZA» та ін.),
дисертаційних робіт науковців.
Актуальну інформацію можна отримати також із таких галузевих видань як газета «Деревообробник» (зокрема спецвипуски «Лісівник»), науково-популярних видань (насамперед
«Лісовий та мисливський журнал»).
На основі проведених досліджень щодо доступності та надійності даних про сучасний стан ведення лісового господарства
та незаконні лісозаготівлі можна зробити такі висновки:
 інформація щодо основних показників сучасного стану
ведення лісового господарства, яка викладена у виданнях
Державного комітету статистики України та обласних
Головних управлінь статистики є публічною та доступною,
хоча і потребує доповнення (особливо дані щодо ведення
лісового господарства різними лісокористувачами та дані
що стосуються порушення лісового законодавства, правил
розробки лісосік та незаконних рубок).
 доступ до звітності підприємств лісового господарства
різного підпорядкування загалом не є обмеженим, хоча для
пересічного громадянина країни він є дещо утрудненим;
 доступ до інформації щодо практичних проблем лісівництва, неефективних і несталих методів ведення лісового
господарства можна отримати лише із публікацій і видань
науково-дослідних інститутів, спеціалізованих університетів та звітів міжнародних лісівничих проектів, а також із
матеріалів спеціалізованих міжнародних і всеукраїнських
науково-практичних конференцій.
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ДОСТУП МАЛОГО БІЗНЕСУ
ДО ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ: ПОГЛЯД ПІДПРИЄМЦІВ
Мар’яна Мельникович, Оксана Геник
Національний лісотехнічний університет України, м. Львів

Галина Герасим
Національний університет «Львівська Політехніка», м. Львів

Аналіз основних обмежень у доступі малого бізнесу до лісових ресурсів в Україні здійснено на основі аналізу відповідей
респондентів – підприємців, які брали участь у дослідженні в
рамках Програми ENPI-FLEG «Удосконалення систем правозастосування й управління в лісовому секторі у країнах-учасницях
Європейської політики добросусідства та Росії»FLEG у регіонах
Карпат (Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях) та Західного Полісся (Рівненська область).
Загалом було опитано по 50 респондентів-підприємців у
кожній з досліджуваних областей. Всі підприємці, що брали
участь в дослідженнях мають відношення до лісового господарства (заготівля чи продаж необробленої деревини; первинна
обробка деревини; виготовлення з деревини готової продукції;
зелений туризм; промислова заготівля грибів, ягід і лікарських
рослин; мисливство).
Обізнаність представників малого бізнесу з проблемами
лісового господарства та екологічними проблемами місцевості, де вони ведуть свій бізнес характеризує наступне: 9,5 %
респондентів або 79 опитаних достатньо добре знають про
екологічні проблеми даної місцевості (15,5 % – підприємці
Закарпатської області, а 10,5 % – Івано-Франківської), лише
16,5 % опитаних відповіли, що практично все знають про екологічні проблеми даної місцевості й регулярно поновлюють
знання (основна їх частка – це представники бізнесових кіл
Львівщини та Рівненщини).
Для того, щоб виявити основні обмеження легального доступу представників малого бізнесу до лісових ресурсів, необхідно
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також проаналізувати їх обізнаність з чинним законодавством
у сфері ведення лісового господарства в Україні та з правовим
регулюванням у цій же сфері в країнах Європейського Союзу.
Значна частина респондентів дуже мало знає про правові норми у галузі лісового господарства України (35 %) та
Європейського Союзу (62 %). Однакова кількість респондентів у
Львівській, Закарпатській та Рівненській областях (в сумі 13 %)
зазначили, що знають практично все про правові норми у галузі
лісового господарства України та регулярно поновлюють знання.
39 % опитаних достатньо добре обізнані з основними законами,
що регулюють відносини у сфері ведення лісового господарства
в Україні, це, в основному – представники малого бізнесу ІваноФранківської області, однак з європейським законодавством
найбільше обізнані представники бізнесових кіл Львівщини.
Щодо відповідності українського законодавства в сфері лісового господарства європейським нормам, то 37 % респондентів
відповіли, що воно зовсім не відповідає європейським нормам,
26 % – в значній мірі відповідає, 7 % – цілком відповідає, а 8 %
відповіли, що їх взагалі не цікавить ця проблема. 23 % респондентів сказали, що їм важко відповісти на це питання.
Незважаючи на середній рівень обізнаності респондентів із
законодавством країни, про можливості впливати на прийняття
рішень у сфері лісового господарства достатньо добре знають
лише 17 % респондентів. 9 % опитаних знають практично все
та регулярно поновлюють знання. Проте, значна частка опитаних – 38 % дуже мало знають про свої можливості впливу
на прийняття рішень у сфері лісового господарства, а 36 %
опитаних взагалі не відповіли на це запитання.
Саме тому розподіл респондентів в залежності від можливості особисто впливати на вирішення проблем, які стосуються
використання лісових ресурсів показав, що лише 2 % опитаних
можуть особисто вирішувати більшість проблем, що стосуються цього питання, а 5 % зазначили, що можуть добитися
вирішення будь-якого питання. Насторожують відповіді 54 %
респондентів, які стверджують, що не мають жодного впливу
на вирішення проблем, які стосуються використання лісових
ресурсів у місцевості, де вони ведуть свій бізнес.
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Оскільки, більше половини респондентів зазначили, що не
мають можливості особисто впливати на вирішення проблем,
які стосуються використання лісових ресурсів, важливо проаналізувати наскільки простим є законний доступ до отримання
деревини для ведення бізнесу. Лише 32 % опитаних відповіло,
що не виникає жодних проблем при отриманні деревини для
ведення бізнесу. 56 % респондентів зазначило, що отримати
деревину складно, але можливо, а 10 % підприємців зазначило,
що існує проблема законного доступу до отримання деревини
й отримати деревину законно практично неможливо.
У фахівців лісового господарства уявлення про можливість
законного доступу до деревини від представників малого бізнесу
майже не відрізняється: 32 % фахівців лісового господарства
вважають, що законно отримати деревину підприємцям зовсім
просто, 47 % – отримати деревину складно, але можливо і лише
6,5 % – законно отримати деревину практично неможливо.
Відповіді респондентів, що репрезентували області Карпатського регіону та Полісся, практично не відрізнялися.
Зважаючи на те, що 10 % підприємців, які брали участь в опитуванні вважають, що законно отримати деревину для ведення
бізнесу практично неможливо, важливо проаналізувати можливі
джерела отримання деревини. Представникам малого бізнесу
було запропоновано вибрати три найбільш вживані способи
отримання сировини для їх підприємств. Результати показали
наступне: значна частина підприємців самостійно законно заготовляють деревину відповідно до чинного законодавства –
43 % всіх респондентів, 14 % купують її на аукціонах, а 26,5 %
купують деревину для ведення бізнесу від посередницьких фірм.
Незаконні шляхи доступу до деревини підприємці використовують так: 25,5 % бізнесменів неофіційно купують деревину
в місцевих жителів, що самовільно її заготовляють (цей факт
підтверджує незаконні/самовільні рубання лісу місцевим
населенням для продажу деревини (крадіжка лісу з метою
отримання прибутку); 7 % опитаних неофіційно купують деревину у працівників лісового господарства; 11,5 % підприємців
підтвердили, що купують деревину від організованих нелегальних лісозаготівельників.
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Важливим запитанням до учасників опитування було питання про чинники, які найбільше можуть спонукати до використання деревини нелегального походження в бізнесі. Із
запропонованого переліку чинників найбільше спонукає до
використання деревини нелегального походження в бізнесі –
це різниця в цінах на деревину легального та нелегального
походження (56 % респондентів), а також той факт, що таким
способом отримати деревину достатньо просто (37 % респондентів). Також до використання деревини нелегального походження спонукають такі чинники: наявність тіньового сектору
в економіці (31 % респондентів); недостатній контроль за
здійсненням рубань на місцях (19 %); значна кількість пропозицій деревини нелегального походження (16 %); відсутність
ефективних штрафних санкцій (16 %), значний попит на деревину (14 % респондентів).
Представникам малого бізнесу було запропоновано перелік
заходів, які сприяли б усуненню використання деревини нелегального походження в їх діяльності. Ранжування заходів, які
підприємці оцінили як дуже важливі для усунення використання нелегальної деревини в бізнесі представлені в табл. 1.
Найбільший вплив на зменшення використання підприємцями нелегальної деревини матиме посилення громадського
контролю щодо проблеми незаконних лісозаготівель (оскільки
підприємці купують цю деревину у представників громади, що
її самовільно/незаконно заготовляють), а також покращення
роботи правоохоронних органів, які часто-густо «курують» процеси незаконної лісозаготівлі організованими бригадами.
Однаково важливі заходи, на думку підприємців, що дозволять зменшити обсяги використання незаконно заготовленої
деревини в бізнесі це – сертифікація походження деревини,
підвищення штрафних санкцій, припинення нелегального
експорту, посилення митного контролю, а також сертифікація
продукції з деревини.
Значна частка респондентів (35,5 %) зазначили, що протягом
останніх п’яти років практика доступу до лісових ресурсів не
змінилася (так, в основному, вважають представники малого бізнесу Львівщини та Рівненщини), а 24,5 % респондентів
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Таблиця 1
Важливість заходів для усунення використання
деревини нелегального походження в бізнесі

Посилення громадського контролю
Покращення роботи
правоохоронних органів
Сертифікація походження деревини

80

% респондентів
40,0

70

35,0

69

34,5

Підвищення штрафних санкцій

68

34,0

Припинення нелегального експорту

68

34,0

Посилення митного контролю

68

34,0

Сертифікація продукції з деревини
Передача ділянки лісу в постійне
користування місцевій громаді
Передача ділянки лісу
в оренду підприємцям
Передача лісу в приватну власність

57

28,5

38

19,0

37

18,5

30

15,0

Заходи

Згадування

вважає, що практика доступу змінилась на гірше (з них 12 % –
підприємці Івано-Франківщини). Лише 16 % респондентів
вважає, що доступ до лісових ресурсів протягом п’яти років
став кращий та прозоріший (з них 6,5 % респондентів – представники бізнесових кіл Закарпатської області). Важливо
також зазначити, що 24 % опитаних підприємців не змогли
проаналізувати як змінилася практика доступу до деревини
протягом останніх п’яти років.
Незважаючи на те, що протягом останніх років значна кількість лісогосподарських підприємств була сертифікована,
38,5 % підприємців вважають, що введення лісової сертифікації
жодним чином не вплинуло на ведення їх бізнесу.
Особливо важливим у процесі анкетування було запитання
«Що, на Вашу думку, може сприяти забезпечення прав малого
бізнесу на використання лісових ресурсів?» Підприємцям було
запропоновано вибрати серед запропонованих відповідей три
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найважливіші, які, на їхню думку, сприятимуть забезпеченню
«прозорого» доступу до лісових ресурсів.
Як показало опитування, відкритість та доступність інформації про проблеми лісового господарства є найважливішим
чинником, що сприяє забезпеченню доступу представників
малого бізнесу до лісових ресурсів (33,5 % респондентів). Також
важливими чинниками є: налагодження партнерських стосунків між бізнесменами, громадою та владними структурами
(32,5 %), забезпечення прозорості механізму прийняття рішень
владними структурами (32,0 %), створення відрегульованого
правового механізму участі підприємців у процесах прийняття
рішень в сфері лісових відносин (24,5 %), підвищення правової обізнаності підприємців (24,5 %) та прозоре проведення
аукціонів (17,5 %).
Важливість шляхів забезпечення прозорості/доступності
малого бізнесу до деревини та інших лісових ресурсів, на думку
підприємців подано в табл. 2.

Покращення інформаційного забезпечення
представників малого бізнесу, органів влади та
дозвільних органів для роз’яснення механізмів
прозорого доступу до деревини
Удосконалення правових норм, що перешкоджають легальному використанню лісових ресурсів
Зменшення тиску
владних та політичних структур
Зменшення кількості
дозвільних процедур і документів
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Важливо та
надзвичайно
важливо

Шляхи забезпечення
прозорості/доступності малого бізнесу
до деревини та інших лісових ресурсів

Зовсім не важливо та не дуже
важливо

Таблиця 2
Важливість шляхів забезпечення прозорості/доступності
малого бізнесу до деревини та інших лісових ресурсів

24,0

55,0

14,0

74,0

14,0

75,0

10,0

77,0

Отже, найважливіше, що зможе забезпечити доступність
малого бізнесу до деревини та інших лісових ресурсів – це зменшення кількості дозвільних процедур і документів, зменшення
тиску владних та політичних структур, а також удосконалення
правових норм, що перешкоджають легальному використанню
лісових ресурсів.
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СТАЛЕ ВЕДЕННЯ
ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА В КОНТЕКСТІ
МІЖНАРОДНИХ НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ
Микола Чернявський, Ярослав Геник, Олеся Каспрук
Національний лісотехнічний університет України, м. Львів

Георгій Бондарук
Український науково-дослідний інститут лісового господарства
і агролісомеліорації ім. акад. Г. М. Висоцького, м. Харків

Володимир Тарасенко
Міністерствро екології і природних ресурсів України, м. Київ

Мирон Шпільчак
Природний заповідник «Горгани», м. Надвірна

Ріст міжнародної конкуренції, викликаний процесом глобалізації, поставив нові виклики перед лісовою промисловістю
ЄС, зокрема посилення конкуренції щодо поставок як круглих
лісоматеріалів, так і продукції переробки з країн, що мають
вищі показники приросту лісів, нижчі виробничі витрати
(деревина, енергія, робоча сила) і менш строгі екологічні та
соціальні вимоги. План Дій ЄС для FLEGT (2003 р.) зобов’язав
Європейську Комісію провести аналіз законодавчих можливостей регулювання імпорту незаконно заготовленої деревини в
ЄС. Розпочався процес обговорення Регуляції про встановлення
обов’язків операторів із розміщення деревини та деревної продукції на ринку. Ці питання вкрай актуальні і для України, яка
задекларувала свій поступ до ЄС [1].
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Корпус прав та обов’язків держав-членів Європейського
Союзу – тобто «acquis communautaire» Європейського Співтовариства не містить окремо виділеного лісового acquis. Документи
щодо управління лісами є складовою нормативно-правових
баз декількох спільних політик ЄС, зокрема, політики розвитку
сільських територій як складової сільськогосподарської політики, екологічної політики, енергетичної політики, розвитку
внутрішнього ринку тощо. Тобто нормативні акти, що можуть
бути включені до умовного лісового acquis, de-facto є частиною
«екологічних» та інших acquis ЄС [2].
Концепція сталого лісового менеджменту є засадничою ідею
всього лісового законодавства ЄС. Саме з посилання на неї розпочинаються всі директиви, регуляції та рішення, що є правовими інструментами з питань розвитку лісового господарства
Євросоюзу. Задекларувавши в Лісовій Стратегії загальні цілі та
пріоритети в 1998 році, Європейське Співтовариство дійшло в
2006 році до чітко визначених програмних завдань зі сталого
менеджменту в Лісовому Плані Дій ЄС та низці національних
програм розвитку сільських територій, що впроваджують економічні цілі згідно з новою Регуляцією щодо Політики Розвитку
Сільських Територій 2005 року [2].
Стале (ефективне) лісове господарство можна розглядати
як системи ведення господарства, способи управління лісами
та лісовими площами і їх використання таким чином і з такою
інтенсивністю, які забезпечують їх біорізноманіття, продуктивність, здатність до відновлення, життєздатність, здатність
виконувати в даний час і в майбутньому відповідні екологічні,
економічні та соціальні функції на місцевому, національному
та глобальному рівнях, без шкоди для інших екосистем.
Міжнародно визнані правила, норми та схеми сталого ведення лісового господарства знаходять певне своє відображення у
підписаних Україною Резолюціях Міністерських конференцій
із захисту лісів у Європі. Передовсім це стосується посилення
соціально-економічних аспектів сталого ведення лісового господарства (пункт L1). Взаємодія між лісовим господарством і
суспільством в цілому, має підтримуватися через різні форми співробітництва, і посилюватися підвищенням загальної
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обізнаності про концепцію сталого ведення лісового господарства і роль лісів і лісового господарства в сталому розвитку. Тому
існує необхідність у відповідному рівні участі, освіти, зв’язків
з громадськістю і прозорості в лісовому господарстві.
Вимоги Міжнародної схеми сертифікації лісів Лісової наглядової ради (FSC) викладені в розроблених нею Принципах
і Критеріях сталого ведення лісового господарства на рівні
лісогосподарського підприємства. Серед них пріоритетними
у контексті сталого ведення лісового господарства і боротьби
з незаконними рубками є наступні положення.
В Україні повинні враховуватися положення, що передбачені ратифікованими Україною міжнародними угодами. Лісогосподарські території повинні бути захищені від незаконних
рубок, самовільного захоплення та інших недозволених видів
діяльності. Лісове господарство повинно бути спрямоване на
підтримку економічної стійкості підприємства, враховувати
повну екологічну, соціальну та виробничу вартість продукції
та забезпечувати необхідні інвестиції для підтримання екологічної ефективності та біологічної продуктивності лісу.
Оцінювання впливу на навколишнє природне середовище
повинно виконуватися відповідно до масштабу й інтенсивності
лісогосподарських заходів, а також унікальності природних
ресурсів та належним чином інтегруватися в систему ведення
господарства. Впливи на навколишнє природне середовище
мають оцінюватися ще до початку проведення лісогосподарських заходів, що можуть призвести до порушень.
Екологічні функції і корисності лісу повинні підтримуватися неушкодженими, поліпшуватися або відновлюватися.
Це включає:
а) відновлення лісів та сприяння природним сукцесіям у лісах;
б) біорізноманіття на генетичному, видовому і екосистемному рівнях;
в) природні кругообіги, що впливають на продуктивність
лісових екосистем.
План заходів щодо ведення господарства і допоміжні документи повинні містити: цілі ведення господарства; описання:
лісових ресурсів, в яких планується господарювання; екологіч73

них обмежень, в залежності від характеру землекористування і
землеволодіння; соціально-економічних умов; характеру використання прилеглих територій; описанння системи управління
лісовими ресурсами, заснованої на екологічних характеристиках
даного лісу та інформації, отриманої в результаті інвентаризації
лісових ресурсів; обґрунтування щорічного обсягу заготівлі
лісових ресурсів і вибору видів, що підлягають заготівлі; умови
для моніторингу динаміки приросту деревини; заходи екологічної безпеки, засновані на результатах проведеної оцінки
впливу на навколишнє природне середовище; план виявлення
й охорони рідкісних видів та видів, що перебувають під загрозою зникнення або зникаючих; карти, що описують місце
розташування лісових ресурсів, включаючи межі територій,
що охороняються особливо, запланованих лісогосподарських
заходів і карти з інформацією щодо характеру землеволодіння;
описання і обґрунтування використання відповідної заготівельної техніки та устаткування.
Дослідження на предмет наявності ознак високоцінних для
збереження лісів повинні проводитися відповідно до масштабу
та інтенсивності ведення лісового господарства.
План лісогосподарських заходів повинен включати заходи
щодо підтримки або поліпшення відповідних ознак високоцінних
для збереження лісів. Такі заходи варто планувати з особливою
обережністю, ретельно, з огляду на можливі наслідки. Ці заходи
повинні бути перераховані в короткому плані лісогосподарських
заходів, доступному для громадськості
Передбачається, що Резолюції Міністерських конференцій із
захисту лісів у Європі мають виконуватися і впроваджуватися
на практиці на галузевому рівні, проте вплив цих резолюцій на
формування і розвиток нормативно-законодавчої бази ведення
лісового господарства в України досить незначний. Вимоги ЛНР
щодо сталого ведення лісового господарства є добровільними,
впроваджені на відносно невеликій лісовій території, причому
таке впровадження має ситуативний характер і є, в більшості
випадків, декларативним.
Постанова про розвиток сільського господарства – Rural
Development Regulation (Council Regulation (EC) No 1257/1999 of
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17 May 1999 (OJ L160, 26.06.1999) декларує ті ж самі принципи,
що і в лісогосподарській стратегії Євросоюзу, а саме багатофункціональність і сталість (невиснажливість). Тому ця постанова
є одночасно рушієм виконання лісогосподарської стратегії
Євросоюзу. Інтеграція останньої в сільськогосподарську політику відбувається шляхом лісорозведення на сільськогосподарських землях, інвестиціями в поліпшення багатофункціональної
ролі лісового господарства, в т.ч. захисних функцій лісів.
Шоста програма дій Євросоюзу в галузі навколишнього середовища (Рішення Європарламенту і Ради Євросоюзу
№ 1600/2002/ЕС від 22 липня 2002 р.), зокрема в статті 6 серед
пріоритетних дій в галузі довкілля та біорізноманіття зауважується, що екосистемний підхід, передбачений Конвенцією
про біорізноманіття, повинен впроваджуватися в т. ч. і через
стимулювання розширення ринку сертифікованої деревини,
заохочення сертифікації сталого ведення лісового господарства
і впровадження відповідного маркування.
Лісогосподарська стратегія Євросоюзу – EU Forestry Strategy.
Council Resolution of 15 December 1998 on a forestry strategy for the
European Union. (OJ C56, 26.2.1999) побудована на визнанні різноманіття європейських лісів, їх багатофункціональній природі,
вимог екологічної, економічної і соціальної сталості. Існує тісний
зв’язок між цією стратегією та екологічною і сільськогосподарською політиками. Наголошується, що багатофункціональне
господарювання гарантує сталість пов’язаних з лісом природних
ресурсів. У цьому документі цікавими є стратегічні елементи:
сприяння сталому веденню лісового господарства як компоненту політики збереження та розвитку сільських місцевостей
та сприяння конкурентноздатності і прибутковості лісового
сектору економіки, створенню в ньому нових робочих місць.
Все лісове законодавство, за винятком частини, що безпосередньо попадає під дію acquis communautaire ЄС, формується
українською державою та впроваджується національними органами лісового господарства на свій розсуд, для забезпечення
національних інтересів. Тому логічно розпочати розпочати розробку документу «Лісова політика України», в рамках процесу з
підготовки якого провести, як зазначають експерти [1, 2, 4]:
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 дослідження конкурентноздатності лісового сектору економіки; вивчення можливості створення національної чи
регіональних лісових компаній;
 аналіз та підготовку прогнозу ринку лісоматеріалів в Україні;
 аналіз стану та перспектив розвитку ринку недеревної
продукції;
 визначення першочергових заходів з адаптації лісів до
змін клімату.
Наступними кроками мають бути внесення необхідних змін
до законів та підготовка нових нормативних актів з питань
сталого ведення лісового господарства, державного обліку лісів;
особливо цінних лісів за програмами Natura 2000 та HCVF.
При ухваленні Концепції реформування та розвитку лісового
господарства (2006 р.) передбачалося, що її реалізація сприятиме
«гармонізації норм ведення лісового господарства України з
відповідними критеріями Європейського Союзу». Скоригована
на основі Концепції Державна програма «Ліси України» на
2002–2015 роки таких гармонізованих норм та критеріїв не
містить (2009 р.). Все це дає підставу стверджувати, що на царині
імплементації європейських критеріїв до сталого ведення
лісового господарства в Україні необхідно докласти чимало
зусиль вже у найближчому часі.
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АНАЛІЗ НЕСТАЛИХ МЕТОДІВ
ВЕДЕННЯ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА
ТА НЕЗАКОННИХ ЛІСОЗАГОТІВЕЛЬ
В УКРАЇНІ
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ОЦІНКА
ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ
У ЛІСОВОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ: МЕТОДОЛОГІЯ
ЕМПІРИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ, РЕЗУЛЬТАТИ
ТА НАПРЯМКИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Віктор Савка, Галина Герасим
Національний університет «Львівська політехніка»

У рамках завдань проекту FLEG, які стосувалися доступу до
лісових ресурсів, соціальних та економічних наслідків незаконних лісозаготівель та несталих методів ведення лісового господарства, дослідницькою групою експертів Товариства «Зелений
Хрест» у 2010 р. проведено відповідне емпіричне соціологічне
дослідження. Планування, опрацювання інструментарію та підрахунок результатів здійснено дослідницькою групою, в складі
якої працювали автори публікації з залученням до польового
етапу спеціально проінструктованих інтерв’юерів.
Дослідження здійснене методом експертного опитування
(стандартизоване інтерв’ю «обличчям до обличчя»; відбір
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експертів – методом «снігової кулі»). У кожній з наступних областей: Львівська, Івано-Франківська, Рівненська, Закарпатська
опитано по 50 осіб у трьох кластерах:
1) представники бізнесових структур (приватні підприємці,
які займаються бізнесом, пов’язаним із лісовим господарством: заготівлею, обробітком, продажею деревини
та інших продуктів лісу, впорядкуванням транспортних
мереж, будівництвом об’єктів лісового господарства,
«зеленим туризмом» тощо);
2) особи, які репрезентують всі зацікавлені сторони в сфері
організації та ведення лісового господарства, правозастосування і охорони лісу (працівники лісгоспів, національних парків, екологічної інспекції та інших лісогосподарських та лісоохоронних структур, науковці);
3) особи, які проживають на території, включеній до регіону дослідження і є формальними та неформальними
лідерами місцевих громад (відповідальні працівники
органів місцевого самоврядування, лідери громадської
думки: журналісти, священики, вчителі, активісти громад,
зокрема члени громадських організацій екологічного
спрямування).
У дослідженні ставилася мета: визначити ставлення громад,
бізнесменів і фахівців лісового господарства до практикованих
методів ведення лісового господарства і його правового забезпечення та оцінити можливі шляхи врегулювання проблем,
зумовлених нинішніми методами лісокористування.
Її планувалося досягнути через реалізацію таких завдань:
діагностувати можливості доступу громад та представників
бізнесу до лісових ресурсів; визначити і співставити думки
представників громад, бізнесу та фахівців з приводу стану лісів
у їхній місцевості, загроз, які несуть лісу практиковані методи
ведення лісового господарства, самовільні рубки деревини;
оцінити можливі варіанти врегулювання проблеми самовільних
рубок та мінімалізації шкоди від неефективних методів експлуатації лісових ресурсів, роль громад, владних та бізнесових
структур у подоланні цих проблем і знаходженні можливих
варіантів виходу із нинішньої ситуації, переходу до сталих
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методів лісокористування. При підрахунку результатів використано спеціалізоване програмне забезпечення (SPSS). Отримані
результати дозволяють нам зробити такі висновки:
– представники всіх груп експертів оцінюють нинішній
стан лісів у регіонах, які вони представляють, та практиковані методи ведення лісового господарства критично.
Ця позиція є і достатньо самокритичною, оскільки вони
усвідомлюють, що власне позиція та діяльність тих груп,
які вони представляють (особливо експерти з середовища
громад та бізнесу), несе загрози для стану лісів;
– водночас, аналізуючи загрози для стану лісів від різних
чинників, всі групи експертів схильні до «перекладання
відповідальності» на об’єктивну ситуацію в країні та на
перші місця серед загроз ставлять дію тих чинників, які
не перебувають у сфері їхнього прямого контролю (поширеність тіньової економіки, корупції, незадовільний стан
соціально-економічного забезпечення населення тощо);
– на думку експертів із всіх груп, стан правового забезпечення ведення лісового господарства є в цілому задовільним
і не становить істотної загрози для нього. Очевидною є
ситуація, властива і іншим сферам суспільного та господарського життя в сучасній Україні: проблема не стільки у
недосконалих правових нормах, як у їхньому дотриманні.
Цей висновок має підтвердження і у відповідях на питання
про можливості законного доступу до ресурсів лісу: більшість експертів вважає що дозволи на їхнє використання,
хоча із істотними труднощами, але можливо отримати;
– в оцінюванні ефективності роботи різних структур, спрямованої на захист лісових ресурсів, цікавим фактом є
співпадіння їх негативної оцінки експертами із числа
представників громад і фахівців та менша кількість негативних оцінок експертами з числа бізнесменів. Є сенс
перевірити у подальших дослідженнях рівень самостійності громадських організацій екологічного спрямування,
їх незалежності від впливу місцевого бізнесу, а також
оцінити практиковані ними методи роботи, рівень довіри
до них з боку місцевих жителів.
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Така ситуація дозволяє нам висунути гіпотезу про те, що
громадські екологічні організації у регіонах, де проводилося
дослідження, на даний час не достатньо добре виконують роль
структур, які здатні формувати громадську думку з проблеми
захисту лісів та ефективного лісокористування.
Найбільш перспективними шляхами врегулювання проблем
лісокористування є: впорядкування та неухильне дотримання
законних процедур доступу до лісових ресурсів, уникнення
зловживань в цьому секторі, зокрема шляхом викорінення
корупції; боротьба із тіньовою економікою, яка стимулює відтворення корупційних відносин; нарощення громадянського капіталу місцевих громад та соціальної відповідальності
бізнесових структур, стимулювання їхньої співпраці у галузі
захисту та ефективного використання ресурсів лісу, зокрема,
використовуючи досвід країн Євросоюзу.
В цілому, результати дослідження значною мірою співпадають з результатами дослідження, проведеного за схожою
методологією фахівцями Центру «SOCIS» (Київ) під керівництвом доктора соціологічних наук О. Стегнія в 2009 р. Водночас
вони дозволяють отримати більш детальну картину реального
стану справ у Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській та
Рівненській областях, співставити ситуацію в них.
Враховуючи актуальність проблеми, її суспільну значущість, на наш погляд, є сенс продовжити дослідження у таких
напрямках:
– прогнозування динаміки стану справ у лісовому господарстві в зв’язку з такими чинниками: зростання відкритості економіки країни, її інтегрування у світовий
економічний простір (відкритість кордонів, розширення
допуску іноземного інвестиційного капіталу в лісове господарство країни, відміна мораторію на продаж землі,
зміна податкового законодавства в Україні; динаміка цін
на енергоресурси та інші.
– розширення об’єкту дослідження за рахунок:
 інших регіонів України, особливо тих, де лісистість
території є нижчою за середню в Україні, а отже ліси
потребують особливої охорони;
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 тих країн пострадянського простору, які зустрічаються
з аналогічними до українських проблем. Проведення
такого роду порівняльних досліджень дозволило б виокремити спільні для пострадянських країн проблеми
у налагодженні сталого лісокористування і, відповідно,
опрацювати стратегію реагування на них.
Отримані результати могли б зацікавити не лише національні структури, зайняті регулюванням проблем лісового
господарства, але і ті міжнародні організації, які переймаються
проблемами опрацювання та реалізації глобальної стратегії
охорони довкілля та ефективного господарювання.

УДК 630*2:630*6+316.714

ОСНОВНІ ПРИЧИНИ
НЕЕФЕКТИВНИХ І НЕСТАЛИХ МЕТОДІВ
ВЕДЕННЯ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА ТА
НЕЗАКОННИХ ЛІСОЗАГОТІВЕЛЬ В УКРАЇНІ
Микола Чернявський, Ярослав Геник, Ігор Соловій
Національний лісотехнічний університет України, м. Львів

У забезпеченні сталого розвитку держави та здорового довкілля винятково важливу роль відіграють лісові екосистеми,
які є основою збереження біорізноманіття природних ландшафтів Землі. Зважаючи на це, особливо актуальним питанням
сьогодення є вивчення основних причин виснаження лісових
ресурсів внаслідок неефективних і несталих методів ведення
лісового господарства та незаконних лісозаготівель.
Соціологічні дослідження, спілкування із зацікавленими
сторонами під час круглих столів та семінарів у рамках Програми ENPI-FLEG «Удосконалення систем правозастосування
й управління в лісовому секторі у країнах-учасницях Європейської політики добросусідства та Росії» дозволили окреслити основні причини неефективних і несталих ме тодів
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лісового господарства та незаконних лісозаготівель. Опитуванням охоплено 600 респондентів у Закарпатському (ДП «Хустське ЛДГ»), Івано-Франківському (ДП «Кутське ЛГ»), Львівському (ДП «Старосамбірське ЛГ») та Рівненському (ДП «Березнівське ЛГ») обласних управліннях лісового та мисливського
господарства.
Найбільш вагомими загрозами для стану лісів на думку
фахівців лісового господарства є: недосконала законодавча
база; самовільне вирубування лісів місцевими мешканцями;
передача лісу в оренду тимчасовим лісокористувачам та низька
екологічна культура мешканців (табл. 1).
Основними чинниками, які впливають на правопорушення
в лісовому господарстві, фахівці лісового господарства називають: високий рівень безробіття; недостатнє фінансування
Таблиця 1
Найбільш вагомі загрози для стану лісів, %

Загрози для стану лісів

Зловживання при експлуатації лісових
ресурсів з боку органів місцевої влади
Відвідування лісу рекреантами
Нераціональна діяльність
лісогосподарських підприємств
Зловживання при експлуатації лісових
ресурсів з боку бізнесових структур
Погана охорона лісу
Низька екологічна культура мешканців
Передача лісу в оренду
тимчасовим лісокоричстувачам
Самовільне вирубування лісів
місцевими жителями
Недосконала законодавча база
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Не станоСтановить
вить загрози
загрозу та
та радше не
становить
становить
значну
загрози, ніж
загрозу
є загрозою
69,5

26,5

65,5

30,0

59,0

35,5

46,0

46,5

44,0
40,0

48,0
54,0

36,0

55,0

38,5

57,0

28,0

61,5

лісогосподарських підприємств; низькі зарплати працівників
лісового господарства; бажання отримати додатковий дохід
місцевим населенням; бідність населення та бажання отримати
високі прибутки бізнес-структурами (табл. 2).
Основними чинниками, які сприяють незаконним рубанням
лісу місцевим населенням, фахівці лісового господарства вважають: високий рівень безробіття; низький рівень соціального
Таблиця 2
Чинники, які впливають на правопорушення
в лісовому секторі, %

Чинники правопорушень
у лісовому господарстві
Недостатній контроль лісопорушень
з боку лісової охорони
Бюрократичні ускладнення для громадян щодо законного користування лісом
Висока складність отримання дозволу
на лісокористування
Нагальна потреба в дровах
Відсутність ефективних
штрафних санкцій
Недосконалість лісового законодавства
Існування тіньової економіки
Бажання бізнесу отримати
високі прибутки
Бідність населення
Бажання населення отримати
додатковий дохід
Низька зарплата працівників
лісового господарства
Недостатнє фінансування
лісогосподарських підприємств
Високий рівень безробіття

Істотно
Зовсім не
впливає
впливає та
та впливає
частково
вирішальвпливає
ним чином
59,0

33,0

53,0

35,5

52,5

34,0

51,5

41,5

48,5

39,5

39,5
33,0

47,5
49,5

32,0

54,5

32,5

60,0

31,0

60,0

22,5

68,0

24,0

69,0

22,0

70,5
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забезпечення населення; функціонування нелегальних приватних пилорам; низьку правову культуру населення; недостатні заходи боротьби з контрабандою та корупцією; стійкий
попит на деревину та висока прибутковість незаконних рубань
(табл. 3).
Найбільш вагомими чинниками, які спонукають підприємців до використання деревини нелегального походження
є (табл. 4):
 різниця в цінах на деревину легального і нелегального
походження – 55,5 % опитаних респондентів;
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Істотно
спричиняє

Недостатній контроль
за здійсненням незаконних рубань
Висока ціна енергоносіїв
Ставлення до лісу як до своєї власності
Відсутність ефективних штрафних санкцій
Недосконале лісове законодавство
Наявність в економіці тіньового сектору
Висока прибутковість незаконних рубань
Стійкий попит на деревину
Недостатні заходи боротьби
з контрабандою та корупцією
Низька правова культура населення
Функціонування нелегальних
приватних пилорам
Низький рівень соціального
забезпечення населення
Високий рівень безробіття

Незначно
спричиняє

Чинники,
які сприяють незаконним
рубкам лісу населенням

Зовсім
не спричиняє

Таблиця 3
Чинники, які сприяють
незаконним рубанням лісу місцевим населенням, %

27,5

33,0

29,5

20,0
18,5
21,5
18,5
18,5
14,5
16,5

38,0
31,5
35,5
34,5
26,5
29,5
33,5

30,0
30,5
31,0
31,5
35,0
39,0
40,0

14,5

31,0

40,5

12,5

33,5

44,0

10,5

25,0

53,5

5,5

21,5

61,0

5,0

19,5

62,0

Таблиця 4

Різниця в цінах на деревину
легального і нелегального походження
Достатньо простий спосіб отримання деревини
Значна кількість пропозицій деревини
нелегального походження
Відсутність ефективних штрафних санкцій
Недостатній контроль
за здійсненням рубань на місцях
Наявність тіньового сектору в економіці
Значний попит на деревину

Не спонукають

Спонукають

Чинники

Важко
відповісти

Чинники, які спонукають до використання
деревини нелегального походження в бізнесі, %

4,5

55,5 40,0

3,5

36,5 60,0

3,5

15,5 81,0

3,5

16,0 80,5

4,0

18,5 77,5

3,5

31,0 65,5

3,5

14,0 82,5

 достатньо простий спосіб отримання деревини – 36,5 %
респондентів;
 наявність тіньового сектору в економіці – 31,0 % опитаних
респондентів.
Основними заходами, які б сприяли усуненню незаконних рубань лісу, фахівці лісового господарства вважають: зменшення
рівня безробіття та зростання добробуту населення; посилення
адміністративної та кримінальної відповідальності; посилення
штрафних санкцій; проведення сертифікації лісів; участь громади в плануванні лісогосподарських заходів (табл. 5).
Основними заходами, які б сприяли усуненню використання
деревини нелегального походження, на думку підприємців
мають бути: припинення нелегального експорту; покращення
роботи правоохоронних органів; посилення митного контролю;
сертифікація походження деревини; сертифікація продукції з
деревини (табл. 6).
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Важливі

Передача ділянок лісу в оренду інвесторам
Передача ділянок лісу в постійне
користування місцевій громаді
Передача лісу в оренду місцевим жителям
Передача лісу в приватну власність
Участь громади в плануванні
лісогосподарських заходів
Проведення сертифікації лісів
Посилення штрафних санкцій
Посилення громадського контролю
Посилення адміністративної
та кримінальної відповідальності
Зменшення рівня безробіття
та зростання добробуту населення

Не дуже
важливі

Заходи, які сприяють
усуненню незаконних рубань лісу

Зовсім
не важливі

Таблиця 5
Заходи, які сприяють усуненню незаконних рубань лісу, %

31,5

27,0

19,5

33,0

26,5

22,5

29,5
30,0

27,0
20,5

24,5
25,0

29,5

22,5

27,0

20,0
16,0
16,5

25,0
30,0
28,5

36,5
43,5
46,5

16,0

19,0

53,0

6,0

12,0

69,5

Найбільш ефективно протидіють незаконним рубанням лісу
співробітники підприємств лісового господарства, співробітники
державної екологічної інспекції та представники громадських
організацій. Натомість, представники самих місцевих громад,
представники органів місцевого самоврядування та правоохоронні органи, на думку фахівців лісового господарствтва,
недостатньо ефективно протидіють незаконним рубаням лісу
в своїй місцевості (табл. 7).
Обговорення на круглих столах (міста Старий Самбір, Косів,
Хуст, Березне) та семінарах (місто Львів) питань, що стосуються
неефективних і несталих методів ведення лісового господарства, причин та наслідків незаконних лісозаготівель і шляхів їх
запобігання, дозволяють зробити низку пропозицій. Зокрема
пропонується:
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Заходи, які сприяють
усуненню використання деревини
незаконного походження в бізнесі

Зовсім не
важливі

Важливі

Дуже
важливі

Таблиця 6
Заходи, які сприяють усуненню використання
деревини незаконного походження в бізнесі, %

Передача лісу в приватну власність
Передача ділянок лісу в оренду підприємцям
Передача лісу в постійне користування
місцевій громаді
Посилення громадського контролю
за веденням лісового господарства
Підвищення штрафних санкцій
Сертифікація продукції з деревини
Сертифікація походження деревини
Посилення митного контролю
Покращення роботи правоохоронних органів
Припинення нелегального експорту

56,2
51,0

22,0
26,5

13,0
12,5

45,5

31,0

13,5

30,5

42,0

19,5

32,0
18,0
14,5
14,5
14,5
14,5

36,0
45,5
47,5
33,0
35,5
29,5

22,0
28,5
28,5
39,0
39,5
41,5

Добре

Самі місцеві громади
Органи місцевого самоврядування
Засоби масової інформації
Правоохоронні органи
Громадські екологічні організації
Державна екологічна інспекція
Лісогосподарські підприємства

Задовільно

Установи,
організації, громади

Неефективно
та погано

Таблиця 7
Ефективність протидії незаконним рубанням лісу, %

49,0
49,5
40,5
47,5
44,5
29,5
14,0

25,0
26,0
32,5
27,0
25,0
43,5
41,0

11,0
12,5
11,5
16,5
17,0
17,5
35,5
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 розширити права та повноваження лісової охорони всіх
відомств, а саме повноваження щодо контролю, транспортування, вилучення незаконно добутої деревини за
межами територій лісового фонду;
 запровадити моніторинг суцільних рубань на основі матеріалів дистанційного зондування Землі;
 впровадити на національному рівні єдину систему електронного обліку деревини на основі узагальнення вітчизняних
та зарубіжного досвіду;
 зберегти процедуру отримаггя сертифіката походження
деревини;
 диференціювати штрафні санкції за незаконні рубки лісу;
кошти, які надходять від штрафів, залишати лісогосподарським підприємствам для стимулювання працівників
лісової охорони та представників місцевого населення,
що допомогли виявити лісопорушення, та покращення матеріально-технічної бази лісогосподарських підприємств;
 ліміти на паливні дрова встановлювати за участі місцевих
лісозалежних громад; практикувати надання дотацій (субсидій) місцевому населенню на паливні ресурси (дрова
паливні) та альтернативні види палива для соціально незахищених груп населення (за аналогом дотацій на газ);
 для підвищення ефективного використання лісових ресурсів місцевим лісозалежним громадам сприяти у підвищенні
культури користування лісом та рівня їх згуртованості
шляхом публікацій, видання брошур, висвітлення проблем у ЗМІ;
 розробити методичне видання щодо запобігання несталого
ведення лісового господарства і незаконних рубок, створити
мультимедійні презентації «Лісовий зелений пакет» для
всіх країн-учасників Програми ENPI-FLEG та поширити їх
на національних рівнях; активніше створювати Центри
лісової освіти та шкільні лісництва;
 розробити механізм передачі самозаліснених земельних
угідь лісогосподарським підприємствам з метою створення
повноцінних продуктивних лісових насаджень;
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 для підвищення продуктивності та стійкості лісових насаджень ширше застосовувати принципи наближеного до
природи лісівництва;
 розробляти місцеві плани розвитку громади, формувати
ініціативні та компетентні групи людей, які б впливали
на процес прийняття рішень в лісовому господарстві;
еколого-просвітницьку роботу в громадах здійснювати
на засадах системного підходу з акцентом на підвищення
обізнаності громадян в своїх правах і обов’язках;
 рішення, які стосуються питань дерегуляції лісового господарства, приймати лише після широкого обговорення
з громадськістю країни.
 для ефективного управління лісовим господарством України та функціонування лісогосподарських підприємств
зберегти за Державним комітетом лісового господарства
України теперішній статус.
Для сталого управління лісами та поступального розвитку
лісового сектора, піднесення вітчизняної економіки, поліпшення життєвого рівня населення, забезпечення економічної незалежності і безпеки України необхідно розробити та прийняти
державну (національну) лісову політику і на її підставі нормативні акти щодо удосконалення систем ведення господарства
та протидії незаконним рубкам лісу.
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УДК 630.114 : 504.122 (292.452)

ПРОБЛЕМИ ЗБЕЗЛІСЕННЯ
ТА СПРИЧИНЕНОЇ ДЕГРАДАЦІЇ ҐРУНТОВОГО
ПОКРИВУ ЯК РЕЗУЛЬТАТ НЕЕФЕКТИВНОГО
ЛІСОКОРИСТУВАННЯ В УКРАЇНІ
Юрій Дмитрук
Чернівецький національний університет
ім. Ю. Федьковича, м. Чернівці

Збезлісення вважають однією з глобальних проблем, яка
потребує нагального вирішення в контексті сталого розвитку
людства. Ця проблема потребує новітніх підходів і в Україні.
Основна причина скорочення площі лісів – антропогенна, як
правило – це рубки лісів. Наслідки збезлісення різні як за своїм
впливом, так і за тривалістю дії: економічні, соціальні, геосферні.
Серед останніх – зміни клімату, вплив на гідрогеологічні процеси, зменшення біорізноманіття, деградація ґрунтового покриву. Аналіз шляхів деградації ґрунтів, як одного з можливих
результатів збезлісення, є метою цього повідомлення.
Регіональні особливості деградації ґрунтів пояснюються іманентними чинниками їх генезису. Зокрема, літолого-геологічні
умови території Українських Карпат змінюються на коротких
відстанях та з глибиною. Власне материнські породи часто
підстеляються іншими утвореннями, які докорінно відрізняються за генезисом, мінералогічним і хімічним складом. Ґрунти
Карпатської гірської країни формуються в умовах пересічного
рельєфу, гірського в горах, що визначально впливає на педогенні
процеси. Характерні риси мають клімат (коефіцієнт зволоження
більший або набагато більший за одиницю), рослинний покрив, тектонічні, геологічні та гідрогеологічні процеси. Тому
для забезпечення надважливої інформації про базові для продуктивності лісів показники необхідно проводити кадастр та
оцінку лісових ґрунтів. Особливо важливою є ця інформація
в умовах антропогенних перетворень. Тільки сучасні підходи
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до збору відповідних даних і організація їх в геоінформаційну
систему дасть змогу проводити моніторинг лісових земель.
Лісова рослинність має тривалу історію розвитку. В голоцені
ліси завжди вкривали більшу частину Карпат, як власне всієї
України (за даними С. Стойка [3] до початку антропогенної
діяльності лісистість становила не менше 40 %, зараз – близько
15,6 %). Роль лісу в ґрунтоутворенні дискутується до сьогодні,
проте визначальним є постулати про підвищену зволоженість
лісових ареалів, опідзоленість ґрунтів і їх збіднення окремими
елементами, меншу гумусованість, інтенсивніший радіальний
виніс та інші [2]. Загалом кожний тип лісу займає певний ареал з відповідним типом ґрунту, взаємовплив між якими – безперервний процес.
Вирубування лісів, пов’язане з діяльністю людини, відмічають з суббореального періоду [1]. Цей процес посилився з
розвитком тваринництва та, особливо, землеробства. Надалі
площі лісів у світі тільки скорочувалися, що добре корелює
з ростом населення. Сьогодні процес збезлісення (англ. –
deforestation) відносять до глобально важливих, які визначають
і визначатимуть сталий розвиток людства. Головна причина
збезлісення в Україні – неконтрольовані рубки лісів без ефективного менеджменту та використання сучасних технологій.
Тому власне збезлісення супроводжується й опосередкованими процесами деградації навколишнього середовища. Серед
останніх – ерозія, гідрогеологічні явища (повені, зсуви, осипи,
суфозія), зменшення біорізноманіття, дегуміфікація та опустелювання, забруднення, порушення біогеохімічних циклів
макро- і мікроелементів, причому трансформація окремих
циклів (Карбон, Нітроген) – безпосередньо визначає темпи
кліматичних змін.
Сучасні процеси збезлісення в Українських Карпатах практично не контрольовані і реально ніхто не володіє інформацією про дійсну лісистість та її динаміку хоча б за останні
10–15 років. Ця проблема може бути вирішена досить успішно
за політичної волі керівників (держави, міністерств, місцевих).
Її рішення можливе і за допомоги міжнародних організацій,
які б провели дистанційний моніторинг лісовкритих земель.
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Маршрутні обстеження підтверджують цілорічну рубку лісів,
до того ж самостійна участь місцевого населення в незаконних
рубках зменшується через перебирання ініціативи бізнесовими структурами. Ліснику простіше працювати з останніми,
що краще оплачують незаконну заготівлю деревини та, як
правило, мають прикриття в особі різного рівня зацікавлених можновладців. Технології заготівель деревини прості, на
рівні часів підсічного землеробства: рубають ближче до населених пунктів і прокладених доріг, рубки зазвичай суцільні,
деревина трелюється, відходи залишаються на місці, геологогеоморфологічні та інші чинники не враховуються, посадки
лісів не ведуть (собівартість викраденої деревини повинна
бути мінімальною). Тому наслідки таких дій мають тривалу
дію та кумулятивний ефект.
Мало вивчені, а тому першочергової оцінки ступеня деградації потребують ґрунти. Вони – основа всіх ланцюгів живлення в
біогеоценозах суходолу, а тому деградація ґрунтового покриву
має біосферні впливи. Дія таких перемін може відчуватися досить тривалий час (сотні років), що підсилює пріоритетність
ґрунтів в екосистемах. Наголосимо, що вони в більшості випадків корелюють між собою, а зміни, наприклад, фізичних
властивостей ґрунтів, супроводжуються трансформацією всіх
інших показників. Звернемо увагу на основні наслідки для
ґрунтового покриву процесів збезлісення:
– ерозія як площинна, так і яружна. Відкрита поверхня
ґрунтового покриву руйнується безпосередньо дощовими каплями та, зважаючи на переважні схилові землі,
при стіканні дощових і талих вод. Процес змиву досить
інтенсивний: в урочищі Клифа (Косівський район) на
другий рік після суцільного вирубування букового лісу
(ймовірно праліс) гумусовий горизонт був практично
змитий, а поверхня ґрунтів на 80–90 % вкрита дресвою,
тоді як кількість фізичної глини (сума часток < 0,01 мм)
стала мінімальною. Мулиста та дрібнодисперсна фракції
ґрунтів заповнили конуси виносу струмків та потрапили
в річище Лючки і Прута. Після повені потужність подібних
наносів в місцях їх акумуляції складала понад 50 см, але,
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звичайно ж, більша частина мулу виноситься далеко за
межі водозборів першого порядку;
– руйнування і трансформація профілю ґрунту. Зміни ґрунтів
(змив верхніх горизонтів, перебудова профілю, абсолютні і профільні зміни показників ґрунтів) призводять до
трансформації структури ґрунтового покриву загалом.
Цей процес реально не оцінений, бо польові вишуки на
лісових ґрунтах не проводились навіть під час єдиного в
Україні детального обстеження ґрунтів (1957–1961 років).
На жаль, в планах причетних до лісу управлінців, офіційних
осіб та навіть науковців немає розділів, присвячених вивченню ґрунтів. Хоча продуктивність лісу безпосередньо
пов’язана з якістю ґрунту (західні вчені пропонують чимало показників останньої, такі дослідження тривають вже
декілька десятиліть, а моніторинг стану лісових ґрунтів є
окремою програмою в різних країнах, зокрема в Європі –
це Франція, Швеція, Німеччина, Словаччина, Фінляндія та
інші. Можна скористатись їхніми методиками проведення
подібних робіт, проте неможливо одержані ними кількісні
результати екстраполювати на іншу територію);
– дегуміфікація як процес безпосередньої втрати органічної
речовини ґрунтом. Наслідки цього процесу при втраті рослинного покриву множинні: втрачаються елементи живлення, що супроводжується зменшенням продуктивності
земель, а тому відновлений ліс матиме нижчий бонітет;
зменшується біологічна активність ґрунтів; інтенсифікується емісія парникових газів в атмосферу; зменшується
стійкість ґрунтів до деструктивних процесів, зокрема
ерозійних; гумусові речовини та зв’язані з ними елементи
з поверхневим стоком потрапляють до водойм, що може
призводити до їх еутрифікації. Треба пам’ятати, що власне
гумусові речовини роблять ґрунт ґрунтом, забезпечуючи
його родючість;
– зміни твердої фази ґрунту. Збезлісення призводить до
трансформації гранулометричного і мінералогічного складу ґрунтів, що впливає на їх фізичні і хімічні показники
(щільність складення, водопроникність і водоутримуюча
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ємність, польова вологоємність, характеристики ґрунтового вбирного комплексу, зокрема ємність поглинання та
кількість і склад увібраних катіонів). Як кінцевий результат – ґрунт докорінно змінює свої властивості та здатність
виконувати біосферні функції;
– зміни теплового і водного режиму ґрунтів безпосередньо
можуть відбуватися внаслідок попереднього виду деградації. Хоча ці процеси апріорі відбуваються при знищенні
лісів через прямий доступ сонячної енергії та опадів до
поверхні, а тому ґрунти швидше нагріваються/охолоджуються або висихають/зволожуються. Зміна теплового
режиму ґрунтів безпосередньо визначає швидкість проходження в них хімічних реакцій, тобто саме функціонування
ґрунту як багатофазного природного реактора. Зростання
поверхневого стоку води природно супроводжується зменшенням її радіальної міграції, тобто забезпечення водою
нижчих горизонтів і поповнення об’єму ґрунтових вод. Всі
ці процеси визначально впливають на функціонування
біоти ґрунтів, їх біорізноманіття та продуктивності;
– порушення балансу хімічних елементів. Деревна рослинність у процесі фотосинтезу використовує диоксид карбону
атмосфери, тоді як відходи рубок, безладно залишені та не
використані, навпаки – повертають цей газ в атмосферу;
посадки лісів не ведуться взагалі, або їхні площі мізерні,
порівняно з вирубаними площами. Це один з найвагоміших наслідків зміни кругообігу вуглецю при збезлісенні.
З відкритої поверхні ґрунту вимивається та мігрує більша кількість й інших елементів, які можуть посилювати
кліматичні зміни (нітроген), сприяти забрудненню чи
еутрофікації (фосфор), підкисленню (сульфур, алюміній);
істотно зменшується продукція екосистемами Оксигену.
Трансформується власне кругообіг води через зміни процесів поверхневого і підземного стоку, випаровування,
транспірації, внутріґрунтової міграції води. Змінюється
і рівень залягання підземних вод та їх доступність рослинам, зменшується здатність місцевості затримувати
опади та сприяти їх інфільтрації;
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– зменшення біорізноманіття та біологічної активності
ґрунтів. Перелічені вище процеси більшою або меншою
мірою впливають на біорізноманіття як власне ґрунтів,
так й в екосистемах. Ґрунти населені трильйонами організмів як таких чий життєвий цикл цілком пов’язаний з
цим середовищем, так і вищих, які не можуть існувати без
ґрунту. Бактерії, гриби, водорості, загалом найпростіші
організми, кореневі системи рослин насичують ґрунт так,
що говорити про нього можна тільки як про біобезживне
(біокосне) тіло. Воно настільки своєрідне, що В. І. Вернадський прирівняв ґрунт до власне біосфери – обидва
об’єкти він вважав біокосними.
Зважаючи на загальний аналіз проблем, які виникають внаслідок збезлісення, виокремимо завдання, без вирішення яких
немислиме стійке функціонування лісових екосистем. Вони
тісно пов’язані, тобто є системними, а тому важко говорити
про пріоритет. Першочергово необхідний моніторинг лісових
земель, очевидно дистанційний, без якого реальна оцінка стану
справ у лісах України неможлива. Безсумнівно є потреба у вдосконаленні законодавчої бази, хоча це тема окремих досліджень
та й законопослушність українських громадян, а найперше
очільників різного рівня – на надто низькому рівні.
Організувати масштабні дослідження без матеріального
забезпечення немислимо, а тому необхідно вибрати репрезентативні за мінімально доцільними показниками стаціонари, на
яких провести системні обстеження лісових та «післялісових»
земель. Під останніми автор розуміє не тільки цілком збезлісені території, але й ареали сукцесій (виходячи з пануючої
думки лісівників про природне відновлення лісів) та інших
земель (аграрного, рекреаційного, інфраструктурного призначення) на місці лісів. Такі дослідження також повинні бути
системними (лісівники разом з ландшафтознавцями, гідрологами, біогеоценологами, кліматологами, біогеохіміками та,
насамперед, ґрунтознавцями). Роботи останніх, пов’язаних
із проблемою збезлісення, в Україні відсутні, що, безумовно,
необхідно виправляти.
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НЕЗАКОННІ РУБАННЯ ЛІСУ:
ОБСЯГИ І ПРИЧИНИ
Анатолій Дейнека
Львівське обласне управління лісового
та мисливського господарства, м. Львів

Ліс в житті людини, суспільства, екосистеми планети Земля
відіграє важливу роль, яка відображена у рішеннях форумів з
проблем використання, відтворення та охорони лісів на міжнародному, національному та місцевому рівнях.
Необхідність координації зусиль щодо забезпечення сталого
розвитку лісового господарства пов’язана із глобалізацією екологічних, соціальних та економічних проблем, адже нещадна
експлуатація лісів в одному регіоні світу може спричинити
глобальні негативні наслідки.
Однією з умов членства України в Європейському Союзі у
перспективі є гармонізація національного законодавства із
європейським, в тому числі природоохоронного та лісового,
а також безумовного його виконання всіма учасниками суспільних відносин. Саме недотримання природоохоронного та
лісового законодавства учасниками лісових відносин в Україні
є серйозною проблемою, яка проявляється в значних обсягах
незаконних рубань лісу.
Незаконні рубання лісу становлять значну загрозу виконанню лісами екологічних, соціальних та економічних функцій. Як
свідчать статистичні дані Львівського обласного управління
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лісового та мисливського господарства [1] у 2010 році в лісах
Львівської області зафіксовано 7927 м3 незаконних рубань, сума
завданої шкоди становить 17664638 грн. На об’єктах природнозаповідного фонду області незаконні рубання виявлені в об’ємі
1762 м3, сума шкоди становить 2970000 грн.
Із загальної кількості незаконних рубань виявлено за основними лісокористувачами:
 в лісах підприємств Львівського обласного управління
лісового та мисливського господарства виявлено 4502 м3
незаконних рубань, сума нанесеної шкоди лісовому господарству становить 9655000 грн;
 в лісах обласного комунального лісогосподарського підприємства «Галсільліс» виявлено 2739 м3 незаконних рубань, сума нанесеної шкоди становить 6723000 грн;
 в лісах підприємств Міністерства Оборони України виявлено 637 м3 незаконних рубань, сума нанесеної шкоди
становить 1180000 грн;
 в лісах інших лісокористувачів виявлено 49 м3 незаконних
рубань, сума нанесеної шкоди становить 106638 грн.
Зважаючи на те, що на законних підставах в області в 2010
році всього було зрубано 1116300 м3 деревини, частка незаконних рубань становить 0,7 %. Найнижчий відсоток незаконних рубань зафіксовано в лісах підприємств Львівського
ОУЛМГ – 0,5 %, найвищий – в лісах обласного комунального
лісогосподарського підприємства «Галсільліс» – 1,6 % від загальної обсягу рубань.
Очевидно, що реальні обсяги незаконних рубань є дещо
більшими, адже якась їх кількість залишилася невиявленою,
хоча керівництвом Львівського обласного управління за останні
роки вжито низку заходів щодо недопущення приховування
незаконних рубань лісів.
За порушення вимог лісового законодавства порушено 16 кримінальних справ, складено 76 протоколів про адміністративні
правопорушення, на лісопорушників накладено штрафи в сумі
5508 гривень та нараховано 15600 грн майнових стягнень.
Для ефективного реагування на виклики, пов’язані із незаконними рубаннями лісів, вжиття превентивних заходів
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необхідно дослідити причини незаконних рубань. На нашу
думку, головними причинами незаконних рубань лісів є:
 низький рівень соціально-економічного розвитку лісових
районів області (високий рівень безробіття, низькі заробітні плати, низька інвестиційна активність тощо);
 нерозвинутість ринку лісоматеріалів (відсутність єдиних
правил реалізації лісоматеріалів);
 наявність попиту на незаконно зрубану деревину (головним споживачем якої є лісопильні об’єкти (пилорами),
що діють за межами чинного законодавства);
 неналежне виконання службових обов’язків лісовою охороною (часто працівники лісової охорони є співучасниками
незаконних рубань лісу);
 низький рівень правової та екологічної культури громадян;
 неадекватність розміру покарань за незаконні рубання
лісу обсягам нанесених лісовому господарству збитків;
 недостатня участь інститутів громадянського суспільства
у вирішенні проблеми незаконних рубань лісу.
Саме ретельний аналіз причин незаконних рубань є підставою для розробки системи заходів по їх недопущенню та
ефективної боротьби з ними.
Література
1. Річний звіт про роботу лісової інспекції Львівського ОУЛМГ в 2010 році
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.lvivlis@com.ua.
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СОЦІАЛЬНОЕКОНОМІЧНІ
НАСЛІДКИ САМОВІЛЬНИХ РУБАНЬ
ТА ЇХ ВПЛИВ НА ДОБРОБУТ МІСЦЕВИХ
ЛІСОЗАЛЕЖНИХ ГРОМАД
Мар’яна Мельникович, Оксана Геник
Національний лісотехнічний університет України, м. Львів

Галина Герасим
Національний університет «Львівська Політехніка», м. Львів

Однією з найважливіших проблем лісового господарства є
самовільні рубання, які призводять до негативних наслідків,
як соціально-економічних, так і екологічних.
Для мешканців гірських регіонів доступ до лісових ресурсів має чи не найважливіше значення. Це підтверджують дослідження, проведені Товариством «Зелений Хрест» у рамках
Програми ENPI-FLEG в Україні.
Дослідження проводились в чотирьох адміністративних районах, які відзначаються високою лісистістю та в яких лісове господарство займає провідне місце в економіці регіону: Карпати –
Старосамбірський район Львівської області; Косівський район
Івано-Франківської області; Хустський район Закарпатської
області та Західне Полісся – Березнівський район Рівненської
області. Загалом, всі пілотні території, де проводились дослідження, характеризуються значною площею земель лісового
фонду – понад 45 % від площі району, відносно значним обсягом
продукції, робіт і послуг лісового господарства.
За результатами опитування представників місцевих громад підтвердилась гіпотеза про важливість лісу та лісових
ресурсів для лісозалежних громад. На запитання «Ліс для Вас
особисто – це …» представники лісозалежних громад відповіли, що ліс, насамперед, є дуже важливим природним об’єктом,
який потрібно охороняти (53,0 % респондентів). Важливий є
також ліс для представників лісозалежних громад як: джерело
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отримання деревини для господарських потреб (43,5 %); джерело отримання дров (37,0 %), місце відпочинку (45,0 %); місце
збору грибів, ягід, лікарських рослин (44 % респондентів).
Значну загрозу для лісових ресурсів, на думку представників
лісозалежної громади, становлять корупційні схеми заготівлі деревини (50,0 % респондентів) та зловживання при експлуатації
лісових ресурсів з боку бізнесових структур (47,5 %). Значною
загрозою для лісових ресурсів також є: самовільне вирубування
лісів місцевими жителями (54,0 %); низька екологічна культура мешканців лісозалежної громади (50,0 %); нераціональна
діяльність лісогосподарських підприємств (49,0 %); погана
охорона лісу (47,0 %); недосконала законодавча база (39,5 %)
та передача лісу в оренду тимчасовим лісокористувачам (40,0 %
респондентів).
Розглядаючи самовільні рубання, як одну з причин екологічних, економічних та соціальних проблем, можна виділити
такі три основні типи незаконних рубань:
1) cамовільні рубання, здійснені громадянами для власних
потреб (опалення житла, використання як будівельного
матеріалу). Збиток, завданий однією такою самовільною
рубкою зазвичай невеликий, але варто брати до уваги, що
рубки даного типу мають найбільш масовий характер;
2) cамовільні рубання, здійснені громадянами і підприємствами для продажу чи переробки заготовленої деревини
(крадіжка лісу з метою отримання прибутку). Від попереднього виду самовільних рубань вони відрізняються
масштабами, а також технічною оснащеністю тих, хто їх
проводить. Лісозаготівельники, які проводять заготівлю
деревини з комерційною метою, як правило, забезпечені
технікою для заготівлі деревини, транспортом для її вивезення, у деяких випадках, неформальними зв’язками
з працівниками правоохоронних органів, а при необхідності – охороною;
3) рубання, які проводяться на основі дозволених документів,
але з грубими порушеннями дозволених правил. До таких
порушень відносяться рубки на площі, яка перевищує дозволену (включаючи рубки за межами відведених лісосік),
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отримання залишків деревини при неякісному відводі і
таксації лісосік, заготівля деревини в більшому обсязі або
дерев кращої якості при неправильному проведенні вибіркових рубок, заготівля кращої деревини під виглядом
догляду за лісами чи проведенні санітарних рубок.
Якщо говорити про самовільні рубання, здійснені громадянами для власних потреб, то можна припустити, що місцеві
жителі вважають не забороненим такий вид рубань. Проте, як
показали результати дослідження, представники лісозалежної
громади (55 % респондентів) чітко усвідомлюють, що навіть
рубання місцевими жителями одного-двох дерев для особистих
потреб без дозвільних документів можна розцінювати як незаконне/самовільне рубання лісу. 48 % респондентів розуміють,
що рубання, здійснені місцевими жителями, для задоволення
власних господарських потреб (опалення житла, використання як будівельного матеріалу) без дозвільних документів – це
також незаконне/самовільне рубання.
До економічних причин самовільних рубань належать:
 стійкий попит на деревину на зовнішньому та внутрішньому ринках;
 висока прибутковість незаконних рубань;
 низькі прибутки населення.
До соціальних причин самовільних рубань слід віднести:
 низький рівень соціального забезпечення населення;
 відсутність робочих місць;
 низький рівень доходів населення;
 створення приватних лісопереробних підприємств, лісопильних рам, що приймають незаконно добуту деревину
за готівку.
Порівняння думок представників громади та фахівців лісового господарства щодо причин виникнення самовільних
рубань представлено на рис. 1. Отже, на думку громади основні
причини самовільних рубань – це функціонування нелегальних
приватних пилорам, які є споживачами деревини незаконного
походження; недостатні заходи боротьби з контрабандою та
корупцією; низький рівень соціального забезпечення населення; висока прибутковість незаконних рубань та наявність в
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Рис. 1. Основні причини виникнення самовільних рубань
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економіці тіньового сектору. На думку представників лісового
господарства – це високий рівень безробіття; функціонування
нелегальних приватних пилорам; низька правова культура населення та висока прибутковість незаконних рубань.
Самовільні рубання спричиняють низку соціально-економічних наслідків:
 погіршення рівня життя внаслідок виснаження місцевих
природних ресурсів (зменшення економічного та соціального рівня добробуту лісозалежних громад);
 деградація довкілля, що призводить до неспроможності
використання земель та підтримки засобів існування;
 соціальні конфлікти через нерівність розподілу ресурсів
(порушуються принципи сталого розвитку):
 соціальна несправедливість щодо розподілу ресурсів в
межах покоління та між поколіннями;
 втрати державного та місцевих бюджетів, що відображається у соціальних програмах (освіта, культура, безпека);
 зменшення державних витрат на покращання добробуту
населення та екологічне управління;
 збільшення витрат державного бюджету на вирощування
лісу, його догляд, охорону та відтворення;
 ослаблення зворотного зв’язку між вкладеннями держави
у вирощування лісу та виручкою від збору «урожаю» (надприбутки отримують ті, хто рубає ліс).
 втрата державного доходу.
Соціальна небезпека самовільних рубок полягає не тільки в
тому, що розкрадається суспільне майно, але й в нанесенні непоправної шкоди довкіллю, як чиннику добробуту та здоров’я
населення. Екологічні наслідки незаконних рубань:
 втрата біорізноманіття;
 зміна клімату;
 посилення ерозійних процесів;
 зміна вододілу та функцій екосистем;
 порушення гідрологічного режиму;
 виникнення стихійних лих через порушення технології
лісозаготівлі;
 зниження стабільності екосистем;
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 захаращеність лісосік, гірських рік і доріг неліквідною
деревиною;
 зменшення захисних функцій лісу, деградація лісових
масивів та виникнення стихійних лих через порушення
технології лісозаготівлі.
Недоліки у системі управління, що їх спричинюють незаконні рубання:
 порушення законодавства та лісозаготівельних операцій;
 факти корупції;
 конфлікти відомчих інтересів;
 відсутність прогресу у впровадженні концепції сталого
лісового менеджменту.
Думки громади та фахівців лісового господарства щодо
важливості заходів, які сприяють усуненню незаконних рубань
лісу співпадають, або ж є достатньо близькими. Це насамперед:
зменшення рівня безробіття і зростання добробуту населення;
посилення адміністративної та кримінальної відповідальності; посилення громадського контролю; посилення штрафних
санкцій; проведення сертифікації лісів та участь громади у
плануванні лісогосподарських заходів. З метою ефективного
використання лісових ресурсів та усунення явища самовільних
рубань, місцевій лісозалежній громаді необхідно:
 підвищити культуру користування лісом (56,0 % респондентів);
 створити в громаді групи найбільш ініціативних та компетентних людей, які б впливали на процес прийняття рішень
в лісовому господарстві (42,5 %);
 збільшити рівень згуртованості і порядку, вміти управляти
своїми справами (40,5 %);
 підвищити обізнаність в своїх правах і обов’язках (40,0 %
респондентів).
Однак, якщо б місцева громада отримала більше прав на
планування і користування лісом, це привело б, на думку респондентів, до більш негативних наслідків (погіршення стану
лісу, зростання обсягів самовільних рубань лісу та виникнення
конфліктів в громаді), аніж позитивних (згуртування громади
та ефективніше використання лісових ресурсів).
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Результати проведеного опитування свідчать також про
те, що на сьогодні лісозалежна громада, як у Карпатах, так і на
Поліссі, пасивна, аніж активна в охороні лісу від незаконних
вирубок. Можливими заходами із захисту лісу від незаконних
вирубувань, на думку місцевих громад, насамперед є: контролювання вивозу деревини, доступ до інформації про ведення
лісогосподарських заходів, участь у плануванні лісогосподарських заходів, проведення громадських слухань із питань лісового господарства, впливання на процес сертифікації лісів під
час процедури її узгодження з сільською радою. Таким чином,
представники місцевої громади усвідомлюють значення лісу
у забезпеченні їхнього добробуту.
Основними причинами самовільних рубань та незаконних лісозаготівель представники лісозалежної громади вважають:
 низький рівень соціального забезпечення населення;
 високий рівень безробіття;
 функціонування нелегальних приватних пилорам, які є
споживачами деревини незаконного походження;
 висока прибутковість незаконних рубань;
 недостатні заходи боротьби з контрабандою та корупцією;
 наявність в економіці тіньового сектору.
Основними заходами, що можуть усунути незаконні лісозаготівлі, на думку громади, є :
 зменшення рівня безробіття;
 зростання добробуту населення;
 посилення штрафних санкцій;
 посилення адміністративної та кримінальної відповідальності;
 посилення громадського контролю;
 проведення сертифікації лісів;
 участь громади у плануванні лісогосподарських заходів.
Для ефективного використання лісових ресурсів місцевій
лісозалежній громаді необхідно здійснювати низку системних
заходів, спрямованих на:
 підвищення культури користування лісом;
 збільшення рівня згуртованості громади,
 підвищення обізнаності в своїх правах і обов’язках.
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Для Української частини Карпат тривалий час не існувало
надійних карт лісового вкриття та його динаміки. Такі карти
служать для аналізу змін лісового вкриття та неконтрольованого вирубування лісів. Найпридатнішими методами для їх
створення (окрім надзвичайно затратних наземних) є методи
дистанційного зондування Землі. Для охоплення таких територій як Українські Карпати достатньо використовувати знімки
середньої просторової роздільної здатності Landsat TM/ETM.
Наша метою було оцінити зміни лісового покриву та визначити
обсяги нелегальних рубок в Українських Карпатах.
Як регіон досліджень вибрані Українські Карпати. Регіон
досліджень базований на адміністративному поділі на райони,
вибрані всі райони які попадають в екорегіон Карпати (використано межі екорегіону Карпати). Регіон досліджень покриває
чотири області з населенням понад 2 мільйони жителів.
Ми опрацювали 19 супутникових знімків, знятих всередині
літа та раніше для таких часових періодів ~1988, 1994 ~2000,
~2007. П’ять знімків Ландсат покривають повністю район
досліджень (рядок/кадр 184/26, 184/27, 185/26, 185/27, та
186/26). Повністю вільним від хмар було підібрано знімки
тільки для одного 1994 року. Для пізніх 80-х і більш новіших
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періодів (2007) ми використали знімки із відхиленням ±1 рік,
та два знімки за 2002 рік були використані до 2000 періоду.
Адміністративні кордони областей та районів оцифровані
із топографічної карти масштабу 1:100000, в той час дороги та
залізниці отримані із цифрової топографічної карти масштабу
1:200000 (Геодезкартографінформатика, 1997). Дороги були
класифіковані як головні, дороги із твердим покриттям та без
покриття; залізниці були класифіковані як головні та вузькоколійні. Кордони держав та великі населені пункти отримані
із ESRI World Data & Maps Kit 2005.
Ми використали Landsat TM/ETM+ зображення та метод
опорних векторів для їх класифікації, для того щоб отримати
динаміку вкритих лісом земель Українських Карпат за період
між 1988 та 2007 роками. Класифікація за методом опорних
векторів базується на пристосуванні розподільних лінійних
гіперплощин між двома класами в багатомірній площині ознак.
Оптимальна гіперплощина будується при максимізуванні роздільності між тренувальними полями протилежних класів.
Таким чином, замість того, щоб використовувати всю інформацію про досліджувані класи МОВ використовує тільки
інформацію, котра характеризує межу поділу, так звані керуючі
вектори. Для розмежування класів з нелінійними межами
функція перебудовує дані у вищу розмірність, у якій лінійний
поділ є можливим.
Щоб усунути маленькі частинки неправильно визначених
класів, малих частинок лісу, які функціонально не є лісом (смуги
вздовж доріг, групки дерев на полі), та ефект «сіль на папері»,
котрий виявляється при попіксельній класифікації, ми вирішили частинки, менші за 7 пікселів, об’єднати з іншими класами.
Ця опція була використана, бо найменшою лісовпорядною
частинкою в Україні, є ділянка площею 0,5 га. Для виділення на
карті річок, котрі часто були класифіковані як забудова, через
кам’янистий склад русла, використано програму Definition, котра
враховує при класифікації структурні особливості об’єктів.
Ми визначили коефіцієнти лісовідновлення та рубань лісу на
основі супутникових знімків та порівняли їх тренд із офіційною
статистикою та лісоінвентаризаційними картами. Результати
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нашої класифікації для карти вкритих лісовою рослинністю
земель (загальна точність між 97,1% та 98,1%) і високе значення для суцільних рубок (точність 89,4%) свідчили про достовірність досліджень. Зміна вкритих лісовою рослинністю
земель є значною за період від 1988 до 2007 року. Ми виявили
збільшення лісового вкриття в периферійних частинах та його
втрату всередині масивів, а також збільшення рубок у віддалених районах.
Загалом наш результат виявив, що екстенсивне господарство радянських часів частково зберігається до сьогодні, що
в результаті призводить до втрати стиглих та пристигаючих
лісів та дефрагментації лісового вкриття. Визначений на основі супутникових знімків тренд лісового вкриття відрізняється
від тренду офіційних статистичних даних. Нелегальні рубки в
ранніх 90-х були більшими, ніж задокументовано. В цьому відношенні суцільні санітарні рубки є можливістю прикриття значних площ рубок. Обсяги лісовідновлення та нелегальних рубок
часто не представлені в офіційній статистиці, що ускладнює
процес аналізу. Боротьба із нелегальними рубками та перехід
до сталого лісового господарства потребує покращення моніторингу за лісовими ресурсами та їх актуалізації в Карпатах і
в цілому в Східній Європі, а дистанційні методи спостережень
можуть стати ключем для вирішення цих проблем.
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НЕЗАКОННІ РУБКИ ДЕРЕВИНИ
В КАРПАТАХ І ЗАХІДНОМУ ПОЛІССІ
ТА ЗАХОДИ ЩОДО ЇХ ЗАПОБІГАННЯ
Ярослав Геник, Микола Чернявський, Ігор Соловій
Національний лісотехнічний університет України, м. Львів

Мирон Шпільчак
Природний заповідник «Горгани», м. Надвірна

Значні об’єми незаконних рубок було зареєстровано, розпочинаючи з початку 1990-их років. Тоді незаконні рубки
посилились в умовах кризи, коли економіка віддалених територій була практично зруйнована, а також через становлення
нових ринкових умов, в які були поставлені деревообробні
та торгівельні компанії. Проблеми, пов’язані з незаконними
лісозаготівлями, тіньовим обігом лісопродукції й корупцією
в лісовому секторі, характерні для багатьох країн світу. Тому
на початку третього тисячоліття на міжнародному рівні було
ініційовано програму FLEG, спрямовану на вдосконалення
правозастосування та управління в лісовому секторі.
У 2006 році в Анталії відбувся вагомий міжнародний семінар
«Від Декларації до дії. Реалізація Санкт-Петербурзької Декларації з проблем правозастосування й управління в лісовому секторі (FLEG) у країнах Європи й Північної Азії (ЕСА)», який, зокрема, підготував рекомендації з розробки й виконання
Національних планів дій щодо боротьби з незаконними рубками
й іншими злочинами в лісовому секторі [1].
Експерти Всесвітнього банку, МСОП і WWF у тісному контакті
з українськими фахівцями, що представляють Держкомлісгосп
й інші зацікавлені організації, підготували Робочий план виконання Програми в Україні [2]. У рамках цієї Програми актуальним питанням є формування системи дієвих заходів із
запобігання незаконних рубок у лісових насадженнях України, а
також обґрунтування заходів щодо їх упередження, яке повинно
109

базуватися на дослідженнях обсягів таких рубок лісу та основних причин, що їх породжують.
Інформація щодо незаконних (самовільних) рубок лісу у
виданнях Державного комітету статистики України та виданнях обласних Головних управлінь статистики країни не є
достатньою. Загалом інформацію щодо незаконних рубок лісу
можна отримати із таких джерел:
 звітів Державного комітету лісового господарства;
 звітів обласних управлінь лісового та мисливського господарства, обласних управлінь лісогосподарських комунальних підприємств та інших лісокористувачів;
 наукових видань науково-дослідних інститутів та освітніх
установ;
 звітів міжнародних проектів;
 електронних видань інтернет-ресурсів;
За даними Державного комітету лісового господарства України, самовільні рубки в лісових масивах Держкомлісгоспу
станом на 2008 рік загалом склали 20,1 тис. м3 та зменшились
у порівнянні з 2003 роком у два рази. У 2008 році загальна
кількість лісопорушень зменшилась у порівнянні з 2003 роком
в1,5 разу (табл. 1).
Таблиця 1
Динаміка лісопорушень,
скоєних в лісових масивах Держкомлісгоспу

Роки
2003
2004
2005
2006
2007
2008
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Кількість
випадків
лісопорушень,
тис. шт.
15,5
14,7
12,9
13,8
12,1
10,2

Обсяг
лісопорушень,
тис. м3
40,2
30,4
28,0
24,7
17,9
20,1

Загалом, згідно з офіційною статистикою за останні роки
стала помітна тенденція до поступового зменшення як кількості випадків лісопорушень, так і обсягів самовільних рубок
лісу в лісових масивах Держкомлісгоспу.
У лісах Держкомлісгоспу, самовільні рубки лісу в 2007 році
загалом склали: в лісових масивах Карпат – 7455 м3, у лісах
Полісся – 4631 м3. Загальна сума завданих збитків від самовільних рубань у лісових масивах Держкомлісгоспу в Карпатах
склала 3688,2 тис. грн, а на Поліссі – 1814,6 тис. грн (табл. 2).
Таблиця 2
Самовільні рубки в лісових масивах
Держкомлісгоспу у 2007 році
Обсяг
самовільних
рубок, м3
Карпати
Закарпатська
3436
Івано-Франківська
1085
Львівська
2140
Чернівецька
794
Полісся
Волинська
830
Житомирська
862
Київська
606
Рівненська
2034
Чернігівська
299
Загалом по Україні
17900
Адміністративні
області України

Завдані
збитки,
тис. грн
1754,4
635,7
925,1
373,0
301,6
405,1
295,1
711,4
101,4
8317,7

Найбільший обсяг самовільних рубань лісу характерний для
Закарпатської, Львівської, Рівненської та Івано-Франківської
областей, найменший обсяг – для Чернігівської області на
Поліссі та Чернівецької області в Карпатах.
Загалом, дані щодо незаконних лісозаготівль за дослідженнями різних інституцій суттєво різняться. Так, за даними Державного комітету лісового господарства країни обсяг неза111

конних лісозаготівель в Карпатах у лісах Держкомлісгоспу
складає 0,01 млн м3, за дослідженнями, проведеними Світовим
банком – 0,25–0,30 млн м3, а за оцінкою експертів швейцарськоукраїнського проекту розвитку лісового господарства в Закарпатті «FORZA» – 1,00–1,25 млн м3 (табл. 3) [2].
Таблиця 3
Щорічні обсяги
незаконних (самовільних) рубок лісу в Карпатах
Джерело інформації
Державний комітет лісового господарства
Світовий банк
Швейцарсько-український проект розвитку лісового господарства в Закарпатті
«FORZA»

Обсяг незаконних
рубок, млн м3
0,01
0,25–0,30
1,00–1,25

У рамках Програми ENPI-FLEG «Удосконалення систем правозастосування й управління в лісовому секторі у країнахучасницях Європейської політики добросусідства та Росії» на
пілотних територіях, які відзначаються високою лісистістю
та в яких лісове господарство займає провідне місце в економіці регіону (Старосамбірський район Львівської області; Косівський район Івано-Франківської області; Хустський район
Закарпатської області; Полісся – Березнівський район Рівненської області), проведені дослідження та проаналізовані в
динаміці дані щодо обсягів незаконних рубок лісу.
За обсягами незаконно заготовленої деревини та завданими збитками у Старосамбірському районі найбільш помітним
став період 2003–2006 років. Найбільшими збитками характеризується 2004 рік – 504 тис. грн, з обсягом деревини 989 м3.
Основними чинниками, що посприяли зменшенню обсягів
самовільних рубань у ДП «Старосамбірське ЛМГ», стали: запровадження процедури видачі сертифікату про походження
деревини; тісніша співпраця лісової охорони з правоохоронними органами та проведення роз’яснювальних бесід серед
місцевого населення.
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З 2006 до 2008 року спостерігається тенденція до зменшення обсягу самовільних рубок та суми завданих збитків на
території ДП «Кутський лісгосп». У 2009 році внаслідок значної
економічної кризи обсяг самовільних рубок лісу та завдані
збитки лісовому господарству значно зросли (471,0 тис. грн),
що підтверджує залежність обсягу незаконних рубок від рівня
соціального забезпечення мешканців лісозалежних громад та
рівня безробіття місцевого населення.
Лише протягом шести місяців 2009 року правоохоронні
органи Косівського району порушили 27 кримінальних справ
за фактом незаконної рубки дерев на територіях лісництв, які
охороняються державою. Щоправда, за перше півріччя 2010 року
кількість незаконних рубок значно лісу зменшилась – 15 проти
30 у 2009 році [4, 5].
Позапланові перевірки стану ведення лісового господарства
Косівського РП «Райагроліс», здійснені відділом екологічного
контролю біоресурсів та природно-заповідного фонду Державної екологічної інспекції в Івано-Франківській області виявили
незаконну рубку 41 м3 деревини, за що нараховано завданих
довкіллю збитків на суму 153, тис.грн, а за незаконну рубку
339,9 м3 деревини нараховано 1043,5 тис. грн завданих довкіллю
збитків [6]. Щоправда, у даному інформаційному повідомленні
із посиланням «за матеріалами прес-служби Мінприроди» не
розмежовано чітко два види порушення – незаконно здійснена
рубка сторонніми лісопорушниками і невідповідно здійснена
рубка самим РП «Райагроліс».
У Хустському районі найбільш значні обсяги незаконних
рубок зареєстровано наприкінці 1990-х – початку 2000-х років.
Так, аналіз даних ДП «Хустське ЛДГ» показує, що «піковими»
були саме ці роки – 1999 рік – 1096 м3/ 480,1 тис. грн, 2000
рік – 1017 м3/402,5 тис. грн, 2001рік – 819 м3/426,6 тис. грн. У
наступні роки обсяги незаконних рубок поступово зменшувались і лише у кризовий 2009 рік обсяги завданих ними збитків
знову зросли (170,1 тис. грн проти 80,1 тис. грн у 2008 році).
У 2010 році обсяги збитків незаконними рубками лісу знову
знизились – до 94,8 тис. грн. Зауважуємо, що кількість виявлених випадків незаконних рубок систематично знижується
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за період, починаючи з 1998 року – 380 випадків і аж до 14 випадків у 2010 році.
За повідомленням газети «Зелений світ» інспектори Державної екологічної інспекції у Закарпатській області на території ДП «Хустське ЛДГ», ДП «Загатянське ЛГ» та Карпатського
біосферного заповідника виявили численні порушення вимог
природоохоронного законодавства [7]. Зокрема, було виявлено незаконне вирубування дерев на лісосіках, незадовільне
очищення місць рубок від порубкових залишків, пошкодження дерев тощо. За повідомленням прес-служби Міністерства
охорони навколишнього природного середовища на основі
результатів перевірок до адміністративної відповідальності
притягнуто 41 особу та накладено штрафи на загальну суму
3230 тис. грн, зокрема в ДП «Хустське ЛДГ» – 23 особи на суму
1955 тис. грн, ДП «Загатянське ЛГ» – 8 осіб на суму 748 тис. грн,
в Карпатському біосферному заповіднику – 10 осіб на суму
527 тис. грн. За підрахунками фахівців Закарпатської обласної
екологічної інспекції шкода, завдана природним ресурсам,
становить 29107 тис. грн (ДП «Хустське ЛДГ» – 11722 тис. грн,
ДП «Загатянське ЛГ» – 15741 тис. грн, Карпатський біосферний
заповідник – 1644 тис. грн). Екологічна інспекція звернулася
до організацій-порушників з вимогою відшкодування завданих
збитків.
Аналіз даних ДП «Березнівське ДЛГ» у Березнівському районі
Рівненської області підтверджує раніше згадану тенденцію про
максимальні обсяги незаконних рубок наприкінці 1990-х і аж
до середини 2000-х років. Так, у Рівненській області загалом
упродовж цього періоду незаконні лісозаготівлі становили
5–8 тис. м3 зі збитками 5–6 млн грн. Згідно скурпульозного
аналізу інформації, проведеного стосовно 66 екологічних порушень, скоєних на території підприємств Рівненського обласного управління лісового та мисливського господарства, і
передання їх для розгляду в судові та правоохоронні органи,
можна зробити такі висновки:
– незаконна рубка є основним правопорушенням, окрім
нього лише один раз зустрічається інше порушення – викрадення деревини з території лісництва;
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– розмір збитків знаходиться в межах від 51 до 62237 грн,
а у багатьох випадках великих сум збитків особа лісопорушника не встановлена;
– щодо прийнятих рішень органами, уповноваженими розглядати справу, варто зазначити, що найбільша сума, яку
було необхідно сплатити на користь лісгоспу, становила
12252 грн. Найбільш поширеними є штрафи в межах
500–850 грн. У трьох випадках було прийнято рішення
про позбавлення волі умовно – від 1 до 2,5 років. У лише
одному випадку рішення суду вимагало не лише стягнути
4028 грн, а й конфіскувати бензопилу, однак це рішення
законної сили не набрало, так як лісопорушником подано
апеляцію.
Соціологічні дослідження, виконані експертами Товариства
«Зелений Хрест» в межах Програми ENPI-FLEG показали, що
обсяги нелегальних лісозаготівель до загального обсягу заготівель деревини, на думку фахівців лісового господарства,
складають загалом до 20 % (думка 59,5 % респондентів). Досить
значний відсоток фахівців лісового господарства вважають,
що обсяги нелегальних лісозаготівель складають понад 50 %
обсягів законних заготівель деревини в країні – 12,0 % опитаних респондентів (табл. 4).
Таблиця 4

Обсяги нелегальних
лісозаготівель до загального
обсягу заготівель деревини

Львівська

ІваноФранківська

Закарпатська

Рівненcька

Загалом

Обсяги нелегальних лісозаготівель
до загального обсягу заготівель деревини, %

0–10 %
10–20 %
20–50 %
50–100 %
важко відповісти

30,0
18,0
8,0
6,0
38,0

46,0
18,0
8,0
14,0
14,0

52,0
16,0
8,0
8,0
16,0

30,0
28,0
20,0
20,0
2,0

39,5
20,0
11,0
12,0
17,5
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Щодо самовільних рубань лісу місцевим населенням, то
найбільш поширеними в лісах Карпат та Полісся на думку
фахівців лісового господарства є незаконні рубки, здійснені
громадянами для власних потреб, зокрема для опалення житла
та використання лісу, як будівельного матеріалу (36,5 % респондентів), а також рубання лісу здійснені громадянами задля
отримання прибутку від продажу чи переробки заготовленої
деревини (32,0 % респондентів) (табл. 5). Значна кількість фахівців лісового господарства вказує на практичну відсутність в
межах досліджуваних районів незаконних рубань, здійснених
комерційними структурами без дозвільних документів – 54,0 %
респондентів.
Таблиця 5

Рубання, здійснені громадянами для власних
потреб (опалення житла, будівництва)
Рубання, здійснені громадянами
задля отримання прибутку
Рубання, які проводяться комерційними
структурами без дозвільних документів
Рубання, які проводяться комерційними
структурами на основі дозвільних документів,
але з грубим порушенням правил
Рубання, які проводяться лісогосподарськими
підприємствами на основі дозвільних
документів, але з грубим порушенням правил

9,0

Доволі
поширені

Інколи
трапляються

Незаконні рубки

Практично
відсутні

Поширеність незаконних рубань
у лісах пілотних територій, %

51,0 36,5

14,5 48,0 32,0
54,0 23,5 16,0
43,0 37,0 15,0

34,5 51,0 10,0

Загалом, на думку фахівців лісового господарства величина
шкоди від незаконних рубань лісу є середньою – 42,5 % опитаних респондентів. Незначною величину шкоди для лісового
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господарства від незаконних рубань лісу вважає 25,0 % фахівців
лісового господарства, а досить значною – 20,5 % опитаних респондентів. Чіткої однозначної відповіді щодо дієвості чинних
штрафів і сум відшкодувань збитків, заподіяних незаконними
рубками лісу, фахівці лісового господарства не дають. Так,
22,0 % респондентів вважає, що розміри штрафів за незаконні
рубки деревини є низькими, 34,5 % – відповідними до завданої
шкоди, а 37,0 % респондентів – занадто високими.
За соціологічними дослідженнями в рамках програми ENPIFLEG, основними заходами, які б сприяли усуненню незаконних
рубань лісу, фахівці лісового господарства вважають:
 зменшення рівня безробіття та зростання добробуту
населення;
 посилення адміністративної та кримінальної відповідальності;
 посилення штрафних санкцій;
 проведення сертифікації лісів;
 належне фінансування лісогосподарських підприємств;
 підвищення правової культури населення;
 участь громади в плануванні лісогосподарських заходів.
Основними заходами, які б сприяли усуненню використання
деревини нелегального походження, на думку підприємців
мають бути:
 припинення нелегального експорту;
 покращення роботи правоохоронних органів;
 посилення митного контролю;
 сертифікація походження деревини;
 сертифікація продукції з деревини.
На основі проведених досліджень щодо незаконних рубань
лісу та заходів щодо їх запобігання можна зробити такі висновки:
 незаконна (самовільна) рубка лісу є основним правопорушенням у секторі лісового господарства країни;
 дані щодо незаконних лісозаготівль наводяться тільки в
спеціалізованих виданнях (наприклад, видання Державного комітету лісового господарства; наукові вісники,
видання грантових програм) та значно відрізняються (у
Карпатах обсяги незаконних лісозаготівель за даними
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Держкомлісгоспу складають 0,01 млн м3, за даними проекту «FORZA» – 1,0–1,25 млн м3);
 в останні роки спостерігається поступове зменшення незаконних рубок лісу – як кількості випадків лісопорушень,
так і обсягів самовільних рубок лісу;
 на думку фахівців лісового господарства, обсяги нелегальних лісозаготівель до загального обсягу заготівель деревини, складають від 0 до 20 % (59,5 % опитаних респондента);
 найбільш поширеними в лісах Карпат та Полісся є незаконні рубання, здійснені громадянами для власних потреб
(для опалення житла та використання лісу як будівельного
матеріалу) та рубання лісу здійснені громадянами задля
отримання прибутку від продажу чи переробки заготовленної деревини;
 незаконні рубання лісу, здійснені комерційними структурами без дозвільних документів, на думку фахівців лісового
господарства практично відсутні;
 величина шкоди від незаконних рубань лісу, на думку
фахівців, є середньою (42,5 % респондентів);
 основними заходами, які б сприяли усуненню незаконних
рубань лісу, фахівці лісового господарства вважають:
– зменшення рівня безробіття та зростання добробуту
населення;
– посилення адміністративної та кримінальної відповідальності;
– підвищення правової культури населення та участь
громади в плануванні лісогосподарських заходів.
 основними заходами, які б сприяли усуненню використання деревини нелегального походження, на думку підприємців, повинні бути:
– припинення нелегального експорту та посилення митного контролю;
– сертифікація походження деревини та продукції з деревини;
– покращення роботи правоохоронних органів.
Лісові відносини в Україні ще недостатньо пристосовані до
ринкової економіки, непрозорі для суспільства, не враховують
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багатьох питань сталого управління лісами та наявність екологічно чутливих ринків. Незаконні рубки завдають непоправної
шкоди лісам і лісовому господарству, зумовлюють значні втрати
доходів державою та населення, спотворюють споживчу вартість
деревини та результати економічної оцінки лісових ресурсів.
Усунення згаданих негативних наслідків, скорочення до мінімуму одиничних випадків незаконних рубок деревини, забезпечення ресурсно-ощадливого лісокористування, ефективного
відтворення, надійної охорони і захисту лісів, підвищення їх
продуктивності можливо здійснити на основі удосконалення
сучасного законодавства та нормативного забезпечення; досягнення вищого життєвого рівня населення, зайнятості громадян
та їх соціальних гарантій; впровадження нових технологій у
лісозаготівельне виробництво, розширення деревообробних потужностей, розвиток глибокої переробки деревини; об’єднання
зусиль органів державної влади, лісової охорони, лісокористувачів, громадських організацій і населення з профілактики
запобігання та припинення незаконних рубок деревини.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИЧИН
САМОВІЛЬНИХ РУБАНЬ У ЛІСАХ
УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ
Оксана Душна, Ігор Соловій, Мар’яна Мельникович
Національний лісотехнічний університет України, м. Львів

Актуальність дослідження зумовлюється необхідністю реальної оцінки причин самовільних рубань в лісах Українських
Карпат. Мета цього соціально-економічного дослідження – виявити основні причини, що впливають на появу такого явища
як самовільні рубання у лісах Українських Карпат. Досліджено
вплив низки чинників, а саме таких як: висока ціна енергоресурсів, низький рівень соціального забезпечення населення,
недосконале лісове законодавство, недостатній контроль за
здійсненням рубок на місцевості, наявність в національній
економіці тіньового сектору, який забезпечується лісовими
ресурсами, отриманими незаконним шляхом, недостатні заходи
боротьби з контрабандою та корупцією, зростання кількості
приватних пилорам, які є споживачами незаконно заготовленої
лісової продукції.
У рамках дослідження у 2009 р. здійснено опитування 50 респондентів у Старосамбірському районі Львівської області. Район
обрано як характерний високолісистий об’єкт – лісовий фонд
Старосамбірського району становить 57,4 тис. га, або 46,1 % від
площі району. Серед опитаних 90 % – чоловіки, 10 % – жінки,
64 % респондентів мають середню або спеціальну середню
освіту, 32 % – незакінчену вищу або вищу, 32 % респондентів
тимчасово не працюють. У віковій структурі опитаних найбільшу
частку становлять особи віком від 20 до 30 років (46 %), від 30
до 40 років – 18 %, решта – від 40 до 50 років (20 %), а також
від 50 і більше (16 %).
За результатами опитування виявлено, що найбільший
вплив на погіршення стану лісів мають самовільні рубання,
що здійснюються на території Старосамбірського району (так
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вважає 84 % опитаних, або 42 респонденти). Саме тому було
важливо дослідити, які ж саме чинники спричиняють самовільні рубання лісу населенням.
Проаналізовано вплив семи факторів на самовільні рубання,
як одну з основних причин еколого-економічних проблем лісового господарства. Функцію впливу досліджуваних чинників
на появу самовільних рубань можна представити так:
у = f(х1, х2, х3, х4, х5, х6, х7 ),

(1)

де у – самовільні рубання як одна з основних причин екологоекономічних проблем лісового господарства,
х1 – висока ціна енергоресурсів,
х2 – низький рівень соціального забезпечення населення,
х3 – недосконале лісове господарство,
х4 – недостатній контроль за здійсненням рубок на місцях,
х5 – наявність в національній економіці тіньового сектору,
який забезпечується лісовими ресурсами, отриманими
незаконним шляхом,
х6 – недостатні заходи боротьби з контрабандою та корупцією,
х7 – функціонування приватних пилорам, які є споживачами
незаконно заготовленої лісової продукції.
Для полегшення опрацювання інформації присвоїли бали
відповідям респондентів на ключові запитання анкети (0 – позитивна відповідь «так», 1 – негативна «ні»).
Аналіз щільності лінійного зв’язку кожного з досліджуваних факторів із залежною змінною здійснено за допомогою
кореляційного аналізу (зведені результати цього аналізу представлені у табл. 1).
Аналізовані фактори залежно від щільності (тісноти) зв’язку із
залежною змінною можна проранжувати в такому порядку:
1) низький рівень соціального забезпечення населення (х2);
2) функціонування приватних пилорам, які є споживачами
незаконно заготовленої лісової продукції (х7);
3) недосконале лісове законодавство (х3);
4) недостатній контроль за здійсненням рубок на місцях (х4);
5) недостатні заходи боротьби з контрабандою та корупцією (х6);
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6) наявність в національній економіці тіньового сектору,
який забезпечується лісовими ресурсами, отриманими
незаконним шляхом (х5),
7) висока ціна енергоресурсів (х1).
Таблиця 1

Висока ціна
енергоресурсів (x1)
Низький рівень
соціального забезпечення
населення (x2)
Недосконале лісове
законодавство (x3)
Недостатній контроль
за здійсненням рубок
на місцях (x4)
Наявність в національній
економіці тіньового
сектору, який забезпечується лісовими ресурсами,
отриманими незаконним
шляхом (x5)
Недостатні заходи
боротьби з контрабандою
та корупцією (x6)
Функціонування приватних
пилорам, які є споживачами
незаконно заготовленої лісової продукції (x7)

Розрахункове
значення
t-критерію
Ст’юдента

Незалежна змінна

Коефіцієнт
кореляції, rху

Зведені результати кореляційного аналізу

Характеристика
зв’язку

0,010

0,491

прямий, слабкий,
незначущий

0,506

32,594

прямий, помірний, значущий

0,327

17,597

прямий, слабкий,
значущий

0,189

9,425

прямий, слабкий,
значущий

0,014

0,655

прямий, слабкий,
незначущий

0,071

3,446

прямий, слабкий,
значущий

0,402

23,042

прямий, помірний, значущий

Критичне значення розподілу Ст’юдента для α=0,05, n=50
дорівнює 2,009.
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За результатами кореляційного аналізу можна дійти висновку, що з похибкою 0,5 % статистично значущими факторами,
що впливають на обсяги самовільних рубань, є такі: низький
рівень соціального забезпечення населення (х2), функціонування приватних пилорам, які є споживачами незаконно заготовленої лісової продукції (х7), недосконале лісове законодавство (х3), недостатній контроль за здійсненням рубок на місцях
(х4), недостатні заходи боротьби з контрабандою та корупцією
(х6). Статистично незначущими факторами виявились висока
ціна енергоресурсів (x1) та наявність в національній економіці
тіньового сектору, який забезпечується лісовими ресурсами,
отриманими незаконним шляхом (x5). Помірний зв’язок (значення коефіцієнта кореляції знаходиться в межах від 0,35 до
0,55) спостережено між залежною змінною та факторами х2 та
х7. Решта факторів із залежною змінною мають слабкий зв’язок
(значення коефіцієнта кореляції знаходиться в межах від 0 до
0,35).
Оскільки основною метою нашого дослідження було виявити основні причини, які призводять до самовільних рубань,
здійснено покроковий регресійний аналіз.
Модель із урахуванням усіх семи незалежних змінних має
такий вигляд:
у = –0,017–0,118х1+0,405х2+0,382х3–
0,177х4+0,017х5+0,111х6+0,219

(2)

Коефіцієнт детермінації для моделі становить 0,372 (37,2 %
дисперсії залежної змінної описується дисперсією незалежних
змінних). Тобто, 37,2 % поведінки респондентів щодо визначення причин самовільних рубань, як однієї з основних екологоекономічних проблем лісового господарства, пояснюється досліджуваними незалежними факторами х1, …, х7. Розрахункове
значення F-критерію Фішера становить 3,56 (критичне значення
2,25), тому отримана модель адекватна. Однак, t-статистика показала незначущість факторів х1 (висока ціна енергоресурсів),
х3 (недосконале лісове законодавство), х4 (недостатній контроль
за здійсненням рубок на місцях), х5 (наявність у національній
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економіці тіньового сектору, який забезпечується лісовими
ресурсами, отриманими незаконним шляхом), х6 (недостатні
заходи боротьби з контрабандою та корупцією). Тому ці фактори поступово необхідно вивести з моделі.
Оскільки покроковий регресійний аналіз передбачає поступове виключення незначущих чинників з моделі, то поступово було виведено такі фактори: наявність в національній
економіці тіньового сектору, який забезпечується лісовими
ресурсами, отриманими незаконним шляхом (х5), висока ціна
енергоресурсів (х1), недостатні заходи боротьби з контрабандою
та корупцією (х6), недостатній контроль за здійсненням рубок
на місцях (х4), недосконале лісове законодавство (х3).
Після виведення всіх незначущих факторів модель матиме
такий вигляд:
у = –0,008+ 0,415х2+0,223х7

(3)

Коефіцієнт детермінації для моделі становить 0,341 (лише
34,1 % дисперсії залежної змінної описується дисперсією
незалежних змінних). Тобто, 34,1 % поведінки респондентів
щодо визнання самовільних рубань як однієї з основних еколого-економічних проблем лісового господарства пояснюється
такими досліджуваними факторами: х2 – низький рівень соціального забезпечення населення, х7 – функціонування приватних пилорам, які є споживачами незаконно заготовленої
лісової продукції.
Розрахункове значення F-критерію Фішера становить 12,153
(критичне значення 3,23), тому отримана модель адекватна.
Отже, дану модель з ймовірністю 95 % можна використовувати
для аналізу і прогнозу. При перевірці на значущість коефіцієнтів
регресії обидва виявилися статистично значущими (розрахункове значення t-критерію Ст’юдента 3,573 для х2 та 2,466
для х7 більше критичного значення t-критерію Ст’юдента, яке
дорівнює 2,009).
Отже, за результатами покрокового регресійного аналізу
на визнання респондентами самовільних рубань, як однієї з
основних еколого-економічних проблем лісового господарства,
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впливають такі причини: низький рівень соціального забезпечення населення та функціонування приватних пилорам, які є
споживачами незаконно заготовленої лісової продукції. Проте
вплив цих факторів на залежну змінну різний.
Так, з ймовірністю 95 % можна стверджувати, що зниження
рівня соціального забезпечення населення призведе до зростання неусвідомленості респондентів про явище самовільних
рубань як одну з найважливіших еколого-економічних проблем
лісового господарства (перехід з категорії «так» в категорію
«ні» (діапазон зміни від 0 (так) до 1 (ні) на 41,5 %. Тобто, зростання рівня соціальної незабезпеченості населення призведе
до зростання обсягів самовільних рубань, оскільки населення
змушене буде йти на такі порушення, щоб матеріально забезпечити свої сім’ї.
З похибкою 0,05 можна стверджувати, щодо зростання
кількості приватних пилорам, які є споживачами незаконно
заготовленої лісової продукції, призведе до зростання неусвідомленості респондентів про явище самовільних рубань як
одну з найважливіших еколого-економічних проблем лісового
господарства на 22,3 % (перехід з категорії «так» в категорію
«ні» (діапазон зміни від 0 (так) до 1 (ні).
Отже, за результатами дослідження можна зробити такі
висновки. Більшість респондентів вважають, що стан лісів у
їхній місцевості є дуже поганим, а причиною цього є самовільні
рубання в цих лісах. Значна частка респондентів (64 %) добре
розуміють, що таке незаконні рубання і вважають їх основними
причинами низький рівень соціального забезпечення населення, недосконале лісове законодаство та зростання кількості
приватних пилорам, які є споживачами незаконно заготовленої
лісової продукції.
Самовільні рубання лісу залишаються найістотнішим порушенням природоохоронного законодавства у Карпатському
регіоні. Для радикального покращення ситуації потрібно усунути ті явища, які є їх передумовою – соціальні проблеми,
пов’язані з низьким рівнем добробуту сільського населення
гірських районів, недостатню дієвість лісового законодавства
як «батога і пряника» (баланс покараня-стимулювання) для
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лісокористувачів, наявність тіньового сектора у сфері первинної
деревообробки на місцевості, недостатній рівень узгодженості
діяльності лісової охорони, правоохоронних органів, органів
місцевого самоврядування, державної інспекції з контролю за
охороною, захистом, використанням та відтворенням лісів та
суспільно активної громадськості.

УДК 630*2:630*6+316.714

ЛІСОВИЙ ФОНД КОСІВЩИНИ:
ПРИЧИНИ НЕЗАКОННИХ РУБОК ЛІСУ
Ярослав Геник
Національний лісотехнічний університет України, м. Львів

Павло Ванджурак, Василь Дмитрук
Державне підприємство «Кутський лісгосп», смт. Яблунів

Микола Близнюк
«Центр громадських ініціатив», м. Косів

Косівщина – мальовничий край Гуцульщини, з унікальними
природними ландшафтами та самобутніми звичаями місцевих
громад. Територія району (площа 903 км2) виділяється великою
культурно-історичною цінністю, своєрідністю рельєфу, розмаїттям рослинного і тваринного світу та значним рекреаційним
потенціалом.
Найбільшим багатством Косівщини є лісові екосистеми
(45,7 тис. га, або 50,7 % території району), де в низинній частині
переважають дубові, в передгір’ї грабово-букові, а в горах –
букові та смереково-букові ліси. Під Греготом ще збереглися
смерекові пралісові екосистеми, а на хребтах Сокільський та
Кам’янистий – природні букові ліси з домішками ялиці та явора.
Основними лісоутворюючими породами є бук, дуб, ялина,
ялиця, в домішку граб, ясен, явір, вільха, липа, клен. Найбільш
вагому роль в лісовому господарстві району відіграють букові та смерекові насадження. Значно менше представлені
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ялицеві, дубові, грабові та вільхові насадження. Загалом, флору
Косівщини складає понад 1000 видів вищих рослин, серед яких
багато рідкісних, зникаючих та ендемічних. Різноманітний і
тваринний світ району представлений також і рідкісними видами – ведмідь бурий, олень карпатський, козуля європейська.
До Червоної книги України занесено 65 видів рослин, 16 видів
хребетних та 4 види комах, розповсюджених на території району.
Лісовий фонд Косівщини за даними Головного управління
Деркомзему в Івано-Франківській області станом на 1 січня
2010 року становить 45,7 тис. га, або 50,6 % території району.
Основними лісокористувачами на території району є:
 Національний природний парк «Гуцульщина» (площа
32271 га, з яких 7606 га в постійному користуванні);
 Косівське РП «Райагроліс» (площа 19227 га, з яких 9,9 тис. га
включені до складу НПП «Гуцульщина» без вилучення);
 Державне підприємство «Кутський лісгосп» (площа 16140 га,
з яких 14,8 тис. га включені до складу НПП «Гуцульщина»
без вилучення);
Основними напрямками діяльності постійних лісокористувачів на території району є: збереження та відновлення лісів,
ефективне та раціональне використання лісових ресурсів,
збільшення обсягів реалізації продукції за рахунок ефективного використання лісосічного фонду, надання рекреаційних
послуг населенню.
За даними Головного управління статистики в Івано-Франківській області в 2009 році на території району рубання лісу
проведено на площі 1284 га (в т. ч. рубки головного користування – 8 га, а рубки формування та оздоровлення лісів – 1276 га).
Загалом на території Косівщини спостерігається чітка тенденція
зменшення заготівлі ліквідної деревини. Так, у 2009 році обсяг
заготівлі ліквідної деревини у лісових масивах району склав
18,7 тис. щільних м3 та зменшився в порівнянні з 2000 роком
в 1,86 рази (рис. 1).
На території Косівського адміністративного району особливо відчутною є проблема історичної соціальної несправедливості щодо колишніх власників лісів, яка у сусідніх країнах
Центральної Європи вирішена шляхом реституції лісових
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Рис. 1. Динаміка заготівлі ліквідної деревини в лісах Косівщини

земель. У районі є низка лісових територій питання власності
яких хоч і є визначеною, проте не визнається місцевими жителями. Так, мешканці Прокурави, Брустурів та Шепота висувають
претензії на лісові угіддя довкола своїх сіл та вважають, що ці
ліси ще від часів Австрійської влади належать їм, а відповідно,
не впускають на «свої» угіддя представників лісових підприємств і правоохоронних органів та самостійно ведуть лісове
господарство на цих землях.
Основними лісопорушеннями в лісовому господарстві району
є незаконні (самовільні) рубки лісу. Так, у лісах ДП «Кутський
лісгосп» та РП «Райагроліс» у 2005 році обсяг самовільних
рубок лісу склав 338 м3 на загальну суму завданих збитків
259,0 тис. грн, а в 2010 році – 144 м3 із завданими збитками на
суму 374,0 тис. грн (табл. 1).
Загалом, з 2006 до 2010 р. спостерігається тенденція до зменшення обсягу самовільних рубок лісу. Однак, внаслідок збільшення штрафних санкцій за самовільні рубки лісу в 2008 році,
загальна сума завданих ними збитків значно зросла.
Позапланові перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства державною екологічною інспекцією в Івано-Франківській області виявляють незаконні рубання лісу і
на території Національного природного парку «Гуцульщина»
(повідомлення ЦЗГ УМВС України в Івано-Франківській області
та «Західної інформаційної корпорації»).
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Таблиця 1
Самовільні рубки лісу на території Косівського району,
на які складені протоколи про лісопорушення лісовою
охороною ДП «Кутський лісгосп» та РП «Райагроліс»

Рік
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Кількість
складених
протоколів,
шт.
130
227
69
63
76
39

Обсяг
самовільних
рубок лісу,
м3
338
717
681
318
310
144

Завдані
збитки,
тис. грн
259,0
389,8
363,9
272,6
679,6
374,0

Проведені соціологічні дослідженні у рамках Програми ENPIFLEG «Удосконалення систем правозастосування й управління
в лісовому секторі у країнах-учасницях Європейської політики
добросусідства та Росії» дозволили окреслити основні причини
незаконних лісозаготівель на Косівщині.
Так, найбільш вагомими загрозами для стану лісів району
на думку фахівців лісового господарства є (табл. 2):
 самовільне вирубування лісів місцевими мешканцями;
 недосконала законодавча база;
 передача лісу в оренду тимчасовим лісокористувачам;
 низька екологічна культура мешканців.
Основними чинниками, які впливають на правопорушення
в лісових насадженнях району, фахівці лісового господарства
називають (табл. 3):
 високий рівень безробіття;
 недостатнє фінансування лісогосподарських підприємств;
 низькі зарплати працівників лісового господарства;
 недосконалість лісового законодавства.
Основними чинниками, які сприяють незаконним рубанням
лісу, населенням Косівщини фахівці лісового господарства
вважають (табл. 4):
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Таблиця 2

Зловживання при експлуатації лісових
ресурсів з боку органів місцевої влади
Відвідування лісу рекреантами
Зловживання при експлуатації лісових
ресурсів з боку бізнесових структур
Нераціональна діяльність лісогосподарських
підприємств
Погана охорона лісу
Передача лісу в оренду тимчасовим
лісокористувачам
Низька екологічна культура мешканців
Недосконала законодавча база
Самовільне вирубування лісів
місцевими жителями

Становить загрозу
та становить значну
загрозу

Загрози для стану лісів

Не становить загрози
та радше не становить
загрози, ніж є загрозою

Найбільш вагомі загрози для стану лісів,
(% опитаних респондентів)

72

24

76

24

62

34

62

36

52

36

50

48

48

48

34

56

42

58

 високий рівень безробіття;
 низький рівень соціального забезпечення населення;
 низька правова культура населення.
 функціонування нелегальних приватних пилорам.
Основними заходами, які б сприяли усуненню незаконних
рубань лісу на території Косівщини, фахівці лісового господарства вважають (табл. 5):
 посилення адміністративної та кримінальної відповідальності;
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Зовсім не впливає
та частково впливає

Істотно впливає та
впливає вирішальним чином

Таблиця 3
Чинники, які впливають на правопорушення
в лісовому секторі, (% опитаних респондентів)

Недостатній контроль з боку лісової охорони

68

30

Відсутність ефективних штрафних санкцій
Висока складність отримання дозволу на
лісокористування
Нагальна потреба в дровах
Бюрократичні ускладнення громадян
до законного користування лісом
Бідність населення
Бажання отримати високі прибутки бізнесовими
структурами
Існування тіньової економіки

56

36

52

36

58

38

46

44

46

50

44

50

42

52

Бажання отримати додатковий дохід населенням

38

54

Недосконалість лісового законодавства
Низька зарплата працівників лісового
господарства
Недостатнє фінансування лісогосподарських
підприємств
Високий рівень безробіття

28

62

24

66

38

60

26

70

Чинники правопорушень
у лісовому господарстві

 зменшення рівня безробіття та зростання добробуту
населення;
 посилення громадського контролю;
 проведення сертифікації лісів.
Загалом, проведені дослідження дозволяють зробити такі
висновки:
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Зовсім не
спричиняє

Незначно
спричиняє

Істотно
спричиняє

Таблиця 4
Чинники, які сприяють незаконним рубанням лісу
місцевим населенням, (% опитаних респондентів)

Відсутність ефективних штрафних санкцій

44

28

20

Недосконале лісове законодавство

36

26

28

Ставлення до лісу як до своєї власності

32

20

30

Наявність в економіці тіньового сектору

22

34

34

Стійкий попит на деревину
Недостатні заходи боротьби
з контрабандою та корупцією
Недостатній контроль за здійсненням
незаконних рубань
Висока ціна енергоносіїв

14

42

34

20

36

36

34

28

36

24

28

40

22

26

42

24

24

44

12

32

46

8

26

54

10

18

60

Чинники, які сприяють
незаконним рубкам лісу населенням

Висока прибутковість незаконних рубань
Функціонування нелегальних приватних
пилорам
Низька правова культура населення
Низький рівень соціального забезпечення
населення
Високий рівень безробіття

 Косівщина відноситься до високолісистих територій України (ліси займають 50,6 % території району) і вирізняється
унікальними лісовими ландшафтами та своєрідним етнокультурним середовищем;
 найбільш вагому роль в лісовому господарстві району відіграють букові та смерекові насадження. Значно менше представлені ялицеві, дубові, грабові та вільхові насадження;
 основними лісокористувачами на території Косівщини є:
Національний природний парк «Гуцульщина» (32271 га);
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Таблиця 5

Зовсім
не важливі

Не дуже
важливі

Важливі

Заходи, які сприяють
усуненню незаконних рубань лісу, %

50

12

20

38

22

20

32

24

26

Передача лісу в оренду місцевим жителям

26

18

34

Передача лісу в приватну власність

36

8

34

Посилення штрафних санкцій

34

28

36

Проведення сертифікації лісів

22

18

38

Посилення громадського контролю
Зменшення рівня безробіття та зростання
добробуту населення
Посилення адміністративної та кримінальної
відповідальності

22

26

44

14

18

56

22

16

58

Заходи, які сприяють
усуненню незаконних рубань лісу
Участь громади в плануванні
лісогосподарських заходів
Передача ділянок лісу в постійне
користування місцевій громаді
Передача ділянок лісу в оренду інвесторам

Державне підприємство «Кутський лісгосп» (16140 га) та
Косівське РП «Райагроліс» (19227 га);
 у лісових масивах району спостерігається чітка тенденція
зменшення заготівлі ліквідної деревини (2000 рік – 34,7 тис.
щільних м3; 2009 рік – 18,7 тис. щільних м3);
 основними лісопорушеннями в лісах району є незаконні
(самовільні) рубки лісу, обсяг яких та сума завданих ними
збитків з 2006 року поступово зменшуються;
 найбільш вагомими загрозами для стану лісів Косівщини
на думку фахівців лісового господарства є: самовільне вирубування лісів місцевими мешканцями; недосконала законодавча база; передача лісу в оренду тимчасовим лісокористувачам та низька екологічна культура мешканців;
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 основними чинниками, які впливають на правопорушення
в лісових насадженнях району, фахівці лісового господарства вважають: високий рівень безробіття; недостатнє
фінансування лісогосподарських підприємств; низьку
зарплатню працівників лісового господарства; недосконалість лісового законодавства;
 основними чинниками, які сприяють незаконним рубанням лісу населенням Косівщини, на думку фахівців лісового
господарства є: високий рівень безробіття; низький рівень
соціального забезпечення населення; низька правова
культура населення та функціонування нелегальних приватних пилорам;
 основними заходами, які б сприяли усуненню незаконних
рубань лісу на території Косівщини, фахівці лісового господарства вважають: посилення адміністративної та кримінальної відповідальності; зменшення рівня безробіття та
зростання добробуту населення; посилення громадського
контролю; проведення сертифікації лісів.
 вирішення проблем ведення лісового господарства (зокрема і проблем незаконних рубань лісу) та розробка дієвих
заходів щодо сталого розвитку лісової галузі Косівщини
потребують налагодження тісної співпраці лісогосподарських підприємств, органів влади, підприємців та громадськості краю.
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НЕЗАКОННІ РУБКИ
ЯК НАСЛІДОК ПРОЯВУ КОРПОРАТИВНОЇ
ЗАМКНУТОСТІ ЛІСОВОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ
Ігор Сіренко
Національний екологічний центр України (НЕЦУ), м. Київ

Олексій Василюк
Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України, м. Київ

Михайло Богомаз
Дружина охорони природи «Зелене майбутнє», м. Київ

Підходи до визначення законності проведення лісогосподарських робіт можуть бути різними – можна весь процес
розглядати з погляду нормативної бази і корпоративної етики,
що виробилась в лісовій галузі, а можна розглядати з погляду
чинного природохоронного законодавства України, міжнародних природоохоронних конвенцій, сторонами яких є Україна, та
екосистемного погляду на ліс як важливу для існування людства екосистему. Процедура відведення лісів у рубки всіх типів
та методики проведення власне лісогосподарських робіт, що
визначені лісовим законодавством, у більшості випадків суперечать чинному в Україні природоохоронному законодавству.
Близько 15% від площі України займають ліси, що знаходяться переважно в користуванні Державного комітету лісового
господарства (ДКЛГ) та інших лісокористувачів, які провадять
активне лісове господарство, де ведеться лісове господарства.
Також варто відзначити, що чинною недосконалою нормативноправовою базою у сфері лісового господарства, користуються
всі лісокористувачі незалежно від підпорядкування. Водночас,
ліси в Україні складають переважну більшість площ, які є природними та напівприродними територіями. Стан лісів суттєвим
чином впливає на «українську частину» всієї біосфери Землі,
стабільність і відновлювальна здатність якої визначається
саме біорізноманіттям.
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Виходячи із цього, лісогосподарська діяльність (як рубки,
так і посадка лісу) є одним з найсуттєвіших факторів впливу на
природне біорізноманіття в Україні. Основними типами такого
впливу лісового господарства є рубки головного користування,
всі види санітарно-оздоровчих заходів у лісах, лісорозведення
та мисливство.
Будь-яка лісогосподарська діяльність здійснюється планово
(окрім деяких санітарно-оздоровчих заходів, наприклад, після
пожежі), згідно з матеріалами лісовпорядкування. Відповідно до
ч. 9. ст. 46 Лісового кодексу України (ЛКУ), «Лісовпорядкування
передбачає: (…) виявлення типових та унікальних природних
комплексів, місць зростання та оселення рідкісних та таких, що
перебувають під загрозою зникнення видів тваринного і рослинного світу і підлягають заповіданню, включенню до екологічної
мережі». Результати виявлення таких видів теоретично повинні
зосереджуватись у державному лісовому кадастрі (гл. 9 ЛКУ),
втім на сьогодні цей кадастр не ведеться [4].
У ході природоохоронної роботи постійно виникає потреба отримання відомостей про місцезнаходження рідкісних
видів у лісах. Не маючи можливості отримати таку інформацію з Державного лісового кадастру, ми прагнули отримати
такі відомості безпосередньо з їх першоджерела – матеріалів
лісовпорядкування.
Аналогічним чином, лише матеріали лісовпорядкування, в
ході якого відбувається виділення структури лісових насаджень
є достовірним джерелом інформації про конфігурацію територій
природно-заповідного фонду (ПЗФ), що знаходяться на лісових
землях. Це викликано тим, що в процесі лісовпорядкування
формується номінальна структура лісів (поділ на квартали і
виділи), до яких як правило «прив’язують» обриси ПЗФ.
Натомість, матеріали лісовпорядкування в структурі ДКЛГ
є конфіденційною інформацією, якій присвоюється гриф «Для
спеціального користування» [1]. Не маючи можливості ознайомитись з цікавими для нас відомостями, ми спробували
відстежити, чи реальний процес врахування біорізноманіття
при лісовпорядкуванні відповідає тому, що декларується у
ст. 46 ЛКУ.
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Аналіз інформаційних запитів, адресованих лісогосподарським підприємстам, що перебувають в структурі ДКЛГ Київської області, щодо наявності на їхній території рідкісних та
зникаючих видів рослин та тварин, свідчить про те, що на
думку керівників, що підписали ці запити, рідкісні види зустрічаються лише на територіях природно-заповідного фонду,
або їх взагалі немає. Разом з тим, польові роботи, проведені на
території, наприклад, ДП «Клавдієвський ЛГ» тої ж Київської
області свідчать абсолютно про протилежне.
Листом № 331 від 27.02.2010, начальник Миколаївського
обллісгоспу П. М. Паламарюк повідомляє нам, що (цитуємо
дослівно) «... виявлення місця видів рослин, за виключенням
деревно-чагарникових, та тварин, включених до Червоної книги
України, згідно із Законом України «Про Червону книгу України»
в області є компетенція органів міністерства охорони навколишнього природного середовища…», «Як поінформували нас
працівники Київської лісовпорядкувальної експедиції, роботи
по ч. 9. ст. 46 ЛКУ виконуються лише при наявності окремого
замовника та фінансування та окремої угоди на виконання
зазначених робіт. Тому що Інструкція безперервного і базового впорядкування не передбачає в своєму переліку зазначених
робіт».
Аналогічно, листом №02-07/691 від 26.02.10, заступник
голови ДКЛГ України М. Ведмідь повідомляє, що «Українське
державне проектне лісовпорядне виробниче об’єднання ВО «Укрдержліспроект» здійснює лісовпорядні роботи у всіх лісах
України відповідно до встановленого порядку. Під час здійснення лісовпорядних робіт обов’язково враховується інформація
щодо наявності на території, яка підлягає лісовпорядкуванню,
рідкісних, та таких що перебувають під загрозою зникнення,
видів тваринного світу, занесених до ЧКУ. Зазначена інформація лісовпорядними організаціями включається до матеріалів
лісовпорядкування на підставі кадастрів тваринного та рослинного світу». Втім, на сьогодні випадків звернення лісовпорядних підприємств до Інститутів зоології та ботаніки НАНУ
з проханням надати дані Державних кадастрів тваринного та
рослинного світу нам не відомо.
137

Окремої розмови заслуговує Інструкція, згадана у листі
П. М. Паламарюка. На запит НЕЦУ, листом № 02-16/17.01 від
05.05.2010 заступник голови ДКЛГ України М. Ведмідь повідомив таке. «У 1994 році Українським державним лісовпорядним
виробничим об’єднанням (ВО «Укрдержліспроект») була розроблена і затверджена Технологічна інструкція по безперервному
лісовпорядкуванню лісового фонду України». Цим же листом нам
надана копія Інструкції. Жодного слова ні про виявлення, ні
про врахування існування біорізноманіття або рідкісних видів
у Інструкції немає. Більше того, сама Інструкція не затверджена
жодним нормативним актом [3].
І це не зважаючи на те, що у ст. 11 Закону України «Про
Червону книгу України» прямо вказано – «Охорона об’єктів
Червоної книги України забезпечується шляхом: (…) урахування
вимог щодо їх охорони під час розроблення нормативно-правових
актів; (…) урахування спеціальних вимог щодо охорони об’єктів
Червоної книги України під час розміщення продуктивних сил,
вирішення питань відведення земельних ділянок, розроблення
проектної та проектно-планувальної документації...». До останньої якраз і відносяться матеріали лісовпорядкування.
Очевидно, що представники лісової галузі на власний розсуд
трактують норми закладені в Лісовий кодекс України. Разом з
тим, виявлення (саме виявлення, а не врахування) рідкісних
видів тварин і рослин повинно здійснюватись як невід’ємна
частина лісовпорядкування, замовниками якого можуть бути
лише підприємства лісової галузі. Реально ж порушення цієї
норми ЛКУ і є першопричиною подальшого порушення природоохоронного законодавства, а відповідно і втрат, при лісогосподарській діяльності.
Для нашого дослідження є цікавим також спільний наказ
Мінприроди України та ДКЛГ від 24.12.2003 №185/210-А «Про
затвердження Методичних рекомендацій щодо режиму збереження лісових екосистем на територіях природно-заповідного
фонду України різних категорій» [2]. З тексту цього наказу
стає зрозуміло, що навіть в спільних з Мінприроди документах
Держкомлісгосп України не враховує необхідність охорони
біорізноманіття.
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Лише суху згадку про необхідність збереження рідкісних
видів та «зеленокнижних» рослинних угруповань можна знайти у п. 2.4 Методичних рекомендацій, за виключенням якого
весь зміст цих рекомендацій стосуються передусім деталізації
умов проведення рубок в усіх категоріях природно-заповідного
фонду України (з числа підпорядкованих лісовій галузі) і навіть в природних заповідниках (!). Так, у п. 2.3 йдеться про те,
що лісогосподарські заходи в природних заповідниках можуть
відбуватись на підставі проектів організації їх територій та
матеріалів лісовпорядкування, що прямо суперечить Закону
України «Про природно-заповідний фонд».
П. 3.1.1. Методичних рекомендацій регламентує загальні
вимоги до природоохоронних та лісогосподарських заходів
на землях ПЗФ. Зокрема у пункті згадуються такі несумісні
із природоохоронним законодавством поняття як «заходи
щодо запобігання змінам природних комплексів заповідника
(…) – рубки догляду, вибіркові санітарні рубки та суцільні
санітарні рубки, рубки реконструкції малоцінних та похідних
деревостанів, ліквідація захаращеності»; «в окремих типах
лісових формацій (…) природоохоронні заходи повинні здійснюватись ручними мотоагрегатами…». П.3.14 регламентує
необхідність проведення вибіркових рубок в стиглих та перестійних деревостанах, які є особливо цінними для збереження
біорізноманіття.
Далі в тексті Методичних рекомендацій йдеться лише про
умови проведення рубок, ліквідації захаращеності, поновлення
насаджень та «захист виготовленої деревини від шкідників та
хвороб».
Варто зазначити, що в тексті Методичних рекомендацій немає не лише посилань, а і сумісності з вимогами, передбаченими
для функціонування окремих категорій ПЗФ Законом України
«Про природно-заповідний фонд» та низкою нормативних
актів Мінприроди. Натомість документ виявляється ідеально
сумісним із Санітарними правилами в лісах України.
Отже, на сьогоднішній день при проведенні лісогосподарських робіт повністю ігнорується вітчизняне та міжнародне природоохоронне законодавство в частині збереження
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рідкісних та зникаючих видів тварин і рослин, що призводить до знищення біорізноманіття не тільки на території
лісогосподарських підприємств, але й на лісових територіях
природно-заповідного фонду.
Насамкінець відмітимо, що незважаючи на той факт, що
відповідь на питання: «Чи можна вважати вирубку лісу, при
якій знищуються популяції або окремі екземпляри видів, що
охороняються національним чи міжнародним законодавством?» є очевидною – такі вирубки є незаконними – більшість посадовців та експертів лісової галузі України, діючи в
рамках вузьковідомчої корпоративної етики, продовжують
ігнорувати цей факт.
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РОЗВИТОК РИНКУ ЕКОЛОГІЧНИХ
ПОСЛУГ ЛІСІВ ЯК ШЛЯХ ДО ЗМЕНШЕННЯ
НЕЗАКОННИХ ЛІСОЗАГОТІВЕЛЬ В УКРАЇНІ
Ігор Соловій, Леся Монастирська
Національний лісотехнічний університет України, м. Львів

Незаконна лісозаготівля – це широко розповсюджена проблема в усьому світі, що стосується країн, які вирощують, експортують та імпортують деревину. Незаконну лісозаготівлю
у найбільш поширеному трактуванні визначають як вирубку,
транспортування, купівлю чи продаж деревини з порушенням
національного законодавства.
Незаконне вирубування лісів має негативний як екологічний,
так і соціальний, економічний і навіть політичний вплив.
Залежно від того, як проводиться незаконна лісозаготівля та
на якій території оцінюють масштабність та значимість її негативного екологічного впливу. Якщо незаконну лісозаготівлю
можна охарактеризувати як великомасштабну деструктивну
вирубку лісу, то потенційно це може призвести до перетворення
лісу в інший тип землекористування, зникнення певних видів
рослин (дерев, кущів), і в деяких випадках, зникнення популяції
тварин, які залежать від умов даної території. Якщо незаконна
лісозаготівля проводиться на природоохоронних територіях,
то важливі біологічні ресурси (наприклад, рідкісні види рослин
та тварин) можуть опинитися під загрозою зникнення. Якщо
незаконна лісозаготівля проводиться в гірській місцевості, це
може призвести до стихійного лиха (паводків, зсувів та ін.),
оскільки без лісового покриву вода не втримується ґрунтом і
стікає в долини, в той час як менш зріджене лісове насадження
затримувало б частину дощової чи талої води в горах, і вона не
потрапляла б до річок.
Незаконна лісозаготівля може мати й негативні економічні
наслідки для країн, в яких вона відбувається. В деяких країнах
обсяг незаконно заготовленої деревини більший, ніж загальний
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обсяг офіційно заготовленої деревини. В подальшому, незаконна заготівля деревини і торгівля нею пов’язана з іншою незаконною діяльністю, наприклад, корупцією, ухиленням від сплати податків, відмиванням отриманих внаслідок цього доходів.
Так, наприклад, незаконна заготівля лісу може свідчити про
слабкість правоохоронних органів і про поширення корупції.
Поширення незаконної лісозаготівлі в країні може знижувати її інвестиційну привабливість. Дані фактори можуть
мати антиспонукальну дію для довгострокових інвестицій
в ці країни і можуть збільшувати витрати інвесторів, які
вже інвестували в економіку цїєї країни. Однією з ознак незаконної лісозаготівлі є вирубка дерев без повідомлення
про це державних органів. Без таких повідомлень уряд не
може визначити розміру податків, які мали би справлятись із
заготовленої деревини, що позначається на доходах бюджету
держави. Наприклад, підраховано, що в Індонезії щорічно від
незаконної лісозаготівлі країна втрачає 3 млрд дол. США, що
становить більше ніж 45% від загального обсягу експорту
легально добутої деревини та пиломатеріалів.
Незаконна заготівля деревини може зачіпати інтереси і
місцевих громад. Місцеві громади залежать від недеревних
продуктів лісу (ягоди, гриби, трави). Порушуючи цілісність
лісових масивів, незаконна лісозаготівля шкодить розвитку
мисливства та рибальства.
Через латентний характер незаконних лісозаготівель важко
отримати достовірні дані про них та визначити їхні обсяги в
багатьох країнах світу. Використовуючи дані державних звітів,
судових справ, показів свідків, супутникових знімків та інших
джерел, можна виділити три країни, в яких незаконна заготівля
лісу здійснюється в найбільшому обсязі. За даними доповіді
в Конгресі США від 9 червня 2008 року, це – Росія, Індонезія
та Бразилія. Дещо в менших обсягах це відбувається і в інших
країнах, наприклад, Ліберії, Малайзії, Танзанії, Болівії, Габоні,
Камеруні, Лаосі, Камбоджі, Тайланді, Туреччині, Гані та ін.
Деякі країни сприяють незаконній заготівлі деревини, імпортуючи незаконно заготовлену деревину. Наприклад, Китай є
головним імпортером деревини з Габону, Камеруну, Мозамбіка
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та Екваторіальної Гвінеї. Значний обсяг імпортованої Китаєм
незаконно заготовленої деревини використовується у виробництві продукції, яка далі реекспортується у США. Європейський
Союз теж звинувачують в імпортуванні незаконно заготовленої
деревини. Так, за даними Всесвітнього Фонду Дикої Природи,
країни ЄС витрачають 3 млрд фунтів стерлінгів в рік на закупівлю незаконно заготовленої деревини, в основному з басейну
річки Амазонки, країн Прибалтики, басейну річки Конго, Східної
Африки, Індонезії, Росії та України.
В Україні, на жаль, незаконна лісозаготівля є однією з важливих проблем лісового господарства. В основному це самовільні рубки, коли люди, не маючи відношення до лісового
господарства, самостійно рубають і вивозять ліс. Інші незаконні
лісозаготівлі вчиняють працівники лісового господарства з
порушенням відповідних регламентуючих норм і вимог, наприклад, поза межами ділянки, в більшій кількості, ніж зазначено
в документах, та не у відповідний час. Часто причинами незаконних рубок є нестача коштів (особливо населення гірських
районів), безробіття, тобто соціальні фактори. Якщо вважати,
що це не лише крадіжка, але й продаж деревини за підробними документами та заниженими цінами, а також ухилення
від сплати податків, то така незаконна діяльність обходиться
державі в мільйони гривень.
Проблема незаконних рубок та обігу лісоматеріалів нелегального або сумнівного походження викликає велику стурбованість на міжнародному рівні. Приватна та державна політика
щодо постачання лісоматеріалів все частіше вимагає доказів
законності походження деревини. Сюди входять заходи, такі як
закон Лейсі з поправками в США, який впроваджує заборону на
незаконну торгівлю рослинами та продуктами з них, а також
деревами з природних чи вирощених лісів. В ЄС законодавчі
акти спрямовані на зниження можливості поставок незаконно заготовленої деревини та лісоматеріалів на європейський
ринок. Така політика часто проявляється у обов’язковості
закупівлі лісоматеріалів виключно із сертифікованих джерел, як доказ законної та відповідальної лісової практики.
Також створено програму SFI (Sustainable Forestry Initiative),
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спрямовану на підтримку діяльності міжнародних експертів,
які спільно працюють для розв’язання проблеми незаконної
лісозаготівлі. Надзвичайно активною є міжнародна неприбуткова організація Forest Trends, діяльність якої спрямована на
поширення інформації про цінність лісів для суспільства, про
сталий менеджмент лісів та їх збереження, а також просування
ринків екологічних послуг лісів.
Європейський Союз і США, найбільші імпортери деревини,
вводять законодавчі «загороджувальні» заходи для надходження такої деревини на свої ринки. Враховуючи серйозне
значення проблеми нелегальних рубок для України, з метою
збереження позицій експортерів лісопродукції, частина продукції яких в кінцевому підсумку надходить у країни Європейського Союзу і США, необхідно забезпечити виконання вимог
їх нового законодавства, розробити і впровадити комплекс
заходів, що дозволяють відслідковувати походження деревини
по всьому ланцюжку від заготівельника до закордонного споживача.
З незаконною лісозаготівлею потрібно боротися на всіх
рівнях в державі та на міжнародному рівні. Але часто прямих
методів боротьби з незаконною діяльністю замало, або вони
не достатньо ефективні. В такому випадку досягти бажаного можна непрямими методами, впливаючи на свідомість
суспільства та заохочуючи матеріально. Одним з механізмів,
який би стримував незаконні лісозаготівлі та заохочував суспільство до збереження і охорони лісів, є ринок екологічних
послуг лісів.
Суть ринку екологічних послуг лісів полягає у взаємовідносинах між власниками лісів та банефіціарами екологічних
послуг лісів. Зовнішні бенефіціари повинні заплатити, якщо
вони хочуть зберегти ліс і тим самим забезпечити собі подальше
користування його екологічними послугами. А лісовласники,
зі свого боку, не вирубують ліси, а навпаки охороняють і дбають про їх здоровий стан. Адже, якщо лісовласники не мають
жодного стимулу враховувати екологічні послуги лісів у процесі здійснення лісогосподарської діяльності, це означає, що
в кінцевому результаті вони будуть втрачені. Якщо платити
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місцевим лісовласникам, які в іншому випадку припинили б
забезпечувати існування екологічних послуг лісів, тобто тим,
хто мають великі альтернативні втрати через збереження лісу,
то вигоду отримають обидві сторони і лісовласник, і зовнішній
бенефіціар екологічних послуг лісів.
Залежно від рівня впливу держави можна виділити основні ринкові підходи: приватні угоди, відкриті схеми торгівлі
і державні схеми фінансування. Приватні угоди, зазвичай, це
закриті угоди між тими, хто отримує вигоди від екологічних
послуг лісу, і тими, хто відповідає за них. Відкриті схеми торгівлі
використовується тоді, коли уряд визначає предмет екологічної
послуги, яка продаватиметься, і встановлює правила створення попиту. Державні схеми фінансування використовується в
тому випадку, коли уряд створює фонд для реалізації програми
охорони лісових екосистем і безпосередньо перераховує в нього
кошти. Цей підхід передбачає також непрямі субсидії і прямі
платежі лісовласникам.
На сьогодні найбільшого поширення набули ринки таких послуг лісових екосистем як гідрологічні послуги (якість
питної води, регулювання рівня водного потоку, зниження
відкладення осаду в меліоративних каналах та ін.), а також
збереження біорізноманіття та поглинання двоокису вуглецю.
Ринки екологічних послуг лісів існують у багатьох країнах, наприклад, в США, Франції, Швейцарії, Австралії, Китаї, Бразилії,
Коста-Ріці та ін.
Широко поширені в екологічному праві багатьох країн адміністративні покарання (штрафи) щодо землекористувачів
створюють стимули для приховування їх справжньої діяльності,
а система платежів за екологічні послуги лісів навпаки заохочує
їх до сталого землекористування і сталого лісокористування.
Таким чином, незаконна лісозаготівля, незважаючи на негативний ефект цього явища, відбувається в багатьох країнах
світу. Розвинені країни вживають ефективні заходи, врегульовані на законодавчому рівні, такі як встановлення відповідальності за незаконну лісозаготівлю, впровадження сертифікації
виробництва деревини, обмін інформацією на міжнародному
рівні, пов’язаною із встановленням походження деревини та
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лісоматеріалів, що імпортуються. Поряд з цим, заслуговує на
більшу увагу діяльність міжнародних організацій, спрямована
на зменшення незаконної лісозаготівлі, шляхом запровадження різних програм, зокрема, просування ринків екологічних
послуг лісів.
З метою зниження незаконної лісозаготівлі в Україні доцільно розвивати ринок торгівлі екологічними послугами лісів.
Механізм ринку задовольнятиме потреби зацікавлених сторін
(лісокористувачів та бенефіціарів), таким чином стримуючи
небажану діяльність.
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ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНІ
АСПЕКТИ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА
ТА ЛІСОКОРИСТУВАННЯ

УДК 630*2(23):630*9

СУЧАСНІ ЗАВДАННЯ
СОЦІАЛЬНОГО ЛІСІВНИЦТВА В КАРПАТАХ
Мирон Горошко
Національний лісотехнічний університет України, м. Львів

Соціальне лісівництво звернене до потреби розвитку таких
систем землекористування, які би підтримували баланс як
людських, так і лісових екосистем. Соціальне лісівництво прямо залучає вартості, потреби, інституції і пріоритети місцевих
людей в управлінні лісами. Збереженню балансів рівноваги
у системі «людина – природа», «людина – ліс» сприяє дедалі
глибша диференціація таких напрямків як соціальне і класичне лісівництво. Якщо класичне (інакше кажучи – традиційне
лісівництво) спрямоване на ведення лісового господарства у
напрямку пришвидшення виробництва промислової деревини,
то основним завданням соціального лісівництва є біоекологічна адаптація і всебічне удосконалення суспільства. Навчання
і дослідження наголошують на таких формах вирішення біологічних, економічних і соціальних проблем, які враховують і
беруть до уваги потреби місцевого населення.
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Зрозуміло, що для таких специфічних регіонів, як Українські
Карпати, з розвиненою рекреаційною, самобутньою культурою
та своєрідною господарською традицією, соціальне лісівництво
повинно бути пріоритетним напрямком лісівничої діяльності, а в ідеальному варіанті уся ця діяльність повинна б мати
соціально-екологічний характер.
У районах Українських Карпат найочевидніше відчувається
потреба замінювати практично-утилітарні підходи у ставленні
до лісу перспективіськими, із року в рік повертати увагу від того,
за що можна отримати якнайшвидше комерційний прибуток
(продукти лісу, товари переробних галузей, послуги) до того, що
матеріальний результат дає не одразу: «прибуток» у здоров’ї,
екологічна культура, впевненість у завтрашньому дні, розширення соціальної бази природоохоронного руху, уможливлення
доступу всіх членів суспільства до лісокористування.
До загальносвітових стратегій соціального лісівництва
належать: агролісівнича практика, яка поліпшує можливості
кормозаготівель і вирощування продовольчих культур; виробництво деревного палива для потреб невеликих громад на
основі рекультивації видів з мінімальним періодом дозрівання;
невеликі приватні переробні виробництва дрібнотоварної
деревини та деревної маси; системи полезахисних і схилоукріплювальних лісопосадок, водоохоронних лісів, туризм різних
масштабів.
Як бачимо, це цілком актуальні і разом з тим реальні, здійсненні завдання також і для Карпатського регіону. Окрім того,
існує чимало точок прикладання сил «вузьконаціонального та
специфічно-регіонального характеру».
У зв’язку з новими відносинами у власності, ринком, однією із найважливіших турбот соціального лісівництва має
стати те, як зробити ліс справді набутком усього народу, а не
джерелом короткотривалого втручання фірм та осіб. Соціальне
лісівництво сприятиме лише таким комерційним практикам,
які би враховували інтереси найбільшої кількості людей на
тривалу перспективу, як, наприклад, створення невеликих
дрібномасштабних підприємств, які максимально повно використовують відходи і другорядну сировину лісу і водночас
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зв’язують вільну робочу силу прилеглих до лісових масивів
населених пунктів.
Іншим гідним широкого впровадження в умовах цінного
гірського лісу досвідом «гуманізованого», «екологізованого»
традиційного лісівництва є використання такої лісозаготівельної техніки, яка дає змогу зберігати підріст, підлісок, поверхневі шари ґрунту; регулярне діагностування масивів для
вибору перестиглих ділянок; сучасні засоби організації служби,
боротьби із результатами стихійних лих (повенями, ерозіями,
зсувами) і шкідниками лісу.
З кожним роком збільшується кількість технічних і технологічних рішень, які допомагають економити ліс (замість дерев’яної – пластикова тара, замість звичайної обробки деревини –
хімічна, що дозволяє продовжувати строк експлуатації виробів).
Здійснюючи в цілому політику сприяння технічним і технологічним новинкам, соціальний лісівник як ніхто інший
зобов’язаний думати про зворотний бік технічних революцій:
потребу контролю за збереженням штучних речовин, коштів на
нейтралізацію відходів, безпечне транспортування. Усі технічні
проекти мають проходити соціально-лісівничу експертизу на
предмет дотримання подібних вимог. Загальне правило щодо
технічного розвитку рекреаційної зони очевидне: інновації
допустимі лише тоді, коли плановані як соціально-екологічні
вигоди перевищують меркантильно-прагматичні, а стратегії
реалізації впровадження не супроводжуються побічними негативними впливами на місцеві біокомплекси.
Що ж до окремого приватного власника лісу, дрібномасштабного лісокористувача, соціальний лісівник зобов’язаний
допомогти їм визначити господарську перспективу користування лісом (офіційно закріплену у відповідних паспортах),
пояснити можливість заліснення територій, не придатних для
аграрного чи іншого практичного вжитку, забезпечити у разі
потреби садивним матеріалом, знайомити із технологіями інтенсифікації аграрного виробництва (і попередити тим самим
аграрне «розширення» за рахунок лісу), сприяти забезпеченню
матеріалами – замінниками деревини для будівельних, пакувальних та інших господарських потреб.
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Базуючись на співробітництві з місцевим населенням, соціальне лісівництво в умовах Карпат не може не брати до уваги
фактор сезонних туристично-рекреаційних заїздів. Соціальнолісівничі структури, підтримані громадськими рухами, отримують широкі можливості діяльності у сфері контактів із
готельно-кемпінгово-турбазовими комплексами. Соціальнолісівничі групи могли б узяти на себе контроль ланцюгів побутової утилізації, каналізаційної мережі, забрудненості прилеглих та відпочинкових центрів лісових зон, річок і потоків,
вести роз’яснювальну роботу щодо захисту ендемічних видів,
збирання лікарських рослин, грибів і ягід.
До реалізації програм фермерських, постачально-збутових і
переробних спілок могло би долучитися чимало місцевих селян,
а соціальний лісівник посприяв би розвиткові традиційних і
нових аграрних напрямків раціональною політикою розподілу
пасовищних і сінокісних ділянок, підтримкою справедливих і
прийнятних для певного населеного пункту типу стосунків
між людьми.
Так само аспекти соціально-економічний та екологічний
зумовлюють інтерес соціального лісівництва до традиційного
в Карпатах (Гуцульщина, Покуття, Бойківщина та ін.) народних
промислів. Із соціально-лісівничого погляду, проблема допоміжних підприємств і промислів виступає як проблема зайнятості
і проблема використання деревних ресурсів. Тому допоміжним
підприємствам і приватним умільцям варто започаткувати
традицію регулярної участі у лісовідновленні на основі аборигенних та інтродукованих порід із цінною деревиною та порід
швидкорослих.
У наших умовах соціальне лісівництво на початках може
підтримувати себе тактикою створення громадських рухів,
зв’язками із владою, пресою. Обов’язковими для реалізації
сучасних завдань охорони лісу та забезпечення інтересів прилеглих до лісових масивів населених пунктів будуть пошуки
можливостей спонсорства, доброчинної допомоги, контакти
із працівниками національних парків і заповідників, науковцями лісотехнічних ВНЗ, громадськими лідерами, екологічно
спрямованими політичними рухами.
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Окреслені завдання соціального лісівництва, пов’язані із
науково-технічним прогресом, змінами відносин власності,
охороною здоров’я, розширенням соціально-політичної основи
природоохоронних рухів, оптимальним поєднанням аграрних
і лісівничих практик з кожним роком доповнюватимуться
новими способами адекватного реагування на соціальні та
екологічні зміни у регіонах, новими рішеннями, спрямованими
на соціально справедливий розподіл благ від лісокористування
і захист національних біокомплексів.

УДК 504.06:[674:657.471.1]

ЕКОЛОГІЧНИЙ ОБЛІК
ЯК ІНСТРУМЕНТ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ
НЕЕФЕКТИВНОГО І НЕСТАЛОГО УПРАВЛІННЯ
ЛІСОВИМ ГОСПОДАРСТВОМ
Людмила Максимів
Національний лісотехнічний університет України, м. Львів

Глобальні зміни клімату змушують нас пильніше придивитися до лісу – життєвого середовища людини як джерела кисню,
будматеріалів, продуктів харчування, місця оздоровлення і
відпочинку. Лісові екосистеми є синергетичними коморами
планети, які своїм існуванням забезпечують сприятливі впливи
на здоров’я людини, а також охорону ґрунтів і водних ресурсів.
Ліси відіграють виключно важливу роль у збереженні біологічного різноманіття та пом’якшення змін клімату. Це – середовище проживання приблизно 3/4 всіх видів рослин, тварин і
грибів, що існують на планеті. Як складова зелених насаджень,
ліси відіграють роль біотичних стоків, які зменшують у довкіллі надлишкові концентрації вуглекислого газу шляхом його
зв’язування через додатковий органічний синтез.
Ліси відіграють важливу роль у світовій економіці, забезпечуючи доходи 1,6 млрд жителів планети. Всі підприємства
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отримують пряму чи непряму вигоду від біорозмаїття й експлуатаційних властивостей екосистем. Експлуатація лісових
екосистем та їх біорозмаїття відкриває нові можливості для
багатьох галузей економіки, відкриваючи нові перспективи
для розвитку ринків, заснованих на біорозмаїтті і послугах екосистем. Однією із таких можливостей є сертифікація продукції
лісового господарства (наприклад, згідно FSC, PEFC) [1]. За прогнозами фахівців обсяг ринку продукції, сертифікованої за FSC,
у 2015 р. становитиме $ 15 млрд, а у 2050 р. – $ 50 млрд [2].
Порушення лісових екосистем у глобальних масштабах
призводить до чисельних загроз природним основам нашого
життя. За даними FAO за останні 300 років глобальна площа
лісових насаджень зменшилась приблизно на 40 %. У 25 країнах ліси повністю вирубані, у 29 інших країнах втрачено понад
90 % лісовкритої площі і ці скорочення не послаблюються [3].
Людина змінює біосферу швидше, ніж її розуміє, наголошується
в опублікованій у журналі «Science» статті «Вплив людини на
світові екосистеми» [4]. Ці слова повною мірою стосуються
лісових екосистем як невід’ємної складової біосфери.
Розуміння ролі лісу, унікальності й незамінності функцій і
послуг лісових екосистем у підтриманні глобальної біотичної
рівноваги як запоруки сталого розвитку, а також потреба підтримання біорозмаїття лісових екосистем спонукали ГА ООН
оголосити 2011 рік Міжнародним роком лісів і закликати уряди,
систему ООН, відповідні неурядові організації, приватний сектор та інших суб’єктів докладати всіх зусиль для підвищення
рівня поінформованості громадськості та розвитку програм
сталого управління лісами.
Сьогодні людство вже перейшло до тієї стадії розвитку, яку,
за образним висловом одного з основоположників екологічної
економіки Германа Дейлі, називають «наповненим» світом на
противагу «порожньому» світу, який був до цього. Характерною
ознакою цієї стадії є обмеженість природного капіталу, в тому
числі лісових ресурсів, на тлі достатньо високого рівня розвитку
і значного накопичення рукотворного капіталу. Ця обставина
зумовлює потребу уточнення ключових економічних категорій,
докорінного перегляду усталених постулатів господарської
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діяльності, принципів і методів її відображення в системі
статистичного, бухгалтерського й оперативного обліку, який
становить основну інформаційну базу для прийняття рішень
на різних рівнях управління.
Передумовою налагодження адекватної системи обліку
природних ресурсів і послуг екосистем є їх вартісна оцінка.
Однією з останніх ініціатив у цьому контексті є оголошення,
зроблене представниками Світового банку у жовтні 2010 року
в Нагої, Японія, про нове глобальне партнерство, яке надасть
країнам, що розвиваються, інструментарій для інтегрування
економічних вигід, що їх надають екосистеми, такі як ліси, в
національні системи обліку. Мета полягає в тому, щоби ввести
практику оцінювання екосистем у національні рахунки в таких
масштабах, які сприятимуть поліпшенню управління природним довкіллям, зокрема управлінню лісами на сталій основі.
Нове партнерство спрямоване на надання допомоги у вирішенні проблеми «браку інформації» про «природний капітал», на якій базується прийняття управлінських рішень.
Концептуальним положенням цієї ініціативи є те, що природні
багатства країн повинні бути оцінені як основний капітал у
поєднанні з фінансовим капіталом, виробничим капіталом і
людським капіталом. Національні рахунки мають відображати серед іншого життєво важливу роль лісів у депонуванні
вуглецю. «Завдяки цьому новому партнерству ми плануємо
експериментальним шляхом інтегрувати оцінку екосистем у
національні рахунки, а відтак – у масштабі, що поширюється
на країни по всьому світу», – наголошує Президент Світового
банку Р.Б. Зеллік [5].
За даними Світового банку зміна багатства націй, економічна вартість сільськогосподарських земель, лісів, корисних
копалин та енергії в усьому світі перевищує $ 44 трлн, з них
$ 29 трильйонів у країнах, що розвиваються. Це значення,
однак, головним чином відображає комерційну вартість природного капіталу і не відображає цінності біорозмаїття і послуг
екосистем, у тому числі лісових.
Глобальне партнерство з оцінювання екосистем, їх послуг та
обліку добробуту базується на проекті Програми ООН «Економі153

ка екосистем і біорізноманіття» (ТЕЕВ). Серед іншого, ТЕЕВ
дійшла висновку, що «невидимість» багатьох послуг природи
в економіці призводить до широкого нехтування природним
капіталом у процесі вироблення рішень, і, як наслідок, до деградації послуг екосистем і біорозмаїття» [6].
Важливим інструментом забезпечення сталого управління
лісами є екологічний облік як система ідентифікації, збору,
обробки і передачі інформації про ліс, лісові екосистеми, їх
функції та послуги. Більш широко мета системи екологічного
обліку полягає у спостереженні за змінами у довкіллі, викликаними економічною діяльністю, і в забезпеченні на цій основі
інформаційної бази для реалізації комплексної екологічної й
економічної політики [7]. Цієї мети можна буде досягти лише за
умови наявності інструментарію для аналізу прямого і непрямого впливів використання довкілля на економічну діяльність.
Це передбачає інтегрування нових вимог щодо врахування
екологічної складової у традиційну систему обліку. Саме тому
на рівні підприємства цей вид обліку варто розглядати як
невід’ємну складову системи бухгалтерського обліку.
У традиційному бухгалтерському обліку лісові підприємства
ведуть облік лісових ресурсів у натуральному й грошовому
вимірнику. Вартісна оцінка обмежується розглядом лісу як
суто економічного ресурсу без урахування його неекономічних
функцій і корисностей [8]. У бухгалтерському ж балансі ліс
взагалі не відображається у складі активів лісогосподарських
підприємств. Відповідно у пасиві не відображається і джерело
надходження цього ресурсу. В умовах «порожнього» світу така
ситуація була цілком зрозумілою і виправданою: обмеженим
був рукотворний капітал, нарощування якого залежало від
наявності лісорубного і лісопильного обладнання та/чи трелювальної техніки, їх потужності й продуктивності.
Головною перешкодою для здійснення адекватного аналізу
природоохоронної діяльності є недосконалість обліку екологічних витрат і екологічних вигід. Сьогодні облік екологічних
витрат ведеться узагальнено, без розмежування їх за видами.
Часто трапляється й так, що екологічні витрати не обліковуються власне як «екологічні», а розсіюються у загальній сумі
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витрат. З вигодами від використання біорозмаїття і послуг
лісових екосистем ситуація ще складніша, оскільки їх облік
не ведеться взагалі.
Вигоди від використання біорозмаїття та послуг екосистем
є специфічною і не дослідженою темою в економічній науці.
Більшість таких вигід за своїм економічним змістом становить
не «прибуток», а «економію», тому вони не можуть бути відображені на рахунках традиційного бухгалтерського обліку.
Відповідно такі вигоди не входять до складу активів підприємства. Невідображення екологічних вигід в обліку істотно
спотворює результати аналізу виробничо – господарської діяльності і ускладнює прийняття ефективних рішень.
В умовах «наповненого» світу (за Дейлі), коли на зміну
обмеженому рукотворному капіталу прийшло обмеження по
природному капіталу, зокрема лісових ресурсах і послугах лісових екосистем, слід по-новому підійти до їх обліку, аналізу
і контролю. У контексті цього вважаємо за доцільне в існуючі
форми фінансової звітності, зокрема форму 1 «Баланс» включити
такі елементи: в активі: «Лісові ресурси» та «Послуги лісових
екосистем», вказавши у пасиві їх джерело – природний капітал.
Це серед іншого дасть змогу відобразити зобов’язання підприємств щодо збереження і примноження природного капіталу і
їх окремих складових, зокрема біорозмаїття лісових екосистем.
Наявність невідчутних вигід – усього того, що в огляді Millennium
Ecosystem Assessment названо «допоміжними регулятивними і
культурними властивостями» [9], носіями яких є екосистеми, у
тому числі лісові, дає підстави для врахування їх у майбутньому
у складі нематеріальних активів підприємств.
Підсумовуючи, наголосимо, що запорукою ефективного
запровадження на підприємствах лісового сектору екологічного обліку є усвідомлення всіма носіями прийняття рішень
цінності і самоцінності біорозмаїття і послуг лісових екосистем,
які суспільство отримує безкоштовно. Для забезпечення ефективного управління лісовим господарством слід насамперед
визначити (ідентифікувати) й оцінити ці послуги. Це стане запорукою зниження ризиків, пов’язаних з втратою біорозмаїття
лісових екосистем (у тому числі фінансових), сприятиме його
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збереженню і покращенню експлуатації лісових екосистем. На
другому етапі слід оцінити ці активи (виразити у грошовому
вимірнику) і розробити методику відображення їх на рахунках
бухгалтерського і статистичного обліку. На третьому етапі на
основі даних екологічного обліку слід розробити систему показників та індикаторів для аналізу ефективності управління
лісами. З метою забезпечення належного рівня поінформованості зацікавлених сторін стосовно використання біорозмаїття
і послуг лісових екосистем у подальшому потрібно розробити
відповідні стандарти звітності, які б містили інформацію про
наявність, використання і підтримання біорозмаїття і послуг
лісових екосистем та інших складових природного капіталу.
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КОНЦЕПЦІЯ НАБЛИЖЕНОГО
ДО ПРИРОДИ ЛІСІВНИЦТВА
ТА ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЯ В УКРАЇНІ
Микола Чернявський
Національний лісотехнічний університет України, м. Львів

Розроблення «Концепції впровадження наближеного до
природи лісівництва», яка затверджена Державним комітетом
лісового господарства України у грудні 2010 року, зумовлене
сучасним станом лісів, завданнями їх збереження, охорони і
відтворення, потребою розв’язання комплексу екологічних,
економічних і соціальних проблем, реформуванням та розвитком лісового господарства на принципах невиснажливого
лісокористування, запровадженням збалансованого, екологічно орієнтованого лісогосподарювання та комплексного
багатоцільового використання лісових ресурсів і корисних
властивостей лісу. Відтепер вона виступає стратегічною основою ведення лісового господарства держави, оскільки декларує
велике екологічне значення лісів України, особливо Українських
Карпат для країн Європи, їх істотний вплив на гідрологічний і
кліматичний режим у басейнах Балтійського і Чорного морів, а
також демонструє засадничі принципи і сучасні способи ведення
багатофункціонального лісового господарства.
Концепція визначає основні завдання, механізми впровадження та зміни в організації ведення лісового господарства
на засадах наближеного до природи лісівництва. Наближене
до природи лісівництво розглядається як система організації і
ведення лісового господарства, за якої досягається безперервне
відновлення і формування лісостанів, максимально подібних
за структурою і генезисом до природних [1].
Для наближеного до природи ведення лісового господарства
визначальними є наступні принципи:
 безперервне існування лісової рослинності;
 збереження біотичного різноманіття;
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відтворення структури природних різновікових лісів;
постійне підтримування стійкості деревостанів;
вирубування деревини в обсязі річного приросту;
підтримання постійної стабільності водоохоронних, захисних, кліматорегулюючих, санітарно-гігієнічних, оздоровчих та інших корисних властивостей лісів;
 збереження ґрунтового покриву;
 застосування природоохоронних лісогосподарських, лісозахисних і лісозаготівельних технологій.
Наближене до природних екосистем ведення лісового господарства максимально враховує екологічні умови місцезростання
і ґенезу природних лісових біогеоценозів [1]. Воно передбачає,
на підставі моделювання природних процесів, проведення
такої системи заходів, яка посилює стійкість деревостанів і їх
багатофункціональну роль за мінімально доцільного і необхідного втручання в ліс. Технологія створення і формування
деревостанів базується на вирощуванні цільових насаджень
залежно від мети господарювання, кліматичних і ґрунтовогідрологічних умов, біології і екології порід [2]. Застосовуються
різні, але якомога ближчі до природного лісу, диференційовані підходи до планування ведення лісового господарства. Ці
підходи можуть бути реалізовані на практиці за відповідної
системи господарювання, перш за все – вибіркової.
Поширення концепції та механізму просування наближеного до природи лісівництва в Карпатському регіоні і в Україні
загалом є одним із основних завдань лісогосподарської практики. Пріоритетним завданням цього заходу є подальше впровадження вибіркової системи господарювання в практику
лісогосподарських підприємств. Складовою частиною цього
процесу є переформування одновікових деревостанів (чистих
і мішаних) у різновікові з вертикально зімкнутою структурою
на основі природного насінного поновлення.
Тепер необхідно також оцінити наявні напрацювання із
застосування рубок переформування насаджень, виявити відповідність проведених робіт лісотипологічним засадам класифікації лісів, провести детальне лісівниче й лісопатологічне
обстеження деревостанів, що переформовуються.
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Існуючі напрацювання теоретичного і практичного плану є
цілком достатні для поширення і більш повного впровадження
наближеного до природи лісівництва в Україні.
Сформульовані основні стратегічні напрями застосування
підходів наближеного до природи лісівництва застосовуються у
практиці ведення лісового господарства у Карпатському регіоні.
Підходи до наближеного до природи лісівництва закріплені в
новій редакції «Інструкції з лісовпорядкування в Україні», що
дасть змогу всім лісгоспам України застосовувати розпочати
впровадження нової системи ведення господарства.
У рамках швейцарсько-українського проекту розвитку лісового господарства в Закарпатті FORZA (2004–2010 рр.) не
тільки опрацьовано теоретичні і практичні засади наближеного до природи лісівництва, але й здійснено низку заходів з
їх реалізації.
Пілотні лісництва (Щаульське ДП «Рахівське ЛДГ» та Нижньобистрівське ДП Хустське ЛДГ») на підставі нового за змістом
лісовпорядкувального проекту розпочали реалізацію двох планів ведення лісового господарства за принципами наближеного
до природи лісівництва. Ці принципи поступово реалізуються
і для всіх інших лісництв Закарпатського обласного управління лісового і мисливського господарства у процесі поточного
лісовпорядкування.
Дворівневе планування, як засіб участі громад в управлінні
і прийнятті рішень і як реалізація інтересів планів громад у
розвитку лісового господарства, знайшло своє впровадження
не тільки на пілотних територіях, але й у всьому Закарпатті у
процесі проведення інформаційних зустрічей з усіма лісгоспами
Закарпатського обласного управління лісового і мисливського
господарства щодо застосування принципів наближеного до
природи лісівництва і дворівневого планування.
Багатофункціональна роль лісів, мета та завдання лісовпорядкування, низка національних законодавчих актів та
міжнародних зобов’язань України обумовлюють необхідність
тісної співпраці з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та залучення громадськості, екологічних
громадських організації та інших зацікавлених сторін на всіх
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етапах лісовпорядкування – підготовчого, польового та камерального періодів.
Дворівневе планування передбачає розробку двох планів –
розвитку громади (вищий рівень) та проекту організації і
ведення лісового господарства (нижчий рівень). Для пілотних
територій Закарпаття створені плани розвитку громад на основі
використання природних ресурсів. Такі плани виступають як
стратегічні, оскільки визначають пріоритети розвитку та використання природних ресурсів навколо населеного пункту. Їх
обґрунтовано і складено за участі багатьох сторін: населення
і представників влади та фахівців- лісівників і екологів. План
відповідає фундаментальним підходам у політиці державотворення та ринкових трансформацій, вимогам Закону України «Про
державне прогнозування та розроблення програм економічного
і соціального розвитку України», проекту Концепції сталого
розвитку України та іншим базовим документам. Одночасно
план розвитку громади враховує специфіку регіонального
планування, особливості соціально-економічного розвитку як
району, так і безпосередньо населеного пункту та конкретні
сучаснні його проблеми. Основне його завдання – визначити
пріоритетні (стратегічні) напрями створення реальних умов для
поліпшення добробуту населення, вирішення його соціальних
проблем на основі підвищення ефективності функціонування
регіональної економіки, більш ефективного використання
природних, кліматичних, мінерально-сировинних та геоекономічних чинників.
Проведені тренінги для лісничих, помічників лісничих,
майстрів усіх лісгоспів Закарпатського і частково Івано-Франківського обласних управлінь лісового і мисливського господарств і працівників ВО «Укрдержліспроект» щодо застосування принципів наближеного до природи лісівництва і рубок
переформування на демонстраційних об’єктах проекту FORZA
надали досвід щодо порядку втілення заходів при плануванні і
менеджменту лісового господарства. Набуті знання та надана
консультаційна допомога при проведенні рубок переформування у пілотних лісгоспах, Івано-Франківському ОУЛМГ
(ДП «Надвірнянське ЛГ», «Делятинське ЛГ», «Коломийське
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ЛГ») заклали початок створення демонстраційних об’єктів з
наближеного до природи лісівництва зараз і у майбутньому.
ДКЛГУ і ВО «Укрдержліспрпоект» продемонстровано результати рубок переформування у пілотних лісгоспах для упевненості в тому, що такі підходи мають велику перспективу і
можуть у подальшому пропагуватися та поширюватись на
території держави.
Проведені польові тренінги для спеціалістів ВО «Укрдержлiспроекту» на пробних площах за участю Карпатської лісової
науково-дослідної станції і на демонстраційних пробних площах
щодо застосування наближеного до природи лісівництва і рубок
переформування надали інструментарій покращеної здатності
застосовувати нові підходи при плануванні лісогосподарських
заходів [3]. Продовжена робота по формуванню бази даних стану
насаджень на 126 стаціонарних демонстраційних ділянок у 38
типах лісу для випробування методів і способів наближеного до
природи лісівництва, за якими Карпатською лісовою науководослідною станцією з веденням моніторингу із застосуванням
FieldMap, створили наукову основу для уточнення і підготовки
нових нормативних документів з рубок переформування.
Надана консультаційна допомога ВО «Укрдержліспроект» з
підготовки Основних положень ведення лісового господарства
Закарпатського ОУЛМГ при проведенні базового лісовпрорядкування на принципах наближеного до природи лісівництва,
збагатили знання лісопроектувальників і надають можливість
ширше застосовувати такі підходи в управлінні лісовим господарством України.
Представлені на наукових конференціях наукові розробки і практичне запровадження принципів наближеного до
природи лісогосподарювання, нова методологія багатофункціонального ведення лісового господарства, методологія і
принципи переформування однопородних одновікових насаджень у мішані різновікові шляхом проведення вибіркових
рубок дали початок науковим дослідженням в університетах і
науково-дослідних інститутах для проектування нормативних
документів не тільки для Карпат, але й для Криму, Лісостепу,
Степу і Полісся України.
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Доопрацьовані нормативні документи: «Інструкція з правил
поліпшення якісного складу лісів», «Інструкція з проведення
лісовідновних рубок в лісах Карпат», узгоджені з УкрНДІГІРліс,
УкрНДІЛГА заклали основу для покращеної здатності організації і планування лісогосподарських заходів не тільки на території Карпат, але й для інших територій України [4].
Створені постійно діючі навчальні курси у Карпатському
регіональному навчальному центрі для фахівців лісового господарства заклали початок впровадження підготовки і перепідготовки спеціалістів лісового господарства у регіоні
за новими підходами наближеного до природи лісівництва.
Протягом 2010 року здійснена підготовка понад 160 фахівців
лісового господарства нижчої ланки управління (майстрів лісу)
у Карпатському регіональному навчальному центрі, яка заклала
основу розуміння ними і можливості передати знання колегам
щодо застосування методів наближеного до природи лісівництва
при плануванні і проведенні лісогосподарських заходів.
Створені нові навчальні програми для коледжів і вищих
навчальних закладів України та Карпатського регіонального
навчального центру із застосування методів наближеного до
природи лісівництва поступово знаходять своє впровадження
при підготовці і перепідготовці фахівців лісового господарства,
екологічних служб.
Розроблена Концепція наближеного до природи лісівництва для лісів України створює можливість імплементувати
розробку нових підходів у веденні лісового господарства, застосовувати ці принципи при розробці нових нормативних
документів в Україні.
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ПРОБЛЕМИ ІНТЕГРУВАННЯ ВАРТОСТІ
ПОСЛУГ ЛІСОВИХ ЕКОСИСТЕМ У КОНТЕКСТІ
ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ
Людмила Загвойська
Національний лісотехнічний університет України, м. Львів

Необхідною передумовою прийняття обґрунтованих управлінських рішень щодо використання послуг лісових екосистем
є визначення їхньої вартості. Ця проблема породжується самою
природою ПЛЕ, а відтак особливостями їх споживання. Стрімке
і незворотне посилення антропогенного навантаження на глобальну екосистему загалом і лісові екосистеми зокрема актуалізує пошук і розвиток адекватних інструментів коригування
попиту і стимулювання пропозиції цих винятково важливих
середовищетвірних послуг.
Поняття «послуги екосистем» сьогодні стало широко вживаним у науковій літературі. Економісти-екологи визначають їх
як складову природного капіталу (Costanza, 1997). Daly і Farley
(2004, с. 103) уточнюють, що під послугами екосистем (ПЕ) потрібно розуміти ті функції, які мають значення для людини, для
забезпечення її добробуту. Зрозуміло, що саме поняття «послуги
екосистем» еволюціонує разом із розширенням знань людини
про природне довкілля. Перші згадки про роль лісів ми знаходимо ще в античних філософів, зокрема у Платона. Далі Osborn,
Vogt і Leopold доводили залежність якості життя людства від цих
послуг, вживаючи в наукових дискусіях різні терміни. Власне
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термін «послуги довкілля» (environmental services) введений
у праці американських учених «Study of Critical Environmental
Problems» (1970), в якій був запропонований і перший перелік
цих послуг. Першою спробою монетизації послуг природи
можна вважати працю (Westman, 1977). Сам термін «послуги
екосистем» ввели P. R. Ehrlich і A. H. Ehrlich (1981). В європейській науковій літературі це поняття першим розвиває De Groot
(1987). Генезис концепцій і термінології ПЕ вичерпно подала
G. С. Daily (1997). В основоположній роботі R. Costanza et al.
(1997) наводять 17 товарів і послуг, які надають екосистеми
і подають оцінку вартості ПЕ – 33 трлн доларів США щороку.
Дещо пізніше Daіly і Farley (2004, с. 104–106) уточнюють, що всі
ці послуги надають і лісові екосистеми, принаймні частково.
Сьогодні загальноприйнятним є трактування ПЕ, зафіксоване у
звіті ООН (MEA, 2005): ПЕ – це вигоди, які ми отримуємо від них.
Зауважимо, що в науковій літературі з питань лісокористування та менеджменту лісового господарства не менш усталеним є термін «функції лісів». Витоки цього терміну потрібно
шукати в лісогосподарському дискурсі німецьких учених, розпочатому ще на початку ХІХ ст. Dieterich сформулював їх у теорії
функцій лісу (1953), серед яких він виділяв три складові: 1)
лісові ресурси, насамперед, деревина; відтак 2) «захисні функції»: вплив на формування клімату, захист ґрунтів, водорегулювання і 3) «суспільні функції», зокрема рекреаційні і культурні
цінності. Знову ж таки, дослідники цієї школи послуговувалися
різними термінами, вичерпний огляд яких наводять T. Pistorius
et al. (2010).
Проте, терміни «послуги лісових екосистем» (ПЛЕ) і «функції лісів» не тотожні, як це може здатися на перший погляд.
Ідентифікуючи ПЛЕ, дослідники наголошують на тому, що лише
частина ПЛЕ взаємодоповнювані або нейтральні. Значна їх частина взаємовиключна, то ж природно, що інтереси стейкхолдерів
ПЛЕ часто конфліктують (Загвойська і Бас, 2007). І навпаки,
прихильники теорії функцій лісу вважають, що продукування
деревини задовольняє всі потреби суспільства у ПЛЕ («wake
water paradigm») завдяки генеруванню супутніх вигід (Dieterich,
1953, Pistorius, 2010). То ж зрозуміло, що після публікування MEA,
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цього фундаментального міжнародного дослідження, яке впродовж чотирьох років виконували більше тисячі науковців світу,
екосистемний підхід сформував логічно-послідовне підґрунтя
сучасної екологічної і лісової політики різних рівнів (рис. 1).
Для вироблення адекватної лісової політики необхідна
класифікація ПЛЕ, яка б відображала особливості споживання і
продукування цих послуг (Prokofieva, 2010). Тому класифікація
ПЛЕ за функціональною ознакою (МЕА, 2005) не відповідає цим
вимогам. Оскільки значна частина ПЛЕ є чистими або змішаними суспільними благами, які споживаються шляхом прямого
привласнення, попит на них залишається невиявленим. Отож
виробники не мають належних економічних стимулів до їх
продукування, а споживачі мають стійку схильність до їх надмірного споживання (Daly and Farley, 2004). Тому класифікація
ПЛЕ за ознаками конкурентності та виключності у споживанні,
за елементами загальної економічної вартості (Загвойська,
2003) видаються більш доречними, оскільки вони визначають
політичні інструменти, які можуть бути застосовані до цих
послуг.
Сучасні політичні інструменти поділяють на три групи: ринкові, регулюючі інформаційні. Так званий неолібералізм природних ресурсів реалізується через ринкові підходи. Концепція ПЛЕ
виявилася зручною для ідентифікації, обліку, оцінки та вибору
сценаріїв землекористування. На основі екосистемного підходу
виникли нові підходи до маркетингу цих послуг. Депонування
вуглецю, захист водозборів, краса ландшафтів – Landell-Mills і
Porras (2002) нарахували більше 300 прикладів запровадження ринкових інструментів плати за ці ПЛЕ. В одних випадках
уряди здійснюють платежі на користь сільських громад чи
лісових підприємств, в інших – приватні підприємства і НУО є
покупцями і продавцями.
Проте використання ринкових інструментів для регулювання продукування ПЛЕ породжує низку проблем, на які
звертають увагу і науковці, і політики (Pistorius, 2010):
 підхід формує утилітарний погляд на природу і провокує
нехтування вартістю існування (Загвойська, 2003), тими
ПЕ, цінність або використання яких ще не визначені;
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Послуги екосистем:
Підтримуючі;
Регулюючі;
Забезпечувальні;
Культурні
Виключні у споживанні /
Невиключні;
 Конкурентні / Неконкурентні;
 Мають замінники / Не мають;
 Вартість використання /
Існування







Різні впливи
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 Регіональні
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 Інтереси;
 Позиції;
 Конфлікти

Управління
і менеджмент

Рис. 1. Концептуальна схема трактування сутності поняття послуг екосистем
у контексті управління системою Суспільство-Природа
(адаптовано за Groot, 2002, Pistorius, 2010)

Функції
екосистем:
Регулюючі;
Середовищетвірні;
Продукуючі
Інформуючі

Екосистеми:
структура
і процеси

 руйнується холістичний погляд на ПЛЕ як цілісність. Акцентування одних послуг може спричинити невиправдане
пригнічення інших, що деформує лісову політику;
 ринковий підхід загострює питання права власності на
ПЛЕ: Кому ці послуги належать: суспільству загалом чи
власникам лісових угідь зокрема?
 розглянутий підхід має і концептуальні недоліки:
– апріорі всі ПЕ вважаються бажаними і потрібними для
людини;
– для окремих ПЛЕ існують ефективніші технічні замінники;
– надмірне покладання на знання експертів, яке далеко
не достатнє на сьогодні;
– можливість лобіювання інтересів окремих стейкхолдерів на шкоду іншим.
Регулюючі інструменти визнають роль держави у визначенні цілей, шляхів та інструментів їх досягнення (Prokofieva,
2010, Cubbage, 2007).
Інформаційні інструменти коригують промахи ринку, спричинені відсутністю або асиметричністю інформації чи браком
навичок її використання. Освітні програми, науково-дослідні
проекти, програми перепідготовки кадрів сприяють задоволенню інформаційних потреб. Концепція ПЛЕ лежить в основі інституційних регулювань, зокрема розгортання проектів
REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Degradation
for developing countries), які спрямовані на зменшення впливів
знеліснення та деградації лісів у країнах, які розвиваються.
Однак, ці проекти, зосереджуючись на порівняно легко вимірюваних обсягах депонування вуглецю, приховують низку
довкільних ризиків і вимагають обережного застосування в
країнах, які отримують вигоди від розгортання цих проектів
(Pistorius, 2010).
Говорячи про ефективність усіх трьох політичних інструментів інтегрування вартості ПЛЕ у контекст прийняття рішень,
необхідно наголосити на тому, що ефективність лісової політики
визначається не лише релевантністю ознак класифікації ПЕ,
послідовністю запровадження цих інструментів та їх цільовою
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спрямованістю, але й сприйняттям цих інструментів цільовими
групами, громадськістю і владними структурами. Винятково
важливими є якість інституційного середовища, готовність
суспільства до розгортання дієвої лісової політики та його
волі до підтримання процесів переходу до лісокористування,
яке відповідає принципам сталого розвитку.
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ІНТЕГРАЛЬНИЙ
ЕКОЛОГОЕКОНОМІЧНИЙ ЕФЕКТ
БАГАТОЦІЛЬОВОГО ВИКОРИСТАННЯ
ЛІСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ
Олександр Адамовський
Національний лісотехнічний університет України, м. Львів

Сучасний розвиток людства супроводжується зростаючим
антропогенним впливом на довкілля та збільшенням територій
з порушеними екосистемами. Тому сьогодні виникає необхідність врахування багатоцільового значення лісів та переходу
до наближеного до природи лісокористування, що має на меті
освоєння та відтворення всього лісового потенціалу.
Стале використання лісового потенціалу означає управління
та використання лісів та лісових площ таким чином і з такою
інтенсивністю, які б забезпечували їх біологічне розмаїття,
продуктивність, здатність до відновлення, життєздатність, а
також здатність виконувати сьогодні і у майбутньому відповідні екологічні, економічні та соціальні функції на місцевому,
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національному та глобальному рівнях без збитків для інших
екосистем. Крім того, лісові ресурси і лісові площі повинні використовуватись на сталій основі для задоволення соціальних,
екологічних, культурних і духовних потреб сьогоднішнього та
майбутніх поколінь людства [1].
Сьогодні окрім поняття «стале лісокористування» все більш
популярним стає поняття «цілісний підхід (holistic approach)»,
що по суті означає – ієрархічний підхід у рамках парадигми
троїстих відношень: людини–природи – і всієї системи господарювання на землі, яка об’єднується у понятті економіки. Така
ієрархічна система будується на базі такого підпорядкування
понять: етика, екологія, економіка. Практичний перехід до такої
ієрархії досить складний, оскільки до сьогодні жорсткі вимоги
економіки превалюють щодо етики та екології [2].
Необхідність переходу від експортно-сировинного до інноваційного типу економічного росту зумовлена перш за все
формуванням нового механізму соціального розвитку, збалансованого з ресурсними можливостями економіки та її інноваційною ефективністю. Основою такого балансу повинне бути
поєднання підприємницької свободи, соціальної справедливості
та національної конкурентоспроможності.
Виходячи з географічного покриття певних вигід лісового
потенціалу з погляду екологічної вартості розділяють локальні,
національні та глобальні корисності лісу. Також ліси є різними
за своїм цільовим призначенням, продуктивністю, місцерозташуванням та доступністю. Відповідно, доходи та методи оцінки
таких лісів також різні.
Оскільки ліс є динамічною системою відкритого типу, яка
безперервно розвивається і змінюється у просторі та часі, то
досить цікавою, на нашу думку, є концепція еколого-економічної
оцінки лісових ресурсів, яка полягає у вартісній оцінці всіх компонент системи DMFR [3]. У системі DMFR ліс розглядається,
як еколого-економічна система взаємопов’язаних між собою
та зовнішнім середовищем компонент деревного запасу (D),
ресурсів недеревного походження (M), тваринних ресурсів
(F) та різнобічних корисних функцій лісу (R). Така оцінка на
наш погляд є прогресивною, оскільки вона враховує не тільки
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величину ренти (внутрішнього ефекту), але і зовнішні економічні, екологічні та соціальні ефекти. Не можна погоджуватися
з тими методиками, які здійснюють оцінку лісу лише шляхом
економічної оцінки деревного запасу, тим самим минаючи
повний і комплексний облік та використання всіх ресурсів
системи DMFR.
Виходячи з цієї концепції, а також з сучасних вимог сталості розвитку лісового господарства, суспільна праця повинна
вкладатись не тільки у відтворення деревних запасів, але й
у відтворення та підвищення рівня та безпеки використання
недеревної рослинності лісу, ресурсів тваринного походження
та рекреаційних функцій лісу.
Звичайно, лісокористування не може обмежуватись тільки
використанням деревної продукції. Ми повинні використовувати й інші компоненти лісу та намагатись вартісно їх оцінити.
Важливо також зауважити, що кількість та об’єми недеревної
продукції лісу будуть залежати від функції запасу насаджень.
Виходячи із взаємопов’язаності компонент лісової системи
DMFR, окрім відомої та достатньо дослідженої функції запасу
деревини D(t), сьогодні виникає необхідність у введенні та
дослідженні ще таких взаємопов’язаних функцій, які залежать
від часу та природних умов:
 M {D(t); F(t); R(t)} – функція залежності обсягів недеревних
ресурсів лісу від запасу насадження, ресурсів лісової фауни
та інших корисних послуг лісу;
 F {D(t); M(t); R(t)} – функція залежності кількості та об’ємів
ресурсів лісової фауни лісу від запасу насадження, недеревних ресурсів та інших корисних послуг лісу;
 R {D(t); M(t); F(t)} – функція залежності кількості та якості
корисних послуг лісу від запасу насадження, недеревних
ресурсів та ресурсів лісової фауни.
Значення частинних еколого-економічних ефектів від використання кожної компоненти лісового потенціалу DMFR також
змінюється у межах [-1; 1], ми можемо графічно представити
інтегральний ефект, як криву суми S (рис. 1).
Як видно з рис. 1, на проміжку (0;t0) припускаються нерегульовані значення частинних еколого-економічних ефектів
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Рис.1. Еколого-економічна ефективність комплексного лісокористування
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системи D, M, F та R і, як наслідок, величина інтегрального
ефекту S у середньому буде рівна нулеві.
Однак, невиснажливе користування всією різноманітністю
ресурсів, з врахуванням цільового призначення лісів, збереження екологічної рівноваги припускає, що захисні функції і продуктивність лісових ресурсів у довготерміновому проміжку часу
не повинні опускатись нижче певного граничного рівня (-0,5),
як це видно на проміжку (t1; t2). Величина інтегрального ефекту
S на цьому проміжку буде додатна і рівна у середньому 0,5.
Якщо при багатоцільовому використанні передбачається
невиснажливе користування комбінацією ресурсів та послуг
які, враховуючи пріоритети, повинні бути наперед визначені
відповідно до територіальної організації лісокористування, то
величина інтегрального ефекту S буде у середньому завжди
близька до одиниці (t2; t3).
Амплітуда наведених кривих може змінюватись, залежно
від великої кількості факторів (пріоритети лісокористування,
особливості ландшафтів тощо), однак у середньому тенденція середнього сумарного ефекту буде незмінною. Необхідно
враховувати і те, що споживачі лісової продукції досить часто
суб’єктивно надають перевагу одним благам над іншими та
одному стану лісу над іншим, і як наслідок надають лісу різну
вартість. Крім того, вартість компонент лісової екосистеми
може досить швидко і різко змінюватись у часі, у результаті
природної зміни лісового запасу, проведення лісогосподарських
заходів (як запланованих, так і самовільних), мисливства (чи
браконьєрства) тощо. Також, спеціальне споживання окремих
видів лісової продукції у певному обсязі завжди повинне бути
безкоштовним або за мінімальну оплату.
Звичайно, не всі наведені функції мають універсальний математичний опис і сьогодні достатньо досліджені. Такі функції
можуть бути побудовані для всіх лісів України у вигляді загальних формул, які б описували згадані залежності.
Лісові ресурси України розподілені нерівномірно на території, тому сильно диференційовані за своїм характером та
цільовим призначенням, а отже виникає потреба у постійній
комплексній оцінці всіх компонент системи DMFR.
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Необхідно враховувати і те, що споживачі лісової продукції
досить часто суб’єктивно надають перевагу одним благам над
іншими та одному стану лісу над іншим, і як наслідок надають
лісу різну вартість. Крім того, вартість компонент лісової екосистеми може досить швидко і різко змінюватись у часі, у результаті
природної зміни лісового запасу, проведення лісогосподарських
заходів (як запланованих, так і самовільних), мисливства (чи
браконьєрства) тощо. Також спеціальне споживання окремих
видів лісової продукції у певному обсязі завжди повинне бути
безкоштовним або за мінімальну оплату.
Для забезпечення максимального значення інтегрального
еколого-економічного ефекту необхідно розв’язувати задачу
для кожного виду лісового ресурсу зокрема. Перш за все лісокористувачам необхідно визначитись з пріоритетами щодо вибору компонент системи DMFR, які будуть використовуватись.
У процесі багатоцільового лісокористування кожна послуга
лісу має свою специфіку. Деколи для використання однієї з них
потрібно повністю або частково відмовитися від використання
іншої. Пріоритети компонент системи повинні встановлюватись
залежно від соціальної, екологічної та економічної значимості
окремих компонент системи у кожному регіоні. Необхідно зауважити, що згідно таких встановлених пріоритетів не можна
повністю використовувати ту чи іншу компоненту лісу, якщо
значимість будь-якої іншої вища.
З погляду економічного ефекту пріоритет повинен надаватись тій компоненті системи DMFR, економічна цінність якої є
максимальною, однак у наш час перед людством постали нові
завдання, серед яких велике значення надається соціальним
функціям лісу, якими сьогодні вже не можна нехтувати. Тому
для забезпечення сталого лісокористування протягом максимального проміжку часу, крім вищеназваних вартостей лісу,
на нашу думку необхідно виділити в окрему групу соціальні
фактори. Серед них найважливішими на наш погляд є: можливість використання наявних лісових ресурсів майбутніми
поколіннями та необхідне для цього бережливе ставлення і
збереження спадщини цих ресурсів. Будь-яке антропогенне
втручання у лісову екосистему призводить через відносно
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невеликий проміжок часу до певних незворотних, шкідливих
для людини наслідків, тому що лісокористування, перш за все,
не повинне погіршувати існуючої ситуації у лісі ні сьогодні, ні
у майбутньому. Оскільки названі вартості неможливо оцінити
вартісно, та на наш погляд необхідно використовувати відносні
або булеві коефіцієнти [4, 5]. Соціально орієнтований характер
розвитку, передбачає й зміщення акцентів у напрямку екологізації економіки та екології людини.
Багатоцільове використання лісових ресурсів можна забезпечити за рахунок реалізації державних інвестиційних проектів,
ефективність яких суттєво підвищується, якщо поряд з лісовими на певній території існують й інші природні ресурси. Для
забезпечення максимального значення інтегрального екологоекономічного ефекту державна політика регіонального розвитку
у довгостроковій перспективі повинна враховувати:
 скоординованість прийняття на державному, регіональному та місцевому рівнях заходів щодо створення умов для
розвитку галузей економіки та соціальної сфери з врахуванням конкурентних особливостей кожного регіону;
 розвиток інфраструктурного забезпечення територій та
створення умов для підвищення конкурентоздатності
економіки регіонів, а також вирішення питань соціального
розвитку, зокрема підвищення транспортної доступності
територій;
 удосконалення механізмів стимулювання органів державної влади та органів місцевого самоуправління до ефективного здійснення їх повноважень та створенню максимально сприятливих умов для комплексного соціальноекономічного розвитку регіонів.
Регіональна політика повинна базуватись на необхідності
поєднання різних функцій лісу стосовно кожної ділянки. Для
цього потрібна достовірна та вичерпна інформація про наявність та використання всіх видів лісових ресурсів і продуктів
їх переробки. Моніторинг лісового потенціалу повинен стати
всебічним та обов’язковим у якості необхідної умови для обґрунтування розвитку лісового сектору того чи іншого регіону.
Це дозволить обговорювати та вирішувати питання, пов’язані
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зі станом та використанням лісових ресурсів, з екологічними
наслідками лісоексплуатації, допоможе знайти компромісні
рішення у відносинах між лісовим господарством та деревообробною промисловістю, сільським, водним та рибним
господарством.
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ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ
РУХУ ДЕРЕВИНИ: МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ
Руслан Вицега
Національний лісотехнічний університет України, м. Львів

Лісова галузь завжди мала важливе значення для економіки країни. Площа лісів України становить близько 10 млн га.
Загальний запас лісів оцінюють в 1,3 млрд м3, проте Україну
віднесено до малолісних держав. Тому на перший план виступає
питання раціонального використання лісових ресурсів. Сьогодні
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широке впровадження у практику лісового господарства отримали інформаційні технології, які дають змогу на вищому рівні
здійснювати збір, систематизацію, збереження й опрацювання
картографічної та атрибутивної інформації. Проте, на жаль,
відсутня єдина система обліку і контролю за рухом деревини.
Чинна схема обліку деревини є надто громіздкою, відсутні
контроль за інформацією та оперативність її надання/отримання (як правило, інформація передається паперовими носіями
в ручному режимі). Удосконалення системи обліку деревини є
основним напрямком у попередженні незаконної заготівлі та
обігу деревини – явища, яке набуло загрозливих масштабів. Варто відзначити, що посилення контролю за рухом деревини на
усіх стадіях ( від заготівлі до реалізації) вимагають міжнародні
зобов’язання, зокрема низка документів щодо лісової сертифікації. Досвід передових лісових країн підкреслює необхідність
створення та запровадження у виробництво такої системи.
Інформаційна система обліку руху деревини повинна включати у себе такі складові елементи, які забезпечать інформатизацію повного циклу руху деревини (із врахуванням зміни/переходу виду та кількості сортиментів внаслідок розкряжування
та деревообробки). Сьогодні існує багато різноманітних модифікацій системи. Оптимальною видається Лісова Інформаційна
Система (далі ЛІС), яка розроблена польськими науковцями
(TAXUS SI, м. Варшава). Ця система містить такі модулі:
 облік відведених в рубку дерев;
 облік заготівлі деревини на лісосіці;
 облік реалізації з верхнього складу;
 облік руху деревини на нижньому складі;
 сортиментація продукції.
Функціональна схема роботи «ЛІС» базується на взаємодії
між різними ланками лісогосподарського виробництва (лісосіка-верхній/нижній склад – лісництво – державне лісове підприємство-обласне управління лісового господарства – Державний
комітет лісового господарства) за допомогою спеціалізованого
програмного забезпечення (кожна ланка має свій набір атрибутів) та пристроїв передачі, отримання та зберігання даних
(мобільні реєстратори, мережеві та центральні сервери).
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Методика організації роботи «ЛІС» зводиться до такого
алгоритму. Під час відведення дерев у рубку кожному з них
присвоюється індивідуальний номер у вигляді дробу (чисельник – номер управління, підприємства, лісництва, квартал, виділ;
знаменник – код породи і власне декільказначний порядковий
номер). Відбір дерев здійснюється з використанням набору
електронних приладів (електронна мірна вилка, лазерний
висотомір) і одразу ж вноситься до мобільного реєстратора. По
завершенні процедури відведення дерев в рубку всі відомості
одразу ж надсилають на мережевий сервер за допомогою
інтернет-засобів (мобільний інтернет (GPRS) або ж окремо
виділена інтернет-лінія) чи власної мережі. На основі отриманих відомостей у камеральних умовах виконують розрахунок
об’єму заготовленої деревини, виходу категорій деревини,
сортиментів а також грошову оцінку (матеріально-грошова
оцінка). Після рубки дерев дані актуалізують (за потреби змінюють). На лісосіці одразу ж вносять відомості щодо кількості
отриманих сортиментів (номер сортименту відповідає індивідуальному номеру дерева з незначною відмінністю цифр у
кінці знаменника, яка власне характеризує частину стовбура,
з якого отримано сортимент. На кожний сортимент набивається табличка з відповідним номером (та штрих-кодом – для
зручності використання) за допомогою спеціального клейма
(молотка), який входить до комплектації інструментального
забезпечення. Обсяг відвантаженої деревини за видами сортиментів із верхнього/нижнього складу) заносять до реєстратору
і передають на мережевий сервіс. Також зберігаються відомості
щодо одержувача сортиментів. У випадку, якщо деревина відвантажується на нижній склад – при прибутті об’єм деревини
фіксують у базі даних нижнього складу і також всі дані вводять
у реєстратор та передають на сервер.
Таким чином здійснюється систематичний контроль за рухом заготовленої деревини. Варто зазначити, що всі суб’єкти
повинні бути забезпечені інструментами обліку та програмним
забезпеченням. На центральному сервері можна переглядати
всю інформацію через фільтри у розрізі лісосік, назв рубок,
господарств, дат, лісництв, підприємств, управлінь та в цілому
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в Україні (за наявності прав доступу). Актуальною є також
інформація про об’єм незаготовленої деревини. Переглядати
інформацію може користувач, працівник лісництва, лісгоспу,
обласного управління чи Державного комітету лісового господарства, які мають відкритий доступ до центрального сервера.
Вносити зміни може лише адміністратор (або інша особа з його
дозволу). Інформація має вигляд зведених відомостей згідно
встановлених нормативно-правових документів (інструкцій).
Звіт із запиту може бути збережено у електронному варіанті,
або видрукувано на паперовому носії. Важливою є можливість
виконувати виробничі запити (наприклад, про об’єм заготовленої або вивезеної деревини від рубок головного користування
за певний проміжок часу тощо). Запровадження такої системи
на виробництві забезпечить:
 створення єдиної державної електронної бази даних для
всіх лісокористувачів;
 посилення контролю за рухом деревини на стадіях від
заготівлі (відведення в рубку) до її реалізації;
 впровадження якісно нового рівня обліку;
 можливість безперебійного доступу до інформації на будьякому рівні про якісну і кількісну оцінку деревини, об’єми
її заготівлі та реалізації, надходження коштів тощо;
 відповідальність за якість виконання циклу лісозаготівельних робіт (починаючи з відбору дерев на лісосіці);
 унеможливить реалізацію нелегітимно заготовленої деревини.
Зрозуміло, що запровадження у виробництво такої системи
вимагатиме значних фінансових витрат (закупівля програмного забезпечення і інструментальних засобів, створення та
адміністрування серверного модулю, навчання та тренування
спеціалістів) та часу. Проте з огляду на ситуацію, яка склалася з
обліком деревини, сьогодні це чи не єдиний варіант вирішення
цього питання. Доцільно спочатку впровадити інформаційну
систему обліку за рухом деревини на пілотних лісогосподарських
підприємствах (наприклад, декілька підприємств обласного
управління лісового та мисливського господарства) з метою налагодження робочого процесу та усунення технічних недоліків.
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ТИПОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ
СТАЛОГО ВЕДЕННЯ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА
Іван Тереля, Василь Мазепа
Національний лісотехнічний університет України, м. Львів

В умовах реалізації «Концепції реформування та розвитку лісового господарства України» і необхідності організації
господарства на типологічній основі лісівничо-екологічна типологія потребує подальшого вдосконалення. Переорієнтація
ведення лісового господарства на засади сталого розвитку є
неможливою без врахування типологічних (екологічних) основ.
У практиці лісового господарства України використовується
лісівничо-екологічна типологія. Вона має чітко визначену
цільову функцію – класифікація лісових ділянок і синтез насаджень у типи лісу для потреб лісового господарства.
Метою роботи є аналіз та розкриття особливостей застосування досягнень лісової типології для забезпечення сталого
ведення лісового господарства.
При проведенні лісовпорядкувальних робіт, окрім опису
типів лісу, складається таблиця розподілу деревостанів за
переважаючими породами у розрізі типів лісу. Як приклад,
наводимо результати лісовпорядкування для ДП «Путильське
лісове господарство» Чернівецького обласного управління
лісового та мисливського господарства (табл. 1).
Як видно з наведених даних, у цьому гірському лісгоспі
виділено 15 типів лісу, які мають різну площу і не всі є господарсько цінними. Найбільш поширеними серед них є : волога
буково-ялицева сусмеречина, волога чиста сусмеречина, волога ялицева сусмеречина, вологий чисто-смерековий субір,
волога буково-смерекова суяличина та яличина. Інші дев’ять
типів лісу мають незначне поширення, але їхнє виділення
необхідне, передусім, з погляду необхідності збереження
біорізноманіття. Варто відмітити, що у лісгоспі переважають
вологі сугрудові умови.
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Таблиця 1
Площі деревостанів
переважаючих порід за типами лісу
Індекс
типу лісу
В3-См
С3-см-яц-Бк

Площа,
га

Площі за переважаючими породами,
га / %
Сзв

См

Яц

Мд

20,1

533,2
449,5
49,2
41,5
13,9 14586,2 133,5
С3-бк-яц-См 14854,4
0,1
98,2
0,9
10,3 4463,9
15,1
4492,5
С3-яц-См
0,2
99,4
0,3
7,0 11252,7
11279,7
С3-См
0,1
99,7
11,4
15,1
С4-яц-См
75,5
29,0
29,0
С4-См
100,0
С3-бк-см-Яц 1083,0

17,2

С4-Влс

62,4

10,0
100,0
435,5
46,7
31,2
100,0
2422,2
97,7

10,0

D3-бк-см-Яц 932,3
D3-бк-См

31,2

D3-бк-яц-См 2478,7
Усього
%

3,3
0,5
6,4
0,1

Бп

Ін.

10,0
0,8

2,7
0,2

20,1
100
93,8
8,7
115,5
0,8

6,5
0,6
2,0
2,7
0,1
2,7 10,9
0,1
3,7
24,5

17,2
100,0
61,8
99,0

0,6
1,0

D3-см-яц-Бк 169,5
D3-Бк

Яв

1188,6
99,0

1201,3

С4-Влч

Бк

1,9
1,1

167,6
98,9

372,8
40,0

124,0
13,3

42,2
1,7

14,3
0,6

36676,4 31,2 34964,5 1015,0 10,2 535,3 2,7 20,9 96,6
100,0

0,1

95,2

2,8

-

1,5

-

0,1

0,3
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Найбільш розповсюдженими деревостанами є смерекові,
переважно чисті. В основному це – похідні деревостани, які
характеризуються низькою біологічною стійкістю і недовговічністю. Похідні смеречники поширені і у невластивих для
них типах лісу. Так, для даного підприємства смерека є переважаючою на більшій площі вологих суяличин та яличин.
Серед інших порід, які є переважаючими у складі похідних
деревостанів, варто відмітити вільху сіру та березу повислу.
Такі деревостани мають невисоку продуктивність.
Розподіл деревостанів за переважаючими породами доповнює розподіл за повнотами і класами бонітету. Як правило,
деревостани старшого віку є сильно зрідженими, а відтак мають
значно нижчі запаси ніж оптимальні.
Лісова типологія служить теоретичною основою для практичного лісівництва, лісових культур, лісової селекції, лісовпорядкування, захисту лісу, лісової пірології, організації та заготівлі недеревної продукції лісу, мисливствознавства тощо.
Типологічна різноманітність враховується при виборі способу відновлення та проведенні заходів сприяння природному
поновленню лісу, очистці місць рубок від порубкових решток,
проведенні рубок догляду (інтенсивність, повторність, метод
рубки та інші), виборі способів і технології рубок головного
користування. На типологічній основі повинні базуватись
всі фази лісокультурного виробництва: підбір асортименту
деревно-чагарникових порід, схем їх змішування, способи підготовки ґрунту, садіння (посів) культур, агротехнічний догляд
за ними. За лісотипологічними принципами повинен здійснюватись селекційний відбір дерев і створення на селекційній
основі лісонасіннєвої бази лісоутворюючих порід, проведення
інтродукційних робіт. У мисливському господарстві типи мисливських угідь їх бонітування ув’язуються з типами лісу.
Зважаючи на те, що в окремих господарствах при лісовпрядкуванні виділяється багато типів лісу, окремі з яких займають
невеликі площі, а тому постає необхідність їх групування з
метою опрацювання відповідних систем ведення лісового
господарства, направлених на підвищення продуктивності і
біологічної стійкості. Доцільність об’єднування типів лісу у
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однорідні господарські групи залежить від цільового призначення насаджень та мети ведення господарства в них.
Групування типів лісу за подібністю лісівничих заходів може
здійснюватись як за групами господарського значення, так і
незалежно від них . За основу групування береться подібність
заходів, що забезпечують відновлення корінних та інших більш
цінних деревостанів. Такі групи можуть виконувати роль типологічних господарств при лісовпорядкуванні.
Для підвищення продуктивності лісостанів і ведення господарства в них на засадах збалансованого розвитку необхідним
є опрацювання лісотипологічного кадастру. Останній повинен
містити перелік типів лісу, їхню діагностичну характеристику
та оцінку сучасного стану насаджень. Опрацюванню системи
лісогосподарських заходів повинен передувати типологічний
аналіз лісів, як основа лісотипологічного кадастру. Вказаний
аналіз повинен включати та програмні питання:
 встановлення закономірностей поширення типів лісу;
 визначення площі їх поширення;
 встановлення фактичної продуктивності лісостанів за
типами лісу та виявлення типологічних еталонів;
 порівняння фактичної та потенційної продуктивності
деревостанів;
 аналіз породної та вікової структури лісів, їх повнот;
 опрацювання системи лісогосподарських заходів щодо
формування лісостанів наближених за продуктивністю і
структурою до еталонних (оптимальних);
 визначення лісівничо-економічної ефективності запроектованих заходів.
Лише з врахуванням типологічного підходу можна забезпечити формування біологічно стійких та високопродуктивних
лісостанів як складової сталого ведення лісового господарства.
Такий підхід до ведення лісового господарства, окрім екологоекономічного ефекту, матиме і високу соціальну значущість.
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ТА СОЦІАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ
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Микола Борис, Надія Борис
Національний лісотехнічний університет України, м. Львів

Обсяги лісозаготівлі, млн м3

Обсяги лісозаготівлі у майбутньому будуть збільшуватися.
Про це свідчать дослідження тенденцій в лісовому господарстві
та прогнози, виконані доктором Хьюбертом Редером з фінської
компанії Pöyry Forest Industry Consulting (рис. 1). Отримані результати дають чітку картину глобальних запасів лісових масивів і напрямків розвитку.
Глобальний обсяг лісозаготівлі складає 3,45 млрд м3 деревини, з якої 51 % використовується для спалювання і опалення, а
49 % поступає для промислового перероблення. 995 млн м3 деревини для промисловості йде на виготовлення пиломатеріалів
і 545 млн м3 поступає в целюлозно-паперову промисловість.
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Рис. 1. Обсяги лісозаготівлі в країнах Європи та Азії
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Слід сказати, що приріст лісу майже у всіх регіонах світу на
сьогодні випереджує темпи росту лісозаготівлі. У висновках
науковців компанії Pöyry вказується, що потреба в лісоматеріалах для промислового перероблення у всіх галузях буде
зростати аж до 2020 року. Особливо актуальним це питання
буде для підприємств з виготовлення паперу та домобудівної галузі. Збільшення оцінюється в 300 млн м3, починаючи
з 2010 року.
Зростання обсягів заготівлі деревини тісно пов’язане з вибором відповідної технології, а також технологічних схем виконання лісозаготівельних робіт. Технології лісозаготівлі, які
застосовуються в передових лісових державах світу, базуються
на використанні на окремих їх фазах різноманітних машин і
технологічного оснащення. Вибір системи машин залежить від
низки чинників, серед яких: умови місцевості, породи деревини,
розміри, традиції та інфраструктура.
Значна частина лісового фонду України характеризується
несприятливими ґрунтово-географічними умовами. Зокрема,
частка лісових запасів України у гірській місцевості становить
21,8 % [1]. Ґрунти гірських лісів Карпат і перезволожені ґрунти
Полісся й Волині мають низьку тримальну здатність. Для цих
регіонів характерні ще й такі особливості: низька концентрація
сировини на одиницю площі, незначні обсяги рубань, односторонність вантажопотоків тощо. Сукупність цих проблем суттєво
впливає на ефективність робіт і призводить до збільшення
виробничих витрат. Тому ведення лісогосподарських робіт у
цих реґіонах повинно базуватися на обґрунтованому виборі
для кожної лісосіки лісозаготівельних машин або комплексу
машин, технології виконання цих робіт, а також урахуванні
розміщення шляхів транспортування та інших чинників, які
можуть впливати на їх ефективність. Питання технічного переоснащення і вдосконалення існуючих технологічних процесів
лісозаготівлі повинні вирішуватися з обов’язковим урахуванням економічних і лісосировинних умов реґіону та сучасних
екологічних вимог.
Узагальнюючи найпоширеніші системи лісозаготівлі у світі
[2], можна виділити з них такі, які за певних умов могли би
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використовуватися на лісових підприємствах України, зокрема
і в гірських умовах:
а) система для стовбурів повної довжини (FL/FT):
 метод стовбурів повної довжини;
 метод з ручним зрізуванням дерева;
 метод з частковим розпилюванням;
б) система сортиментної заготівлі (STL):
 метод сортиментної заготівлі скандинавської моделі з
розкряжуванням біля пня;
 метод сортиментної заготівлі північноамериканської
моделі з розкряжуванням у лісі;
 метод сортиментної заготівлі з обрізуванням гілок і
розкряжуванням біля дороги (на верхньому складі);
 метод сортиментної заготівлі з ручним звалюванням і
розкряжуванням біля дороги.
в) система заготівлі деревини на горбистій місцевості за
допомогою канатних установок;
г) cистема заготівлі деревини на важкодоступній місцевості
з транспортуванням гелікоптером.
Вибираючи відповідну технологію, слід враховувати, що ліси
в Україні мають окрім сировинного, ще й вагоме економічне,
екологічне та соціальне значення.
Аналіз парку машин лісових підприємств України засвідчив,
що на лісозаготівельних роботах переважно використовуються
гусеничні трактори та частково колісні трактори загального
або сільськогосподарського призначення, перші з яких наносять шкоду лісовому середовищу: пошкоджується ґрунтовий
покрив, підріст цінних порід і молодняк, а інші – є непристосованими до умов роботи в лісі. Недосконалий вибір параметрів
компонування у поєднанні з важкими умовами експлуатації
призводить до погіршення техніко-експлуатаційних показників, зменшення продуктивності машин та збільшення витрат
на технічне обслуговування і поточний ремонт.
У той же час на лісозаготівлі у країнах Північної та Західної
Європи широкого застосування набули високоефективні багатоопераційні машини (харвестери, скідери, форвардери і харвардери) та линвові системи (у гірських регіонах) різноманітних
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модифікацій. Зокрема, сортиментною технологією лісозаготівлі
із застосуванням системи машин «харвестер + форвардер» тут
охоплено майже 100% заготівлі деревини.
На підставі аналізу світового досвіду, а також досвіду застосування подібної техніки та технології в Україні можна окреслити
головні соціально-економічні та екологічні наслідки впровадження сучасних технологій лісозаготівлі із застосуванням
високопродуктивних багатофункційних машин (табл. 1).
Таблиця 1
Соціально-економічні та екологічні наслідки
впровадження сучасних технологій лісозаготівлі
Наслідки

Позитивні

Економічні  збільшення продуктивності праці;
 зростання заробітної
плати
Соціальні
 покращення умов праці;
 зменшення ймовірності
травматизму;
 збільшення густоти лісовозних доріг і використання їх для суспільних
потреб

Екологічні

 зменшення пошкодження поверхні лісосіки;
 сприяння росту та відновленню лісових
насаджень;
 запобігання ерозійним
процесам на розроблюваних ділянках;
 зменшення забруднення
заготовленої деревини;
 мінімізація ймовірності
утворення колії

Негативні
 підвищення рівня
безробіття за рахунок вивільнення
працівників
 підвищення інтелектуального навантаження
оператора машини;
 зростання ймовірності появи професійних
захворювань;
 необхідність постійного підвищення кваліфікаційного рівня
 забруднення довкілля
викидами відпрацьованих газів та експлуатаційними рідинами
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Впровадження лісозаготівельних технологій на базі багатоопераційних машин забезпечує збільшення продуктивності праці та, як наслідок, зменшення кількості робітників. Відповідно
зростає їхня заробітна плата, оскільки вона пропорційно залежить від продуктивності праці. Разом з тим поліпшуються умови
праці та рівень безпеки працівників, однак постає проблема
постійного вдосконалення і підвищення кваліфікації.
Тому технічне переозброєння лісозаготівлі вимагає високої кваліфікації робітників, а також постійного її підвищення
внаслідок швидкого темпу оновлення та вдосконалення машин, їх складності та росту вимог до виконуваних робіт. Для
цього необхідно створювати спеціалізовані навчальні центри,
оснащені сучасними машинами, тренажерами та іншим обладнанням для набуття досвіду і підвищення кваліфікації
операторів. Ця проблема є дуже важливою, оскільки від рівня
кваліфікації оператора машини залежить її продуктивність і
технічні можливості, і що особливо важливо, безпека праці та
збереження довкілля.
Однак впровадження лісових машин, незважаючи на постійне їх вдосконалення та покращення умов праці, несе й негативні
небезпеки для здоров’я людини. Серед них – це вплив вібрації
на людський організм, втомні навантаження та психологічна
ізоляція. Тому на часі є впровадження автоматизованих систем
контролю за умовами праці та фізичним станом оператора
лісової машини.
Застосування сучасних технологій передбачає збільшення
густоти лісових доріг. Тепер густота вітчизняних лісових доріг
є дуже низькою. Зокрема, у лісовому фонді Карпат вона складає
близько 5 м/га (відповідає середній відстані трелювання понад
1300 м), що в 3–7 разів менше, ніж в країнах Центральної та
Західної Європи. У передгірських і особливо гірських районах
цей показник є ще нижчим.
Забезпечення транспортування деревини у повністю навантаженому положенні запобігає забрудненню заготовленої
деревини і зменшує ризик пошкодження поверхні лісосіки,
особливо за умови застосування екологічно безпечних видів
рушіїв. Внаслідок зменшення кількості рейсів мінімізується
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ймовірність утворення колії, оскільки відпадає потреба в прокладанні волоків.
Висновки. Враховуючи соціально-економічні та екологічні
наслідки від впровадження сучасних технологій лісозаготівлі
під час їх вибору необхідно:
 забезпечити юридичне, екологічне і соціально-економічне
обґрунтування;
 забезпечити залучення інвестицій (як державних так і
приватних);
 запровадити сучасні методики оцінки впливу технологій
лісозаготівлі та систем машин на довкілля;
 передбачити можливість забезпечення підприємств регіону деревиною та іншими продуктами лісу для їх глибокої
переробки;
 передбачити забезпечення вивільнених працівників робочими місцями на суміжних підприємствах;
 організувати підготовку та підвищення кваліфікації персоналу;
 враховувати під час проектування лісових доріг не тільки
можливості вивезення деревини, а й доцільність подальшого їх використання для лісового та сільського господарства,
туризму та інших суспільних потреб.
 визначати загальні витрати на заготівлю деревини згідно
із існуючими методами, які би дали змогу обґрунтувати
вибір ефективної технології та системи машин, що найкраще відповідають економічним та екологічним вимогам
для даних умов.
Література
1. Генсірук С. А. Ліси України. – К. : Наук. думка, 1992. – 408 с.
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ЯК КРИТЕРІЙ СТАЛОГО ВЕДЕННЯ
ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНІ
Василь Рябчук, Василь Заячук
Національний лісотехнічний університет України, м. Львів

З усього видового багатства флори України у науковій медицині офіційно визнано тільки 240 видів. З лікувальною метою
народна медицина використовує близько 850 видів. Крім того,
в Україні нараховують: дикорослих і культивованих вітамінних
рослин – 1350 видів, харчових – 2950, кормових – 950, медоносних – 850, танідоносних – 100, жироолійних – 150, ефіроолійних – 280 і красильних – 110 [5].
Територія України поділена на ботаніко-географічні зони –
Полісся, Лісостеп, Степ, гірські системи Карпат і Криму. Флористичний склад окремих регіонів України нерівномірний. Так, за
даними І. М. Григора та ін. (2000), у флорі Полісся присутні
близько 2000 видів, з яких 1403 є представниками природної
флори. Флора правобережного Лісостепу налічує близько 1700
видів, з яких 20 є ендеміками, а лівобережного Лісостепу – 1600
видів, з яких ендемічними є два. У флорі Степу нараховують
більше 1800 видів, багато з яких є рідкісними, зникаючими,
реліктовими та ендемічними. Флора Українських Карпат налічує більше 2100 видів, серед яких 833 є високогірними. Широким флористичним складом характеризується Крим. З 2400
видів флори Криму погад 50% мають середземноморське походження, оскільки Крим був пов’язаний із Середземномор’ям
до палеогену. Ендемічними вважають понад 240 видів.
На основі вивчення науково-технічної літератури [2, 4, 5, 7,
8], картографічних та лісовпорядкувальних матеріалів, опитування населення, обстеження лісових площ нами встановлено кількість лікарських, технічних та харчових рослин за
життєвими формами (трави, напівкущі, кущі, дерева) в розрізі
лісорослинних районів України (табл. 1).
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Таблиця 1
Розподіл лікарських, технічних та харчових
рослин України за їх життєвими формами
Життєві форми
рослин, шт.
Напівкущі

Кущі

Дерева

Карпати і Прикарпаття
Лісостеп
Степ
Полісся
Крим
Повсюдно розповсюджені
Всього

Трав’янисті
рослини

Ареал

Всього

34
212
71
129
96
483
1025

1
6
1
14
7
2
31

15
25
15
12
32
38
137

11
22
13
9
15
52
122

шт.

%

61
4,6
265 20,2
100
7,6
164 12,5
150 11,4
575 43,7
1315 100,0

Як видно із цифрових даних табл. 1, в лісах України зростає 1315 лікарсько-технічних та харчових рослин. Серед них:
трав’янистих – 1025 (7,9 %) напівкущів – лише 31 (2,4 %), кущів – 137 (10,4), дерев – 122 (9,3 %). Найбільше повсюдно розповсюджених рослин (ростуть у всіх ботаніко-географічних зонах
України) – 575 (43,7 %), у Лісостепу зростає – 265 видів (20,2 %),
на Поліссі – 164 видів (12,5 %), у Криму – 150 видів (11,4 %), у
Степу – 100 видів (7,6 %) і найменше у Карпатах і Передкарпатті – 61 види (4,6 %) та лісових районах – 54 види (4,1 %).
Із рослин, наведених у табл. 1, можна заготовити 2312 різних
видів рослинної сировини (табл. 2). Як видно із даних табл. 2,
на території України з метою використання як лікарські, технічні чи харчові рослини можна заготовляти 645 (27,9 %) видів
трав, 350 (15,1 %) – листя, 191 (8,3 %) – квітів (суцвіть), 556
(24,0 %) – коренів та кореневищ, 316 (13,7 %) – плодів і насіння,
43 (1,8) – бруньок, 85 (3,7 %) – кори, 43 (1,9 %) – соку, 23 (10%) –
пагонів, 60 (2,6 %) – всю рослину. Крім того, найбільшу кількість
рослинної сировини (885 видів) можна заготовити із рослин
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Таблиця 2
Групи лікарсько-технічної рослинної сировини України

Бруньки

Кора

Сік

Пагони

Вся рослина

89

40

5

10

5

2

11 269

Всього

Плоди, насіння

Квіти

Листя

Трава

Ареал

Корені,
кореневища

Групи рослинної сировини, шт.

Карпати і
Прикарпаття
Лісостеп
Степ
Полісся
Крим
Повсюдно
розповсюджені

126
68
72
49

Всього

645 350 191 556 316 43 85 43 23 60 2312

45 41 20
65
36
46
40

29 110 51 10 8 10
20 66 20 7 5 8
15 57 34 8 10 9
10 68 30 1 11 2

4
1
5
5

27
6
5
5

440
237
260
221

6

6

885

285 122 97 166 141 12 41

9

повсюдно розповсюджених. Значну частину видів рослинної
сировини (440 видів) можна заготовити у Лісостепу, потім у
Криму (221 вид) та Карпатах і Передкарпатті (269 видів).
Умови місцезростання дикорослих лікарсько-технічних та
харчових рослин суттєво впливають на їх диференціацію на
особини різної життєздатності, урожайність яких значно відрізняється. Серед лісівничо-таксаційних факторів, які впливають на урожайність лікарсько-технічних та харчових рослин,
в першу чергу, необхідно виділити тип лісорослинних умов,
повноту деревостану, а також морфометричні показники вегетативних і генеративних органів рослини.
Знання природних потреб і відношення дикорослих лікарськотехнічних та харчових рослин до умов місцезростання дає можливість цілеспрямовано втручатися в процеси росту і розвитку
рослин, повніше використовувати природні властивості рослин
для підвищення їх продуктивності. Розподіл рослинної сировини
за типами лісорослинних умов наведено в табл. 3.
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Таблиця 3
Розподіл видів рослинної сировини
за типами лісорослинних умов, шт.

4
7
5
3

1
5
16
16
9
3

1
3
14
12
9
4

1
2

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1

1

1
1

4
19
11
4
1

2
2
2
2
1

4
4
5
1

3
9
6
1

1
1
1
1

1
1
1
1

2
26
21
8

2
3
3
2

3
6
8
5
1

1
5
16
14
5
1

1
2
2
1

1
1
1
1

19
16
6

1
2
3
2

2
4
6
5
2

1
5
12
13
6
1

1
1

2
1

2
1

Разом

1
4
20
18
7
3

Живиця

1
5
19
18
9
3

Хвоя

1
5
8
5
3

1
2
2
1

Квіти

5
11
4
2
2

Кора

5
9
5
3
1

1
3
4

1
3
1

Бруньки

2
4
2
1

Трава

2
2
1
3
2

Пагони

Листя

А0
А1
А2
А3
А4
А5
Разом
В0
В1
В2
В3
В4
В5
Разом
С0
С1
С2
С3
С4
С5
Разом
D0
D1
D2
D3
D4
D5
Разом
Всього

Плоди

ТЛРУ

Корені,
кореневища

Види рослинної сировини

0
9
15
8
8
4
44
0
26
59
39
16
6
146
2
24
100
94
43
11
274
2
16
74
75
42
13
222
686
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Найбіднішими на рослинну сировину є бори. В цих умовах
можна заготовити лише 44 види рослинної сировини (чи 6,4 %
від загальної кількості), зокрема, найбільше плодів. Багатшими
на дикорослу рослинну сировину є субори (146 видів чи 21,3 %).
У цих умовах найбільше представлена сировина трав‘янистих
рослин. Найбільшою різноманітністю дикорослої рослинної сировини представлені сугрудки (274 види або 40 %). Приблизно
в рівній кількості в цих умовах можна заготовити траву, листя
та плоди дикорослих рослин. В грудах кількість видів рослинної сировини дещо менша (222 чи 32,3 %), серед яких широко
представлені плоди, листя, трава та квіти.
Найширший асортимент рослинної сировини не випадково
представлений в сугрудках, оскільки в цих умовах ростуть оліготрофи, мезотрофи та мегатрофи. Проте суттєві відмінності
за видами рослинної сировини спостерігаємо за природними
зонами України.
Отже, використання лікарських, технічних та харчових рослин України дає можливість значно підвищити продуктивність
лісів, збільшити віддачу кожного гектару лісової площі, задовольнити потребу промисловості в сировині, а населення – в
продуктах харчування.
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ЛІСОВА ФІТОМЕЛІОРАЦІЯ
ТА РЕКУЛЬТИВАЦІЯ ПОРУШЕНИХ ТЕРИТОРІЙ:
МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ
Ярослав Геник
Національний лісотехнічний університет України, м. Львів

Розвиток гірничої та переробної промисловості зумовлює
вилучення значних площ продуктивних земель, які використовувалися в сільському та лісовому господарствах. За даними
Державного комітету України із земельних ресурсів площа порушених територій в країні станом на 1.01 2010 року складає
156,7 тис. га та щорічно виробничо-промисловою діяльністю
людини порушується близько 2 тис. га продуктивних земель,
значна частина з яких – це землі лісового фонду країни [1].
У комплексних заходах із відновлення лісових ресурсів,
збільшення площі лісового фонду країни та сталого розвитку
територій, значну увагу необхідно надавати роботам із фітомеліорації та рекультивації девастованих ландшафтів і створенні
на місці порушень продуктивних лісових екосистем [2, 3, 4].
В Україні нагромаджений значний досвід лісовідновлення
девастованих ландшафтів. Питаннями відновлення лісових
насаджень на порушених територіях займаються науковці й
виробники низки установ країни. Зокрема, тільки на Львівщині
питаннями фітомеліорації та рекультивації девастованих
ландшафтів займаються Інститут Екології Карпат НАН України,
Інститут геології та геохімії горючих копалин НАН України,
ВАТ «Гірхімпром», Національний лісотехнічний університет
України, Львівський національний аграрний університет, ТзОВ
«Гафста», Львівське обласне управління лісового і мисливського
господарства, Львівське обласне комунальне спеціалізоване
лісогосподарське підприємство «Галсільліс» тощо.
Розроблення заходів зі створення високопродуктивних лісових насаджень на порушених територіях потребує значних
капіталовкладень, а тому вимагає наукового обґрунтування,
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що базується на першочерговому врахуванні таких основних
чинників:
 фізико-механічні та фізико-хімічні властивості ґрунтового
покриву та гірських порід;
 фізико-географічні та кліматичні особливості місцевості;
 біоекологічні властивості видового складу рослинності,
що пропонується для формування лісових екосистем;
 наявність матеріально-технічних ресурсів;
 капітальні затрати на створення лісових насаджень;
 еколого-економічний та соціальний ефект від відновлення
лісових екосистем.
Технологія відновлення лісових насаджень на порушених
територіях насамперед залежить від придатності ґрунтів та
потенційно родючих порід для створення рослинності. Так,
на придатних та малопридатних для біологічного освоєння
ґрунтах і гірських породах доцільним є проведення лісофітомеліоративних робіт, які передбачають обов’язкове виконання
таких заходів:
 підготовчий етап:
– комплексне обстеження девастованих ландшафтів;
– розробка проекту створення лісових культур;
 біологічний етап:
– садіння лісових культур та посів трав;
– проведення агротехнічних і лісогосподарських заходів
догляду за рослинністю.
На непридатних для біологічного освоєння землях (скельні
та фітотоксичні породи, конгломерати та брекчії) технологічний процес створення лісових насаджень є значно складніший
і потребує проведення лісорекультиваційних робіт, які передбачають виконання таких заходів:
 підготовчий етап:
– дослідження геологічної будови та складу порід;
– оцінка агровиробничих умов ґрунтоутворення;
– розробка проекту лісової рекультивації.
 гірничотехнічний етап:
– планування території;
– створення екрануючого захисного шару;
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– нанесення потенційно родючих порід та ґрунтів;
– проведення протиерозійних заходів та заходів із регулювання гідрологічного режиму;
 біологічний етап:
– внесення мінеральних і органічних добрив;
– садіння лісових культур та посів трав;
– проведення агротехнічних і лісогосподарських заходів
догляду за рослинним покривом.
Підбір видового складу рослинності для формування лісових екосистем на порушених територіях необхідно здійснювати за зональним географічним принципом, з врахуванням
мікрокліматичних особливостей території порушень та форм
рельєфу (крутизни і експозиції схилів, висоти відвалів чи глибини кар’єрів). Перевагу слід надавати видам місцевої флори,
екологічно пристосованої до фізико-географічних і кліматичних
умов місцевості. Введення порід-інтродуцентів значно знижує їх приживлюваність і стійкість до пошкоджень ентомо- і
фітошкідниками та сповільнює процес формування лісових
екосистем.
Також при формуванні видового складу лісових фітоценозів
треба віддавати перевагу деревно-чагарниковим та трав’янистим
видам, які характеризуються: невисокою вибагливістю до ґрунтових умов; швидким ростом на початковій стадії розвитку кореневої системи; стійкістю до перепаду добових температур та
негативної дії вітру; здатністю покращувати властивості ґрунту
за рахунок творення гумусу та збагачення ґрунту азотом.
Загалом встановлено, що на порушених територіях можна
вирощувати близько 40 видів деревних і чагарникових порід,
серед яких найкращими показниками росту відзначаються:
акації біла та жовта, обліпиха татарська, липа дрібнолиста,
яблуня лісова, клени польовий та ясенелистий, сосни звичайна та гірська, тополі канадська і чорна, береза повисла, клен
татарський.
На ґрунтах, бідних на органічні та мінеральні речовини,
доцільно використовувати оліготрофну рослинність, а при
створенні потужного рекультиваційного шару можливим є
і використання мезотрофної рослинності – дуби червоний і
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скельний, липи широколиста і дрібнолиста, ялина звичайна, сосна веймутова, модрина європейська, вільха чорна тощо [2, 3, 5].
Такий достатньо значний вибір асортименту деревно-чагарникової рослинності дозволяє проводити ефективні лісофітомеліоративні та лісорекультиваційні заходи та створювати
продуктивні лісові насадження різного цільового призначення – експлуатаційні, меліоративні, протиерозійні, лісозахисні,
лісопаркові.
Експлуатаційні лісонасадження необхідно створювати з
основних лісоутворюючих порід. Не дивлячись на успішні
результати досліджень із створення чистих лісонасаджень,
наприклад, соснових лісокультур, слід прагнути до створення
мішаних насаджень із однієї чи двох головних порід, супутніх
порід та чагарників.
Меліоративні лісонасадження створюються в умовах підвищеної токсичності ґрунтів та практичної непридатності порід
для біологічної рекультивації. Створенню на даних ґрунтах і
породах лісових насаджень передує внесення підвищених норм
мінеральних і органічних добрив.
Протиерозійні лісові насадження створюються зазвичай на
крутих схилах відвалів і кар’єрів, складених пухкими породами.
Садіння саджанців необхідно суміщати із будівництвом протиерозійних споруд та плетених загород.
Лісозахисні насадження слід формувати навколо промислових об’єктів, вздовж водних територій та ліній комунікацій.
Лісопаркові насадження створюють поблизу крупних населених пунктів з метою збільшення площі комплексних зелених
зон міст та їх рекреаційного використання.
Різноманітність фізико-географічних районів, природнокліматичних умов місцевостей та характеру техногенної дії на
природні екосистеми викликають необхідність постійно удосконалювати та розробляти нові методи і способи ведення природоохоронних, лісофітомеліоративних і лісорекультиваційних
робіт. Розроблення та опрацювання нових методичних підходів
до створення лісових насаджень на порушених територіях призведе не тільки до збільшення площі лісового фонду країни, а і
до формування нових високопродуктивних лісових екосистем.
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ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО В ГОРАХ
З ВРАХУВАННЯМ МЕЖ ВОДОЗБОРІВ:
ЕКОЛОГІЧНІ ВИГОДИ ТА ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ
Ігор Кульчицький-Жигайло,
Наталія Кульчицька-Жигайло
Національний лісотехнічний університет України, м. Львів

Комплексний гідрологічний та захисний вплив гірських лісів
проявляється як на зайнятих лісом ділянках, так і в масштабах
водозборів різного порядку – від елементарних (де починається
виражене русло) до річкових басейнів [1, 2].
На окремих ділянках заліснених схилів найвиразніше помітно
захисну (зокрема ґрунтозахисну) роль. Гідрологічна функція
тут виступає у частині «всередині лісу». В межах водозборів
змінюються характеристики руслового стоку з водозборів.
Тут проявляється гідрологічна роль лісових екосистем «назовні лісу». Вона є інтегральним результатом різноманітних
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гідрологічних впливів окремих заліснених ділянок на схилах,
включаючи перетворення стоку з безлісних територій.
У сучасних нормативних документах є статті, що вимагають
планування окремих заходів (в основному рубок) в масштабах
гірських водозборів. Однак для максимального використання
гідрологічних та захисних можливостей лісів в горах вся лісогосподарська діяльність повинна вестись з врахуванням меж
гірських водозборів. Це дозволить:
1) запобігати формуванню селевих потоків – використовуючи відповідні способи рубок, технології трелювання (в
т. ч. повітряні);
2) зменшити частоту і масштаби прояву повеней – максимально використати комплексний стокорегулювальний
вплив лісів на водозборах, не знижуючи, а, по можливості,
підвищуючи його;
3) збільшити водність річок в меженні періоди – поступово
змінювати сруктуру лісів відповідно до стратегічного
плану;
4) уточнити поділ лісів на категорії та правила виділення
особливо захисних лісових ділянок, оцінювати гідрологічні
та захисні функції лісів у контексті водозборів;
5) визначати доцільність та можливості спорудження малих
гідротехнічних стокорегулювальних споруд (ГТС) – підібрати місця для них і комплексно оцінити стокорегулювальні можливості лісу та ГТС;
6) правильно проектувати лісовозні дороги – оцінити збільшення швидкості добігання води дорогами та дренування
ними контактного схилового стоку.
Вибір водозборів як господарських одиниць при веденні
лісового господарства базується на екологічних, соціальноекономічних, організаційних та гідрологічних засадах.
Якщо керуватись екологічними вимогами, господарські заходи в лісі не повинні невідворотно порушувати встановлені
зв’язки в водозбірних екосистемах. В основі повинен бути не
антропоцентричний підхід до збереження довкілля (оберігати
природу для сьогоденних потреб людини, запобігати стихійним лихам), а філософія природокористування, що базується
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на тверезих, науково обґрунтованих засадах сталого розвитку.
Тому і на малих водозборах слід оберігати лісорослинні умови,
середовище проживання тварин та гідробіонтів.
Найбільший соціально-економічний вплив гірські річки мають біля населених пунктів (гірських селищ та міст), переважно
при виході з гір на на передгір’я. Площа їх водозборів становить
вже декілька сотень квадратних кілометрів. Тут розташовані
об’єкти промисловості, що скидають стічні води, та водозабори,
оптимальною для яких була б відсутність маловодних меженних періодів. Одночасно наявність біля річки споруд різного
призначення вимагає зарегульованості максимального стоку
(зменшення витрат весняних водопіль та дощових паводків)
для запобігання затопленню і руйнуванню.
З організаційної погляду вододіли та водостоки в горах
завжди були природними межами. Сьогодні в гірських умовах
границі між підприємствами лісового господарства, лісництвами
в основному проходять по вододілах. Отже, навіть поділ лісових
земель на адміністративні одиниці містить в собі елементи
«водозбірного господарювання».
Для сучасної гідрології (інженерної, лісової та ін.) притаманні
розрахунки з врахуванням генезису стоку. Моделювати ситуації
та здійснювати прогнози можна для різних створів на річці.
При подібних розрахунках первинними одиницями виступають
елементарні водозбори. Вибір власне елементарного водозбору
базується на явищі переходу частини схилового стоку в якісно
інший – русловий. Позаяк ліс безпосередньо впливає лише на
схиловий стік, найбільш точним було б враховувати його дію,
починаючи вже з елементарних водозборів.
Згідно з генетичною теорією стоку витрата води у певному
створі річки є сумою елементарних витрат, що утворилися
на різних одиничних частинах (діючих площах) водозбору і
добігли на цю мить до даного місця. Величини цих елементарних витрат впродовж тривалості дощу чи сніготанення
неоднорідної інтенсивності будуть змінюватися. Час добігання
складається з суми тривалості схилового та руслового добігання. Розрахунок відомим способом « час–площа» передбачає
визначення всіх одиничних площ і сформованих на кожній з
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них елементарних витрат води, які добігають до створу через
певні відтинки часу.
Ліс впливає лише на швидкість і тривалість схилового добігання і не змінює їх у випадку руслового стоку – надійшовши в русло річки, вода стікає по ньому лише відповідно до
гідравлічних умов. Одночасно ліси змінюють величину стоку
з заліснених схилів та збільшують величину так званої початкової ємності, при перевищенні якої починається стік води. В
результаті, завдяки лісу, змінюється співвідношення діючих
площ на даний момент, а, отже, і витрата води.
Таким чином, в лісогідрологічні розрахунки стоку слід задіювати елементарні і малі водозбори, визначаючи вплив лісу на
кожному з них. Для цього слід знати ґрунтово-морфометричні
особливості малих водозборів та лісотаксаційні характеристики
лісів на них.
Гідрологічна мережа річкового басейну складається з водостоків різного порядку. Територія річкового басейну включає в
себе не лише водозбори різних порядків, а й прируслові ділянки.
Вода з прируслових ділянок не «збирається» у первинне русло,
а стікає схиловим стоком аж до русла річки вищого порядку.
Площа прируслових ділянок залежить від рельєфу місцевості
і дещо зростає вниз по течії з виположенням схилів. Виділення
прируслових ділянок необхідне через специфіку стоку води з них.
При випуклій формі ділянки рельєфу вода розосереджується,
не має розмивної здатності і краще інфільтрується в ґрунт.
Прируслові ділянки відсутні у випадку розташування елементарних та малих водозборів амфітеатром, що часто зустрічається біля витоків річок. При перпендикулярному впадінні
потоків в річку прируслові ділянки більшої чи меншої площі
є завжди. Проте при їх виділенні слід виходити з практичної
доцільності та міри відчутності гідрологічного впливу. Як показали дослідження, виділяти ділянки доцільно у випадку, коли
їх площа більша від трьох гектарів. В іншому випадку ділянку
розділяють і відносять до двох сусідніх водозборів.
Для гідрологічних розрахунків та практики господарювання на водозборах не використовується прийнята в географії
класифікація приток від головної річки: притока, що впадає
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в головну, має перший порядок, відповідно притока притоки
першого є притокою другого порядку і т. д. У цьому випадку,
наприклад, до першого порядку будуть віднесені і великі річки,
і малі струмки, що безпосередньо впадають в головну річку.
При управлінні водозборами застосовують класифікацію від
витоків, запропоновану Хортоном і удосконалену Стрелером
[3, 4]. Будь-якому елементарному водозбору і його руслу біля
витоку присвоюється перший порядок, при злитті двох потоків
першого порядку подальший водостік має порядок другий. Річка третього порядку утворюється злиттям двох річок другого
порядку і т. д. При з’єднанні двох потоків нерівних порядків подальший водостік отримує порядок потоку вищого порядку.
Виділяючи квартали в горах, таксатори «Ліспроекту» намагаються приурочити їх межі до вододілів чи водостоків. У
результаті один елементарний чи малий водозбір об’єднує чітко
один, два чи більше кварталів. Проте існують і такі ситуації:
 вододіл розділяє квартал, а іноді і виділ. Це особливо притаманно лісам селянських спілок чи сільрад, які мозаїчно
розташовані окремими лісовими ділянками поміж сільськогосподарськими землями, в результаті чого часто
опиняються на різних водозборах;
 навіть на малих водозборах іноді розташовані ліси різних
підприємств;
 річкові басейни деколи об’єднують території не лише
різних підприємств, а й відомств;
 на водозборі лежать сільськогосподарські землі, забудовані
площі населених пунктів та ін.
Для полегшення організації ведення господарства з врахуванням меж водозборів границі між кварталами необхідно проводити по вододілах і руслах елементарних і малих водозборів,
слід уникати ситуації, коли виділ розділяється вододілом. Тоді
навіть при наявності кількох елементарних водозборів у межах
одного кварталу можна буде чітко знати приуроченість окремих
виділів і кварталів до водозборів чи прируслових ділянок.
Для цього перед виходом в поле таксатору слід на карті
масштабу 1:10000 (масштаб планшетів) провести всі вододіли
між постійними водостоками, які позначені суцільною голубою
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лінією. Оцінити співпадання існуючих меж кварталів і виділів з вододілами і водостоками і, при необхідності, змінити ці
межі. На початковому етапі, коли з певних причин неможливо
це зробити, можна розділити виділ во вододілу, встановивши
два підвиділи.
У результаті можна буде створити базу даних водозборів та
лісових ділянок, що лежать на них. Така база може бути організована в середовищі EXCEL або ACCESS. В EXCEL кожний лист
відповідає певному елементарному чи малому водозбору. В
ACCESS, у якому зроблена лісотаксаційна база для Закарпатської
області, слід додати таблицю водозборів з можливістю звертання до неї. В перспективі доцільно створити поводозбірні
ГІС-карти.
Для започаткування в горах водозбірного принципу ведення
лісового господарства при черговому проведенні лісовпорядкувальних робіт необхідно:
 виділяти водозбори та прируслові території;
 встановлювати приуроченість лісів до водозборів;
 створити в «Ліспроекті», лісгоспах, обласних управліннях
поводозбірну електронну базу даних про лісовий фонд (на
перших порах в EXCELL, ACCESS) з відповідною ієрархією,
в майбутньому – ГІС карти;
 розраховуючи лісосіку та розташовуючи її в натурі – виконувати існуючі вимоги щодо збереження лісистості
водозбору на рівні 65%;
 відносити ліси до привододільних лісів та селенебезпечних басейнів;
 розраховувати гідрологічний вплив лісів на водозборах та
їх зміну під впливом лісогосподарських заходів.
Загалом господарювання в гірських лісах з урахуванням меж
водозборів повинно забезпечувати облік усієї площі басейну з
системою «вкладення» менших водозборів та прируслових ділянок у більші, сума їх площ повинна дорівнювати площі басейну.
Воно не вимагає кардинальної зміни сучасної організаційної
структури поділу лісогосподарського підприємства. Ведення
господарства з врахуванням меж водозборів не відміняє існуючі природоохоронні і лісівничі вимоги щодо здійснення
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окремих робіт. Йдеться про погодження і оцінку запланованих
заходів у масштабах водозбору та внесення при необхідності
певних коректив.
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БАГАТОВИМІРНА ТИПОЛОГІЯ
ТА НЕПРЯМА ОРДИНАЦІЯ
ЛІСОВОЇ РОСЛИННОСТІ УКРАЇНИ
Віктор Скробала
Національний лісотехнічний університет України, м. Львів

Дослідження взаємозв’язків між рослинністю та екологічними
умовами середовища і в теперішній час залишаються важливою проблемою фітоценології, оскільки служать теоретичною
основою для раціонального використання і відтворення рослинного покриву, збереження біорозмаїття. Відображенням
природи взаємовідносин між лісом і чинниками лісового середовища стала едафічна сітка Алєксєєва-Погребняка [8]. Чотири
категорії трофності та шість градацій зволоження у підсумку
дають 24 типи лісорослинних умов, які, не можуть відобразити всієї різноманітності екотопів лісової рослинності [1, 3, 4].
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Вагомий вклад у подальший розвиток екологічного напряму
лісової типології внесли Д. В. Воробйов (кліматична сітка) та
А. Л. Бельгард (деталізація трофогенного і гігрогенного рядів,
додаткові категорії типізації лісорослинних умов для природних лісів степової зони) [1, 4, 8].
В якості допоміжної одиниці лісової типології інколи використовують асоціацію, яка об’єднує рослинні угруповання,
подібні за складом всіх ярусів (деревостан, підлісок, трав’ний
покрив) та ґрунтово-гідрологічними і кліматичними умовами
[3, 13]. Так, в умовах сухої судіброви дуба скельного (Українські
Карпати) більш поширеною є асоціація Quercetum petraeae
poosum nemoralis; до схилів південної експозиції приурочена
асоціація Quercetum petraeae melicosum uniflorae [13]. Таким чином, поєднання домінантної класифікації та еколого-лісівничої
типології дають змогу більш детальніше відобразити різноманітність лісорослинних умов.
Слід відзначити, що історія розвитку лісової типології в Україні – це історія непримиренної боротьби домінантного і еколого-лісівничого підходів до класифікації лісової рослинності
і, як результат, історія перемоги еколого-лісівничої типології в
окремо взятій галузі – лісовому господарстві. Адже традиційно
українські фітоценологи вивчали лісову рослинність на засадах
домінантної класифікації [5, 9, 10]. В останні три десятиріччя
українські вчені надають перевагу еколого-флористичній
класифікації [11]. У зв’язку з цим назріла проблема адаптації
згаданих класифікацій для потреб сталого розвитку лісового
господарства.
Кожне рослинне угруповання характеризується великою
кількістю ознак. Адже присутність/відсутність або проективне
вкриття навіть одного виду може виступати важливою якісною
або кількісною ознакою фітоценозу. Визначник вищих рослин
України включає 4997 видів, зокрема, борова флороценоекологічна група рівнинних і гірських лісів – 270 видів, неморальна
(широколистяні ліси) – 700 видів, монтанно-хвойнолісова –
близько 100 видів. Флора кримських лісів представлена більше,
ніж 300 видами. Таким чином, тільки для лісової рослинності
можна навести близько півтора тисячі флористичних ознак.
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Використовуючи ідеї прямої ординації, громіздку інформацію
описи/види та види/екологічні параметри можна подати у
компактному вигляді описи/екологічні параметри [2]. У такому
вигляді інформація придатна для подальшого оброблення, зокрема, методами інтелектуального аналізу (Data Mining) [6, 7,
12]. Результати прямої ординації лісової рослинності наведені
у багатьох наших попередніх роботах [12]. Мета наших досліджень показати перспективність непрямих методів ординації
на основі домінантної класифікації лісової рослинності.
На основі продромусу лісової рослинності України [9] ми
проаналізували розподіл 183 видів трав’яного покриву (домінантів і субдомінантів) у розрізі 99 субформацій. Результати
непрямої ординації отримали методом безтрендового аналізу
від повідностей (DCA, Detrended Correspondence Analysis)
(рис. 1–2).
Перша вісь типологічної схеми лісової рослинності (рис. 1-2)
відображає зменшення вологозабезпеченості ґрунту, зменшення його кислотності і зростання засолення на фоні збільшення температури повітря та зменшення кількості опадів.
Мінімальними значеннями першого комплексного градієнта
характеризуються субформації Pineto (sylvestris)-Sphagneta
oligotrophica, Junipereta sibiricae, Duschekieta viridis, Betuleto
(pubescentis)-Pineto (sylvestris)-Sphagneta, Pineto (cembrae)-Piceeta
abietis, а максимальними – Paliureta spina-christi, Caraganeta
fruticis, Pineta pityusae. На відміну від першого коплексного
градієнта, друга вісь характеризує додатню кореляцію між
засоленням ґрунту і його вологістю та зростання освітленості
в ценозі. Характер розподілу лісової рослинності в осях DCA
нагадує горизонтально розташовану квадратичну параболу,
нижня гідка якої відображає закономірності вертикальної
поясності і географічної зональності, а верхня – особливості
формування заплавних лісів, особливу увагу яким приділяв
А. Л. Бельгард. Третя і четверта осі відображають менш значущі
закономірності, зокрема роль вмісту азоту в ґрунті.
Положення субформацій лісової рослинності в чотирьохвимірній системі координат є таким: Abieta albae (2,68; 3,28; 2,18;
2,30), Piceeto (abietis)-Abieta albae (2,43; 3,48; 2,29; 2,44), Acereta
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x2

x1
Рис. 1. Ординація домінантів трав’яного покриву лісової рослинності та екологічний простір формації Querceta petraeae в осях DCA
x2

x1
Рис. 2. Екологічний простір
лісової рослинності формації Querceta roboris
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pseudoplatani (2,88; 3,48; 2,56; 0,73), Acereta stevenii (4,58; 2,24;
1,53; 2,07), Alneta glutinosae (2,01; 4,83; 2,73; 1,12), Alneta incanae
(2,33; 4,11; 2,43; 1,21), Amygdaleta nanae (9,77; 7,00; 3,59; 2,41),
Betuleta pendulae (2,97; 4,47; 2,12; 2,18), Betuleta pubescentis (0,89;
5,25; 2,62; 0,86), Betuleto (pubescentis)-Sphagneta mesotrophica
(0,86; 5,62; 2,53; 1,79), Caraganeta fruticis (10,02; 7,15; 0,00; 1,42),
Carpineta betuli (4,03; 3,00; 1,90; 1,77), Carpineta orientalis (6,59;
2,42; 1,71; 2,17), Duschekieta viridis (0,55; 1,92; 1,84; 0,65), Fageta
sylvaticae (3,08; 3,29; 2,24; 1,57), Piceeto (abietis)-Fageta sylvaticae
(2,78; 3,20; 2,14; 2,59), Pineto (sylvestris)-Fageta sylvaticae (2,00;
3,66; 2,11; 3,81), Fraxineta excelsioris (4,39; 2,66; 1,94; 1,34), Acereto
(pseudoplatani)-Fraxineta excelsioris (3,46; 2,79; 2,27; 0,36), Junipereta
excelsae (8,87; 1,57; 2,82; 1,65), Pistacieto-Junipereta excelsae (9,22;
0,90; 2,39; 1,63), Junipereta sibiricae (0,18; 2,07; 1,76; 0,00), Paliureta
spina-christi (10,20; 0,00; 4,85; 1,81), Piceeta abietis (2,24; 3,02;
2,10; 1,43), Piceeto (abietis)-Sphagneta mesotrophica (1,43; 2,97;
2,30; 3,75), Pineta cembrae (0,95; 2,21; 3,17; 4,91), Pineta kochianae
(6,89; 3,80; 1,62; 1,70), Pineta mugi (0,90; 2,44; 1,86; 0,96), Pineta
pallasianae (6,65; 3,19; 1,80; 1,79), Pineta pityusae (9,99; 1,07; 4,59;
2,50), Pineta sylvestris (3,11; 4,96; 2,00; 2,07), Fageto (sylvaticae)Pineta sylvestris (1,95; 3,81; 2,04; 3,76), Querceto (roboris)-Pineta
sylvestris (3,16; 4,19; 2,13; 2,36), Querceto (petraeae)-Pineta sylvestris
(2,85; 3,86; 1,73; 3,82), Pineto (sylvestris)-Sphagneta mesotrophica
(1,04; 5,46; 2,47; 2,61), Pineto (sylvestris)-Sphagneta oligotrophica
(0,00; 5,42; 2,25; 5,01), Pistacieta muticae (9,58; 0,44; 1,47; 2,53),
Populeta albae (8,19; 8,98; 3,14; 1,19), Querceta petraeae (5,51;
2,29; 1,78; 2,03), Carpineto (orientalis)-Querceta petraeae (6,42;
2,30; 1,59; 2,22), Carpineto (betuli)-Querceta petraeae (5,04; 2,33;
1,49; 2,01), Fraxineto (excelsioris)-Querceta petraeae (4,70; 2,02;
1,20; 2,13), Fageto (sylvaticae)-Querceta petraeae (3,40; 2,93; 1,96;
2,69), Pineto (sylvestris)-Querceta petraeae (3,23; 2,98; 1,45; 3,93),
Querceta pubescentis (7,38; 2,97; 2,30; 1,71), Carpineto (orientalis)Querceta pubescentis (7,28; 2,05; 1,71; 2,32), Querceta roboris (4,24;
3,75; 2,15; 1,81), Acereto (tatarici)-Querceta roboris (4,60; 3,20;
2,04; 1,97), Abieto (albae)-Querceta roboris (3,19; 3,58; 2,32; 2,19),
Fageto (sylvaticae)-Querceta roboris (3,13; 3,24; 2,25; 2,20), Tilieto
(cordatae)- Acereto (platanoiditis)-Querceta roboris (3,80; 3,53; 2,17;
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1,80), Saliceta acutifoliae (5,25; 7,69; 2,73; 2,12), Saliceta albae (4,76;
7,20; 4,12; 1,38), Saliceta cinereae (1,52; 6,34; 3,54; 0,89), Saliceta
triandrae (3,94; 7,75; 4,34; 0,85), Tilieta cordatae (3,80; 3,41; 2,34;
1,67), Tilieta plathyphyllae (4,44; 1,83; 0,55; 2,29) тощо.
Проведений аналіз дає змогу відобразити у чотирьохвимірній системі координат і положення видів трав’яного покриву
(рис. 1-2). Так, мінімальними значеннями першого комплексного градієнта характеризуються види Chamaedaphne calyculata,
Scheuchzeria palustris, Oxycoccus microcarpus, Andromeda polifolia, а
максимальними – Aegilops triuncialis, Bromopsis inermis, Bromopsis
riparia, Stipa lessingiana, Elytrigia trichophora, Agropyron pectinatum.
Положення домінантів трав’яного покриву лісової рослинності в чотирьохвимірній системі координат є таким: Achnatherum bromoides (9,64; 0,42; 4,07; 1,40), Adenostyles alliariae (0,94; 1,60;
1,87; -0,07), Aegilops biuncialis (10,52; -0,19; -0,54; 3,44), Aegilops
triuncialis (11,23; -0,94; 5,45; 1,83), Aegopodium podagraria (3,52;
3,63; 2,39; 1,43), Agropyron pectinatum (10,96; 7,66; -0,78; 1,12),
Agrostis stolonifera (5,13; 7,81; 4,46; 1,42), Agrostis tenuis (-0,57;
2,00; 1,57; -0,63), Alliaria petiolata (4,85; 4,50; 1,96; 1,30), Allium
ursinum (3,60; 3,40; 2,38; 1,97), Andromeda polifolia (-0,63; 5,86;
2,13; 5,45), Anisantha madritensis (10,52; -0,19; -0,54; 3,44), Aposeris
foetida; 3,82; 3,55; 2,29; 1,51), , Aristolochia clematitis; 4,18; 4,61;
2,04; 2,43), Asarum europaeum (3,44; 4,31; 2,11; 1,97), Athyrium
distentifotium (-0,07; 1,27; 1,54; -0,44), Athyrium filix-femina (2,04;
3,68; 2,18; 1,53), Brachypodium rupestre (7,49; 2,34; 1,92; 2,00),
Brachypodium sylvaticum (5,71; 2,31; 2,32; 1,25), Bromopsis inermis
(10,96; 7,66; -0,78; 1,12), Calamagrostis arundinacea (2,07; 2,57; 2,06;
1,44), Calamagrostis canescens (0,86; 5,29; 2,20; 0,62), Calamagrostis
epigeios (4,35; 7,16; 3,46; 2,34), Calamagrostis villosa (0,41; 1,45;
1,76; -0,37), Calluna vulgaris (1,35; 5,41; 2,18; 3,52), Caltha palustris
(0,95; 4,82; 2,52; 2,02), Carex pilosa (3,57; 3,40; 2,06; 2,14), Dentaria
glandulosa (2,23; 3,60; 2,39; 2,68), Dryopteris filix-mas (2,65; 3,47;
2,29; 1,99), Galium odoratum (3,47; 3,10; 2,00; 2,30), Laser trilobum
(6,19; 2,72; 1,47; 1,59), Aegonychon purpureo-caeruleum (6,30; 2,56;
1,87; 1,95), Luzula forsteri (7,23; 2,35; 2,31; 2,40), Luzula pilosa (4,89;
1,96; 2,14; 2,49), Luzula sylvatica (1,07; 1,90; 1,88; 0,46), Melica
nutans (4,85; 4,50; 1,96; 1,30), Mercurialis perennis (4,90; 2,28; 1,20;
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1,67), Oxalis acetosella (2,03; 3,59; 2,14; 2,96), Poa angustifolia (7,88;
7,22; -0,22; 1,14), Poa pratensis (4,85; 4,50; 1,96; 1,30), Pteridium
aquilinum (3,35; 4,84; 2,07; 2,99), Sanicula europaea (3,85; 3,55;
2,25; 1,62), Stipa lessingiana (10,96; 7,66; -0,78; 1,12), Urtica dioica
(4,15; 4,78; 3,39; 0,78), Vaccinium uliginosum (1,20; 5,75; 1,87; 5,01),
Vinca minor (4,07; 3,08; 2,35; 1,71) тощо.
Проведений аналіз дає змогу відобразити екологічний простір субформацій та формацій лісової рослинності за ознаками
домінантів трав’яного покриву (рис. 1-2). Якщо на едафічній
сітці едафограми дуба звичайного і дуба скельного практично
повністю співпадають, то домінантна класифікація створює
додаткові можливості для оцінки відмінностей між їх екотопами. Використання повних списків видів еталонних лісових
насаджень дасть змогу отримати більш інформативну картину
стосовно індикаторної цінності окремих видів та оцінки відмінностей між типами лісу.
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ЕКОЛОГОЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ
ВИКОРИСТАННЯ ВЖИВАНОЇ ДЕРЕВИНИ
Сергій Гайда
Національний лісотехнічний університет України, м. Львів

Стан питання. Розширення міжнародного економічного
співробітництва України потребує проведення лісогосподарської, деревообробної та енергетичної політики, яка була б
когерентною політиці провідних держав світу, насамперед
Європейського співтовариства. На період до 2015 року країни
ЄС мають плани щодо збільшення частки відновлюваних джерел енергії від рівня 8,8 % у 2005 р. до 14,6 % від загального
споживання первинних енергоресурсів.
Труднощі, пов’язані з пошуком деревної сировини, а також
можливість настання її дефіциту, змушують підприємства
деревообробної промисловості ощадливіше і раціональніше її
використовувати. У такій ситуації необхідним є пошук і застосування інших джерел сировини, які б надали змогу покрити
потреби в ній. З другої сторони, утворення значних обсягів
різнотипних відходів, які особливо гостро постали перед усіма
сферами світової економічної системи, зумовлюють необхідність
їх обліку та безпечного зберігання, зменшення та повторного
використання, перероблення та утилізації.
Потенційним ресурсом – важливим джерелом біомаси та
невикористаною базою деревної сировини, запаси якої збільшуються в міру розвитку промисловості та господарства в цілому,
є запаси вживаної деревини (ВЖД). Мова йде про деревину, а
також дерев’яні вироби, які були частинами інших виробів,
які закінчили свій цикл споживання або термін експлуатації
(рис. 1).
До таких відходів відносяться, наприклад, розібрані або
відремонтовані дерев’яні будівельні конструкції, тара (піддони, ящики), залізничні дерев’яні шпали, стовпи телеграфічні,
вживані меблеві вироби, столярні вироби (вікна, двері) та ін.
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Рис. 1. Перебіг життєвих циклів деревини, виробів з деревини, ВЖД та СО2

Як наслідок – ефективне використання ВЖД приведе до зменшення проблеми сировини та викидів СО2.
Актуальність. Загальна площа земель лісового фонду України складала в 2009 р. 11,0 млн га, лісистість – 15,7 %. За
50 років лісистість України виросла майже в 1,5 разу, а запас
деревини – в 2,5 разу і досяг 1,96 млрд м3. До кінця 2010 р.
ці показники відповідно зростуть і складуть – 11,3 млн га,
16,1 %, 2,04 млрд м3 (табл. 1).
Таблиця 1

1. Загальна площа земель
лісового фонду
в тому числі:
покрита лісом
2. Загальний запас
деревостанів
3. Середній запас на 1 га
4. Середня зміна запасу
на 1 га
5. Лісистість
6. Заготовка деревини
7. Імпорт деревини
Загальне споживання

2015

2011

2010

2009

Од.
вим.

2005

Показники

2001

Динаміка
основних показників лісового фонду України

млн га 10,8 10,9 11,0 11,3 11,4 11,7
млн га 9,4
млрд
м3
м3
м3
%
млн м3
млн м3
млн м3

9,4

9,7

9,7

9,8 10,3

1,74 1,83 1,96 2,04 2,10 2,27
186 195 200 210 214 220
3,75 3,94 4,04 4,12 4,15 4,22
15,6
15,1
6,2
21,3

15,6
15,4
6,6
22,0

15,7
13,8
2,4
16,2

16,1
13,5
4,2
17,7

16,3
11,2
7,4
18,6

17,1
16,5
7,5
24,0

В Україні щорічно заготовлюєть близько 15 млн м3 деревини.
Для покриття дефіциту деревина імпортується – 7,0 млн м3
станом на 2008 р. Загальний обсяг використання деревини
в 2008 р. склав 22 млн м3: 9,24 млн м3 (42 %) склали вироби,
12,76 млн м3 – деревні відходи. Деревні відходи використовуються на 60 %, а інші: 1,9 млн м3 (15 %) – не доступні; 3,2 млн м3
(25 %) – не задіяні. Крім того, в Україні щорічно утворюється
1 млрд т. ТПВ, з яких близько 3 млн т (в середньому 3 %) ста214

новлять деревні відходи. Тільки необхідна мобілізація додаткових ресурсів – комплексне використання деревних відходів і
деревини, що була у використанні, дало б можливість покрити
дефіцит деревини в Україні, зокрема, задовольнити потреби
деревообробної промисловості з випуску плит і пилопродукції
(табл. 2), а також – для виробництва енергії. Наприклад, у 2000 р.
споживання деревини і деревних відходів для виробництва
енергії в Україні становило 5,8 ТВт/рік, а у 2008 р. – 7,9 ТВт/
рік. Згідно з прогнозом експертів в Україні споживання деревини та деревних відходів для виробництва енергії в 2030 р.
становитиме близько 13 ТВт/рік, а в 2040 р. може досягнути
16,3 ТВт/рік.
Таблиця 2
Динаміка виробництва
плит і пиломатеріалів в Україні
Матеріали

Од.
вим.

2004

2005

2006

2007

2008

2009

1,150

1,329

1,641

1,622

1,189

ДСП

млн м3

0,998

ДВП

млн м

2

23,800 24,100 22,200 25,300 28,700 20,865

Фанера
Пиломатеріали

млн м

3

0,141

0,171

0,163

0,176

0,163

0,092

млн м3

2,060

1,900

1,418

1,749

1,644

1,118

За даними Держкомстату обсяги виробництва основних
видів продукції деревообробної промисловості за дев’ять місяців 2010 р. становлять 110,3 %. За період 1.01 – 1.10 2010 р.
у порівнянні з відповідним періодом минулого року відбулося
збільшення обсягів виготовлення виробів з деревини на 10,3 %.
Виробництво ДСП за 1.01 – 1.10 склало 1039,0 тис. м3, що на
12,7 % більше у порівнянні з відповідним періодом 2009 р.,
ДВП виготовлено 19,27 млнм2, що на 19,2% більше, фанери
клеєної – 107,0 тис. м3, що на 43,3 % більше.
Класифікація ВЖД. Головним критерієм класифікації ВЖД
є ступінь її забруднення. Протягом останніх років розроблено
Класифікатор ВЖД і, на підставі зіставлення аналогічних груп
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відходів (ВЖД), які прийнято в країнах ЄС, запропоновано для
українського законодавства в сфері поводження з відходами
деревини і вживаними виробами з деревини чотири категорії,
які можуть мати матеріальне та енергетичне призначення та
відходи ліквідації, які не входять до жодної із категорій:
 перша категорія – вживана деревина I (ВЖД-I) – природна
та тільки механічно оброблена деревина з незначними забрудненнями натуральними зв’язками (парафін, церезин,
петролатум, віск, гач, мастило та ін.), а також деревина від
стихійних катаклізмів;
 друга категорія – вживана деревина II (ВЖД-II) – оброблена
деревина та деревні матеріали без речовин захисту деревини та без галогеноорганічних зв’язків у покриттях;
 третя категорія – вживана деревина III (ВЖД-III) – оброблена деревина та деревні матеріали без речовин захисту деревини та з галогеноорганічними зв’язками у
покриттях;
 четверта категорія – вживана деревина IV (ВЖД-IV) – деревина та деревні матеріали, які оброблені речовинами
захисту;
 відходи ліквідації – вживана деревина ПХБ (ВЖД-ПХБ) –
деревина та деревні матеріали, які містять поліхлоровані
біфеніли (ПХБ), поліхлоровані терфеніли (ПХТ), полібромовані біфеніли (ПББ) концентрацією 50 мг/кг і більше,
а також фракції кам’яновугільної смоли, які містять бензопірен та його сполуки понад норму.
Походження і розрахунок потенційної кількості ВЖД в
Україні. ВЖД утворюється на деревообробних виробництвах,
у секторі будівництва при ліквідації і будівництві будівель, в
торгівлі (тара, піддони, ящики і ін.), в муніципальному господарстві (вироби з рекреаційних зон і ін.), в сім’ях (старі меблі,
столярні вироби і ін.) і ін. Розрахунок потенційної кількості ВЖД
проведений із розрахункової кількості споживання деревини
і утворення ТПВ, наприклад, для 2008 р.: відповідно 13 % від
кількості 22 млн м3 (14,3 млн т) деревини і 1 % – від 1 млрд т
ТБВ (табл. 3).
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Таблиця 3
Потенціал вживаної деревини в Україні
Походження
Торгівля (тара, піддони)
Будівельні дерев’яні відходи
Деревообробна промисловість
Господарська діяльність
Інша ВЖД
Разом ВЖД
(13 % від спожитої деревини)
Додаткова ВЖД (1 % від ТПВ)
Всього
Споживання деревини
в Україні, млн т

2008,
млн т
0,258
0,658
0,184
0,395
0,364
1,859

8,90
22,69
6,34
13,62
12,55

2009,
млн т
0,225
0,457
0,105
0,335
0,243

8,65
17,58
4,04
12,88
9,35

64,10

1,365

52,50

%

%

1,041 35,90 1,235 47,50
2,900 100,00 2,600 100,00
14,300

10,500

Варіанти поводження ВЖД. У відповідності до розробленої
концепції використання ВЖД (рис. 2) спочатку досліджують
дану деревину на вміст хлорфенолу, креозотового мастила та
інших шкідливих консервантів, а потім спрямовують дерев’яні
сортименти з великим їх вмістом на окреме термічне оброблення. Частина деревини (залізничні шпали, технічні стовпи
тощо), яка просочена в меншій мірі, може бути спрямована для
повторного використання. Із залишеного матеріалу (деревини)
вибирається сировина з можливо невеликою кількістю забруднення і призначається для перероблення на стружку для ДСП.
Решта підлягає енергетичному використанню.
Висновки:

1. Сьогодні в Україні існують проблеми неефективних і несталих методів ведення лісового господарства і зокрема,
як наслідок – проблема деревних сировинних ресурсів.
Значну частину імпортної деревини можливо було б замінити на вживану деревину.
2. Поводження із вживаною деревиною на всіх рівнях повинне базуватись на загальних технічних, економічних
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Деревообробна
промисловість

Категорія ВЖД-І
Перероблення
Категорія ВЖД-ІІ

Плитна
промисловість

Категорія ВЖД-ІІІ

Електрика
Енергія

Категорія ВЖД-ІV

Тепло

Рис. 2. Утилізація ВЖД за категоріями

і екологічних стандартах, на ролі лісового господарства
у забезпеченні добробуту залежних від лісу громад, зосереджуючись на: аналізі управління ВЖД; розрахункові
потенціалу ВЖД як вторинного сировинного матеріалу
і джерела енергії; удосконаленні баз даних про технічну,
економічну, екологічну і статистичну інформацію; впровадженні нових підходів управління ВЖД з врахуванням
існуючих схем.
3. Потенціал ВЖД в Україні складає близько 3 млн т/рік.
Розрахункова кількість ВЖД за 2008 р. складає 2,9 млн т,
що може принести для України 43,5 ПДж/рік (12,1 ТВт/
рік), або 6,7 % річного використання енергії в Україні
(181 ТВт у 2008 р.). Ці 2,9 млн т ВЖД можуть також: зберегти 15 ПДж/рік енергії, отриманої з вугілля, 1 млн т
свіжої деревини і зменшити на 1 млн т викиди СО2.
4. Методи сталого ведення лісового господарства мають вирішальне значення в боротьбі зі зміною клімату. Більше
використання ВЖД буде стимулювати розширення площі
українських лісів і скороченя викидів парникових газів
внаслідок заміщення кам’яного вугілля альтернативним
паливом.
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ЕКОЛОГОЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА
РУБОК ПЕРЕФОРМУВАННЯ У КОНТЕКСТІ
КОНЦЕПЦІЇ НАБЛИЖЕНОГО ДО ПРИРОДИ
ЛІСІВНИЦТВА
Ігор Соловій, Микола Чернявський, Руслана Гамолюк
Національний лісотехнічний університет України, м. Львів

Степан Мамчич, Оксана Вербина
Хустське ЛДГ, м. Хуст

Сутність наближеного до природи лісівництва полягає у
вирощуванні насаджень, близьких за своїми параметрами до
структури природного лісу. За цих умов здійснюється поступовий перехід від одновікових до різновікових корінних лісів.
Впровадження цієї концепції сприятиме підтриманню стабільності лісів, підсиленню їх екологічних і захисних функцій,
більш ощадливому використанню лісів, оскільки здійснюється
перехід від суцільно-лісосічних до вибіркових та поступових
способів рубок і систем ведення господарства.
Запровадження сталого розвитку лісового господарства полягає в управлінні і використанні лісів та лісових земель таким
шляхом і за таким економічним курсом, що постійно підтримує
їх біорізноманіття, продуктивність, здатність до поновлення і
життєвість, а також потенціал тепер і в майбутньому виконувати
відповідні екологічні, економічні та соціальні функції на місцевому, державному і світовому рівні, не завдаючи шкоди іншим
екосистемам [1]. Завдання полягає в рівнозначності і раціональному поєднанні всіх трьох зазначених складових, а не наданні
переваг тій чи іншій функції за рахунок применшення ролі іншої.
Важливим об’єктом економічної оцінки є екологічні послуги
лісів, які слід відмежовувати від екологічних функцій лісів.
Природне лісовідновлення може здійснюватися без прямого
втручання людини у цей процес. Відповідно, праця та матеріали
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на його здійснення не витрачаються. Навіть у випадку лісовідновлення без втручання людини, економічний ефект існує,
він рівний доходу від одержання корисностей лісу як системи
ДМФР (деревина, недеревна рослинність, тваринний світ, рекреаційні, захисні, охоронні та інші корисні властивості лісу)
[3]. За умови існування попереднього поновлення під наметом
лісу і збереження його після вирубування стиглих дерев воно,
як правило, є стійкішим і надійнішим. Економічна вигода від
існування деревостанів без вкладення коштів у їх створення
є більш ніж очевидною. Екологічні ефекти є також значними,
оскільки досягається збереження природних динамічних зв’язків у лісовій екосистемі.
Існують певні труднощі, що пов’язані з процесами природного
лісовідновлення. Зокрема, збереження підросту під час проведення лісозаготівельних робіт вимагає особливих прийомів
рубань та застосування певних природоощадних технологій.
Сприяють природному лісовідновленню вибіркові та групововибіркові рубки, обмеження використання гусеничних тракторів, впровадження підвісного обладнання при трелюванні
деревини та використання кінного транспорту.
Створення лісових насаджень методом сприяння природному поновленню є найбільш вдалим як з економічної, так і з
екологічної доцільності. У цьому випадку лісова екосистема, як
правило, не зазнає суттєвих змін, як це буває після проведення
суцільнолісосічних рубок. Такі насадження менш піддаються
згубному впливу комах-шкідників та різних захворювань. Це
досягається внаслідок збереження корінного породного складу,
типового для певних лісорослинних умов. Під наметом лісу
підріст не страждає від надмірного освітлення та не пошкоджується заморозками [2].
Одним з напрямів наближеного до природи лісівництва є
проведення рубок переформування – комплексних рубок, які
спрямовані на поступове перетворення одновікових чистих у
різновікові мішані багатоярусні лісові насадження.
У рамках швейцарсько-українського проекту FORZA було
проведене дослідження на тему «Еколого-економічна оцінка
рубок переформування». Мета дослідження – сприяти розвитку
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сталого ведення лісового господарства та запровадження наближеного до природи лісівництва у Карпатському регіоні.
Дослідження проводилось протягом 2007–2010 років. Територія
дослідження – Нижньобистрівське лісництво Хустського лісового дослідного господарства. На пілотній території ДП «Хустське
ЛДГ» закладено 20 постійних пробних площ у букових лісах з
рубок переформування. Здійснено порівнювання лісівничих
заходів і їх економічна оцінка при проведенні рубок переформування, рубок головного користування та прохідних рубок.
Переважаючими лісами на території Хустського ЛДГ є букові,
які займають 83,8% вкритої лісовою рослинністю площі.
Щорічний лісосічний фонд головного користування Хустського ЛДГ складає близько 20–26 тис. м3 ліквідної деревини.
В основному деревину заготовлюють при проведенні двоприйомних рівномірно-поступових рубок. Крім того, підприємство
здійснює рубки догляду, вибіркові санітарні рубки, суцільносанітарні рубки, реконструктивні рубки, лісовідновні рубки у
обсягах, менших за головне користування.
Оцінено витрати на проведення рубок переформування,
рубок головного користування та прохідних рубок, а також
вартість заготовленої деревини. Вихід сортиментів від рубок
переформування у букових лісах загалом такої самої якості,
як і їх вихід від головного користування. Прибуток від рубок
переформування становить 25 грн/м3, від рубок головного
користування – 8 грн/га та від рубок, пов’язаних з веденням
лісового господарства – 24 грн/га.
Порівняно загальні витрати на заготівлю деревини за період
2007 – перше рівріччя 2010 року від рубок переформування,
рубок догляду і рубок головного користування. Витрати на проведення рубок переформування порівняно з іншими рубками
є дещо меншими (рис 1).
Фактична собівартість продукції від рубок переформування
у ДП «Хустське ЛДГ» за 2007 рік становила 95 грн/м3, що є на
50 грн/м3 менше ніж від рубок головного користування.
Обсяг витрат на лісозаготівлю деревини залежить від комплексу чинників, таких як рівень техніки, організації виробництва та праці, технологічного процесу, стрімкості схилів,
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Динаміка вартості заготівлі деревини, грн/м3
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Рис. 1. Динаміка вартості заготівлі деревини
у ДП «Хустське ЛДГ» за 2007 – перше півріччя 2010 року

середнього об’єму деревного хлиста, деревного запасу що вирубується, відстані трелювання, використання виробничих і
матеріальних потужностей, структури та якості продукції, тощо.
Необхідно диференційовано оцінювати кожний із чинників.
Наприклад, при приблизно однакових технологічних процесах,
близьких характеристиках насаджень відстань трелювання
відіграє значну роль, оскільки при її зростанні вартість заготівлі збільшується.
Узагальнюючи результати експерименту, відзначимо певні
переваги впровадження рубок переформування. Такі рубки
дозволяють планомірно здійснити:
 формування цільових насаджень;
 перехід від одновікового до різновікового лісового господарства;
 рівномірне освоєння площі лісового фонду рубками;
 рівномірне транспортне освоєння території;
 зменшення затрат на лісовідновлення;
 можливість заготівлі необхідних сортиментів, яких вимагає ринок;
 збереження ландшафтів і підтримання їх стійкості.
Якщо врахувати, що одним із завдань рубок переформування є забезпечення належних умов для появи і збереження
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природного поновлення, то за рахунок цього поступово з
часом можна зменшити витрати на відтворення насаджень.
Із збільшенням обсягів рубок переформування будуть зменшуватись роботи зі штучного лісовідновлення. Зменшення об’ємів
створення лісових культур призведе до зниження собівартості
кінцевої продукції.
Рубки переформування одновікових деревостанів у різновікові, якщо їх уміло та технологічно грамотно застосовувати,
не погіршують стану довкілля, не призводять до різких змін
лісового середовища.
Для сталого розвитку лісового господарства в Карпатському
регіоні потрібним є поступовий і плановий перехід від формування одновікових насаджень та здійснення в них суцільних
рубок до різновікових деревостанів з вибірковою системою
господарювання. Для галузі необхідні також довготермінові
інвестиції у запровадження екологічно безпечних технологій,
таких як використання мобільних канатних установок, заміна
гусеничних тракторів колісними та створення широкої мережі
лісових доріг.
Література
1. Коржов В. Л. Оптимальна транспортна мережа у лісфонді як фактор
екологічної стабільності та сталого природокористування // Науковий
вісник. Лісова інженерія: техніка, технологія і довкілля. – Вип. 14.3. – Львів :
УкрДЛТУ. – 2004. – С. 201–207.
2. Лісова політика: теорія і практика // Синякевич І. М., Соловій І. П., Врублевська О. В. та ін. : монографія. – Львів : ЛА «Піраміда», 2008. – 612 с.
3. Туниця Ю. Ю. Екоекономіка і ринок: подолання суперечностей– К. : Знання,
2006. – 314 с.

223

УДК 634.83

АЛЬТЕРНАТИВНІ СЦЕНАРІЇ
ВИКОРИСТАННЯ САМОЗАЛІСНЕНИХ ЗЕМЕЛЬ
У КАРПАТСЬКОМУ РЕГІОНІ
Ігор Соловій, Христина Ільків
Національний лісотехнічний університет України, м. Львів

Соціально-економічні зміни внаслідок неоднарозових змін
політичних режимів у ХVIII-ХХ століттях зумовили істотні
трансформації землекористування в Українських Карпатах. У
зв’язку із постсоціалістичними процесами у аграрному секторі
України, зокрема відмовою від т. зв. колективного господарювання, виникли значні площі земель, які раніше були у сільськогосподарському використанні, а впродовж останніх двох
десятиліть самозаліснились. Інформація про ці трансформації
в структурі землекористування переважно не знаходить
відображення у офіційній статистиці. Такі некеровані процеси
мають як позитивні, так і негативні наслідки. З одного боку
збільшення лісистості сприяє покращенню екологічної ситуації,
з іншого боку ділянки заростають м'яколистяними деревними
породами, що не дає можливості очікувати від них високої
продуктивності. Відсутність чітко визначеної власності на такі
ділянки сприятиме самовільним рубках у цих «нічиїх» насадженнях і створює перешкоди для директивних органів з метою
реалізації планів сталого управління лісами.
Питання зміни лісового покриву в Українських Карпат пiсля
розпаду СРСР тільки були розглянуті в окремих публікаціях
[3–5], однак перважно в них не порівнювались фактичні зміни
лісового покриву з офіційними даними про лісовий фонд.
Заліснення покинутих сільськогосподарських земель може
принести значні вигоди, однак лише за певних умов. На сьогодні продовжується масштабне розселення на віддалених від
населених ділянках низькопродуктивних сінокосів і пасовищ
м’яколистяних деревних порід і кущів. Сільськогосподарські
угіддя насамперед починають заростати такими породами224

піонерами, як береза, сосна, вільха і малобажаними для лісового
господарства вербою та осикою. Це швидкорослі, невибагливі
породи, які завдяки невибагливості до ґрунтово-гідрологічних
умов та високій енергії росту значно переважають більш цінні
корінні лісоутворюючі породи.
Молоді насадження за рахунок швидкорослості відзначаються високим приростом, рано змикаються кронами і, починаючи
вже з 3–5-річного віку, активно беруть участь у поглинанні
вуглекислого газу з атмосфери. Цей факт заслуговує особливої
уваги у контексті підвищеної уваги науковців та політиків у
всьому світі до ролі лісів у регулюванні вуглецево-кисневого
балансу, депонуванні вуглецю та попередженні глобальних
змін клімату.
Поступово в природних умовах такі самозаліснені ділянки
можливо прийдуть до стану корінних насаджень, але цей процес може тривати століттями. Тому через 20–30 років буде
необхідна реконструкція таких деревостанів шляхом посадки і
посіву в прорубаних коридорах рядів тіневитривалих та більш
цінних за м’яколистяні деревних порід (ялина звичайна, дуб
звичайний та ін.), або шляхом перепрофілювання (перш за все
березняків) у високопродуктивні ліси [1, 2].
Фахівці лісового господарства, могли б втручатися у такі
процеси і якісно їх покращувати насадження, оптимізувати їх
породний склад з допомогою реконструктивних рубок, або
рубок переформування. Такі дії можна буде проводити тільки
після перепрофілювання земель, тобто передачі їх із сільськогосподарських угідь у лісовий фонд чи приватну власність
(рис. 1). На рисунку відображено можливий варіант алгоритму
здійснення перепрофілювання трансформованих земель досліджуваного регіону, беручи до уваги два альтернативних
варіанти:
а) перехід самозаліснених ділянок у приватну власність;
б) перехід самозаліснених ділянок на баланс сусідніх лісогосподарських підприємств державної чи комунальної
форм власності.
За обох випадків необхідно здійснити повну лісову інвентаризацію зазначених ділянок, що дозволить мати актуальну
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1. Перепрофілювання
земель

6. Здійснення рубок
формування лісів

7. Проведення поступових
лісовідновлюваних робіт
з використанням посадкового
матеріалу корінних порід

4. Здійснення
лісової інвентаризації ділянок

5. Створення енергетичних плантацій

Рис. 1. Схема перепрофілювання трансформованих земель
внаслідок зміни землекористування

3. Переведення ділянок у Державний
лісовий фонд

2. Перехід ділянок
у приватну
власність (до 5 га)

достовірну інформацію для потреби поточного і перспективного планування.
На основі даних лісової інвентаризації необхідно здійснити
формування доцільного складу насаджень, який би максимально сприяв посиленню екологічних функій насаджень (наприклад, протиерозійній ролі, зростанню обсягів фіксації вуглецю)
і відповідав регіональним особливостям лісовирощування.
Залежно від наявного складу порід цього можна досягнути
здійсненням рубок формування та оздоровлення лісів, що вимагатиме додаткових затрат, або створенням енергетичних
плантацій, які періодично даватимуть певний позитивний
економічний ефект.
І в першому, і в другому випадках буде необхідним здійснення в тій чи іншій мірі поступових лісовідновлюваних робіт із
використанням різного виду посадкового матеріалу корінних
порід, що сприятиме зростанню екологічного потенціалу трансформованих територій.
Можливо, що зазначені шляхи використання трансформованих земель будуть використані не паралельно, а послідовно.
Це в першу чергу стосується девастованих земель різного
ступеня деградації. На таких землях доведеться першочергово
сприяти залісненню породами, що придатні як джерело енергії
на енергетичних плантаціях, а потім, після формування стійкого лісового середовища, поступово їх замінити на більш
цінні корінні лісоутворюючі породи. Такий сценарій розвитку
матиме не лише максимальний екологічний, але й економічний та соціальний ефекти для місцевих громад та досліджуваного регіону. Адже при будь-яких господарських втручаннях
екосистема повинна виконувати функції екологічної інфраструктури [6], бо тільки так вона приноситиме людині найбільшу економічну вигоду.
При здійсненні перепрофілювання таких земель збільшиться
лісистість регіону, це надасть низку потенційних та реальних
вигод для лісового сектору та в цілому для економіки Карпатського регіону. Здійснюючи запропоновані зміни у землекористуванні, слід брати до уваги, що Україна є стороною
міжнародних угод щодо питань зміни клімату та скорочення
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викидів парникових газів, що надає регіону всі можливості для
входження на міжнародні вуглецеві ринки. Продаж вуглецевих
квот окремими лісогосподарськими підприємствами на міжнародних біржах вуглецю є процедурно складним процесом,
але формальні перешкоди, які б заперечували продаж цих квот,
відсутні.
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ЛІСОВИРОБНИЧИЙ КОМПЛЕКС
СХІДНИХ БЕСКИД
Михайло Паславський
Національний лісотехнічний університет України, м. Львів

Східні Бескиди (за К. Геренчуком – Зовнішні Карпати) займають основну частину Старосамбірського, Турківського та
Сколівського районів Львівської області та простягаються з
північного заходу на південний схід смугою завдовжки понад
100 км і шириною 18–30 км.
Загалом Східні Бескиди – це система паралельних асиметричних хребтів, розчленованих поздовжніми вузькими й поперечними широкими долинами рік Дністра, Стрия та Опору й
міжгірними улоговинами. Пересічні висоти Східних Бескид
складають 800–1000 м н. р. м. з найвищою вершиною «Магура»
(1362 м н. р. м). Долина річки Стрий розділяє Східні Бескиди
на дві частини – Верхньодністровські та Сколівські Бескиди.
Основними лісоутворюючими породами є бук, ялиця та ялина,
в домішці – явір, ясен, граб, вільха, липа, клен. У складі лісової
рослинності збереглися типові для регіону Бескидів корінні чисті
й мішані букові та ялицеві ліси. Досить поширеними є похідні
смеречники, які в минулому створювалися на місці знищених
корінних деревостанів. Зустрічаються на території і природні
смерекові фітоценози, сформовані аборигенною формою смереки з гостролускатими шишками. Є тут і культури ялиці, які
створювалися в минулому столітті, а також збереглися фрагменти 150–200-річних букових фітоценозів пралісового типу.
Загальна територія Східних Бескид (Сколівський, Старосамбірський та Турківський адміністративні райони Львівщини)
складає 390,9 тис. га на якій проживає 176,3 тис. мешканців.
Найбільшим багатством Східних Бескид є лісові екосистеми,
а основою економіки – лісовиробничий комплекс. Ліси та лісовкриті площі Східних Бескид складають 230,4 тис. га, що
становить 58,93 % загальної площі регіону (табл. 1) [1].
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Таблиця 1
Територія, чисельність населення та площа
лісового фонду Східних Бескид

Чисельність населення,
тис. осіб (на 1.01.2010 р.)
% загальнообласного

Турківський

% від загальнообласної

Старосамбірський

Територія, тис. га

Сколівський

Адміністративні
райони Львівщини

147,1

124,5

119,3

390,9

6,74

5,70

5,46

17,90

47,1

78,6

50,6

176,3

1,85

3,08

1,98

6,91

68097

230373

57,06

58,93

9,80

33,17

Земельна площа лісового
104879 57397
фонду, га (на 1.01.2010 р.)
До загальної площі адмінра71,30
46,10
йонів, % (лісистість)
% загальнообласної
15,10
8,26

Загалом

Основними лісокористувачами у Східних Бескидах є: Старосамбірське лісомисливське, Турківське, Славське та Сколівське
лісові господарства Львівського обласного управління лісового
та мисливського господарства; Старосамбірське, Турківське,
Славське та Сколівське дочірні лісогосподарські підприємства
Львівського обласного комунального лісогосподарського підприємства «Галсільліс»; Сколівський військовий лісгосп та
Національний природний парк «Сколівські Бескиди».
Основними напрямками діяльності постійних лісокористувачів є: збереження, охорона та відновлення лісових екосистем,
раціональне та ефективне використання лісових ресурсів,
надання рекреаційних послуг мешканцям та гостям регіону.
За даними Головного управління статистики у Львівській
області в 2009 році обсяги продукції лісового господарства
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Східних Бескид склали 87824 тис. грн та збільшилися в порівнянні з 2000 роком в 3,24 разу, а в порівнянні з 2005 роком
в 1,69 разу (рис.1).
Заготівля ліквідної деревини у лісах Східних Бескид у 2009
році склала 348,6 тис. щільних м3, з яких від рубок головного
користування 108,2 тис. щільних м3 та від рубок, пов’язаних
із веденням лісового господарства й інших рубок 240,4 тис.
щільних м3 (табл. 2) [1, 2].
Загалом, заготівля ліквідної деревини на території Східних
Бескид у 2009 році збільшилася у порівнянні з 2000 роком на
89,5 тис. щільних м3 (в 1,35 разу) та зменшилась в порівнянні
з попереднім 2008 роком на 79,1 тис. щільних м3 (в 1,23 разу)
(рис. 2).
На території Східних Бескид в 2009 році рубання лісу проведено на площі 3497 га, а відтворення лісових насаджень на
землях лісового фонду на площі 1702 га (табл. 2) [1, 2].
Територія Східних Бескид вважається відносно екологічно
чистою. Незначні забруднення атмосферного повітря та ґрунтового покриву характерні тільки для міст Сколе, Славська, Старого Самбора та Турки, де зосереджене промислове виробництво
регіону. Це сприяє розвитку туристично-відпочинкової інфра-
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Рис.1. Динаміка обсягів продукції
лісового господарства території Східних Бескид
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Таблиця 2
Обсяги продукції лісового господарства
та заготівля ліквідної деревини на території
Східних Бескид в 2009 році

Старосамбірський

Турківський

Загалом

Обсяги продукції лісового
господарства, тис. грн
у т. ч. обсяги продукції
лісозаготівель, тис. грн
Заготовлено ліквідної
деревини, щільних м3
у т. ч. від рубок головного
користування, щільних м3
у т. ч. від рубок, пов’язаних
із веденням лісового господарства, щільних м3
Площа рубок лісу, га
Відтворення лісів, га
у т. ч. садіння
і висівання лісу, га
у т. ч. природне
поновлення, га

Сколівський

Адміністративні
райони Львівщини

62577

10248

14999

87824

55011

9593

13463

78067

237497 46755

64378 348630

44034

27044

37096 108174

193463 19711

27282 240456

2083
956

661
260

753
486

3497
1702

672

110

284

1066

284

150

202

636

структури та широкого використання лісових масивів Східних
Бескид з метою надання рекреаційних послуг населенню.
Висока лісистість території Східних Бескид, значні запаси
деревини та безпосередня залежність місцевих громад від лісових ресурсів зумовлюють необхідність ведення лісового господарства постійними лісокористувачами на засадах наближеного
до природи лісівництва та розробку заходів із забезпечення
сталого розвитку гірських регіонів Українських Карпат.
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Рис. 2. Динаміка заготівлі ліквідної деревини
в лісах Східних Бескид
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СОЦІАЛЬНОЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ
СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА
УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ
ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ
Володимир Мороз
Національний лісотехнічний університет України, м. Львів

У період загострення глобальної екологічної кризи, що
призвела до дестабілізації клімату, збіднення біорізноманіття
та деградації біосфери, зростає значення лісових екосистем у
подоланні глобальних екологічних загроз.
Україна, яка характеризується низькою лісистістю (15,7 %)
у порівннянні з європейськими країнами, повинна особливо
опікуватися своїми лісами, оскільки вони всебічно впливають
на всі сфери суспільного буття (економічну, екологічну, соціальну, духовну). Відповідно з концепцією сталого розвитку,
сучасне покоління українців повинно використовувати лісові
ресурси таким чином, щоб лісові екосистеми були здоровими
і стійкими впродовж століть і забезпечували зростаючі економічні, соціальні і духовні потреби майбутніх поколінь.
Як відомо, лісові екосистеми виконують багаточисельні
екологічні і соціальні функції, серед яких особливого значення
буде набувати спроможність лісів поглинати парникові гази.
Про це свідчать зусилля світової спільноти, що приймаються
в рамках виконання Кіотського протоколу (1997).
В багаточисельних наукових працях звертається увага на
те, що лісові екосистеми України деградують під впливом
деструктивної антропогенної діяльності. Це відображено в
наукових працях Генсірука С. А., Голубця М. А., Стойка С. М.,
Синякевича І. М. та інших дослідників. Про це свідчить статистична інформація, що представлена в табл. 1. Варто зауважити,
що інформація, яка представлена в табл. 1, в повній мірі не
відображає масштабів екологічної і економічної шкоди, яка
завдається лісовому господарству України.
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Таблиця 1
Деструктивні наслідки
невідповідного ставлення до проблем
відтворення і охорони лісів України
Найменування
показників

Динаміка показників (1990–2007)
1990 1995 2000 2004 2005 2006 2007

Кількість лісових пожеж 2714 3758 3696 1876 4223 3842 6100
Лісова площа,
2388 3537 1618 595 2325 4287 13787
пройдена пожежами, га
Загибель лісових
насаджень від впливу
2024 3484 6421 4159 6064 5249 15272
несприятливих
погодних умов, га
Загибель лісових
1157 2031 696 1051 1437 1864 10955
насаджень від пожеж, га

У наукових працях, як правило, звертається увага на незадовільну роботу лісової охорони та працівників лісового господарства, що пов’язана із фактами самовільних рубок. Самовільні
рубки лісу є одним із найбільших злочинів, які можуть відбуватись у лісовому господарстві, оскільки крім економічної
шкоди вони знищують біорізноманіття, змінюють структуру
ґрунтів, срияють порушення водного стоку та гідрологічного
режиму тощо.
До спричинення таких дій з боку користувачів лісових ресурсів виступають: соціальні (рівень безробіття, достатку населення), економічні (податкове навантаження, субсидіювання)
та політичні чинники, які діють в країні.
Самовільні рубки в європейських країнах практично відсутні, оскільки лісові насадження в більшості перебувають у
приватній власності, а приватний лісовласник здійснює всі
заходи щодо охорони своєї власності, а відповідно і лісів.
В Україні, працює принцип: якщо державне – то нічиє, чим
користаються домогосподарства, які межують з лісовими насадженнями, і використовують добуту ними лісову деревину
для власних потреб.
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Не можна не виділити той факт, що до правопорушень вдаються і державні структури. Нерідко лісові рубки проводяться
без детального вивчення та дослідження лісових ділянок, під
виглядом санітарних рубок проводять суцільні. Збільшення
фактів незаконних рубок спостерігаються у лісових насадженнях, які знаходяться в користуванні місцевих рад, міністерств
оборони та міністерства аграрної політики.
Менше уваги звертається на те, що однією з причин деградації українських лісів є недосконала лісова і фіскальна політика,
яка не сприяє успішному вирішенню екологічних, економічних
та соціальних проблем, що накопичилися в лісовому господарстві України. Лісове господарство України знаходиться під
потужним податковим пресом, що показано у табл. 2 на прикладі Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства.
Податковий тягар у лісовому господарстві України значно
вищий, ніж у зарубіжних країнах. До цього часу в лісовому господарстві України діє недосконале податкове законодавство,
що залишилося у спадок від адміністративно-командної системи господарювання, продовжують використовувати лісові
такси як інструмент податкової системи, в той час, коли Східна
Європа та прибалтійські країни, які звільнилися від залежності
Радянського Союзу, пішли шляхом суттєвого реформування
лісових податків.
Так, Польща ввела погектарні ставки лісового податку. В
Литві лісовий податок справляється в розмірі 5 % від вартості
проданих лісоматеріалів. Чеський лісовий кодекс передбачає
звільнення лісовласників від податку на нерухомість. Лише в
Російській Федерації збереглась система лісових такс, за якими
підприємства лісового господарства продають приватним заготівельним компаніям лісові насадження на кореню (в даному випадку лісові такси виконують функцію ціни, а не
фіскальну).
Україні варто запозичити досвід Польщі щодо оподаткування лісового господарства. Система оподаткування лісового
господарства Польщі представлена в законі «Про ліси», а не в
загальному податковому законодавстві. Польські законодавці
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Показники,
що характеризують
податкове навантаження

Таблиця 2
Динаміка податкового навантаження на підприємства
Львівського обласного управління лісового і мисливського господарства (тис.грн / %)
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1
Відрахування у фонд
соціального страхування
на випадок безробіття
Відрахування у фонд
соціального страхування
від профзахворювань
та нещасних випадків
Разом соціальних відрахувань
Коренева плата у %
від валового доходу
Податкові платежі у %
від валового доходу
Відрахування у соціальні
фонди у % від валового доходу
Податки і відрахування
у соціальні фонди у %
від валового доходу

3
1142

781
25845
5,26
4,4
12,19
16,59

2
1152

790
26032
5,65
4,5
12,28
16,78

17,1

12,4

4,7

5,71

27129

775

1162

4

16,7

12,25

4,45

5,53

26820

747

1137

5

15,56

11,62

3,94

5,8

22177

581

1173

6

16,57

11,87

4,7

5,71

22654

610

1173

7

Продовження табл. 2

прийняли Закон «Про ліси», добре вникнувши в загальні економічні і соціальні проблеми лісового господарства, змогли
запровадити прийняту для лісового господарства податкову
систему, яка враховує не лише специфіку економічної діяльності, але і вагомість екологічних та соціальних функцій лісів.
Зокрема, в польському законі «Про ліси» об’єктом оподаткування є площа лісів. Не підлягають оподаткуванню ліси, що
не пов’язані з лісогосподарською діяльністю. Звільняються
від оподаткування: деревостани віком до 40 років, ліси, що є
резерватами природи і народними парками; ліси, що віднесені
до реєстру пам’ятників. Досвід Польщі щодо оподаткування лісового господарства потребує глибокого вивчення і об’єктивної
оцінки. Він може розглядатися як один із сценаріїв реформування лісового господарства України.
Оподаткування лісового господарства в двадцять першому столітті здійснюється на засадах, що приймають до уваги
лишень одну функцію податкової системи – наповнення державного і місцевого бюджету коштами. Так, професор Пітер
Пірс стверджує: «Традиційне оподаткування повинно забезпечувати податковій системі три риси: нейтралітет, рівність
та простоту. Нейтральний податок – це такий податок, який
не створює мотивів для зміни поведінки, не впливає на розміщення ресурсів і ефективність їх використання».
На основі аналізу тенденцій у реформуванні податкових
систем у зарубіжних країнах та приймаючи до уваги виключно
важливу роль лісового господарства в подоланні глобальних
екологічних загроз, автор рекомендує здійснювати реформування лісового господарства на таких принципах:
 зміцнення стимулюючої функції податкової системи в
лісовому господарстві;
 забезпечення екологізації податкової системи в лісовому
господарстві;
 трансформація лісових такс з інструменту податкової політики в інструменти цінової політики;
 реформування податкової системи в лісовому господарстві з врахуванням класичних принципів реформування
податкових систем.
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УДК 332.3

ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА
ПОСЛУГ ЕКОСИСТЕМ ЯК ЧИННИК
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО ЛІСАГРАРНОГО
ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ
Тарас Кулешник
Національний лісотехнічний університет України, м. Львів

Основною рушійною силою сучасного суспільства є прагнення до зростання соціального та економічного добробуту,
яке супроводжується збільшенням виробництва та споживання товарів і послуг, що призводить до деградації екосистем.
Екосистеми втрачають здатність до обслуговування людських
потреб, таких як очищення стічних вод, запилення сільськогосподарських культур, компенсація впливу природних стихій
та кліматичних змін.
Високорозвинені країни світу усвідомили цю загрозу і розпочали втілення програм, щоб протистояти втратам природної
різноманітності та функцій екосистем. В ЄС одним з найважливіших кроків у цьому напрямку є створення Європейської
екологічної мережі Natura 2000, яка охоплює природні об’єкти
в усіх 27 країнах ЄС. Всі вони разом займають площу, вдвічі
більшу, ніж територія Німеччини. Оскільки ЄС приділяє велику
увагу охороні й менеджменту цієї мережі, то вона може мати
велике значення для охорони природи і підтримання життєво
важливих функцій екосистем.
Діяльність, спрямована на досягнення сталого землекористування, у все більшій мірі опирається на концепцію «послуг
екосистем», яка набирає поширення у багатьох країнах світу
внаслідок усвідомлення того факту, що добробут людини істотно пов’язаний з такими послугами. Їжа, вода, паливо, різного
роду волокна є безпосередніми «дарами» природи. Ми використовуємо «послуги природи», котрі є результатом складних
процесів і взаємодій, таких як ґрунтотворення, природний
розклад відходів, захист від стихійних явищ та підтримання
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стабільного клімату на планеті. Послуги екосистем є всіма
тими благами й дарами природи, які людство використовує
для своїх потреб.
Екосистемні послуги – це прямий або непрямий вклад екосистем у добробут людини. Процеси і функції екосистем роблять
внесок у забезпечення екосистемних послуг, але вони не є
синонімами до екосистемних послуг. Процеси і функції екосистем описують біофізичні відносини. Ці відносини генерують
екосистемні послуги лише, якщо вони вносять вклад у добробут людини в широкому сенсі, тобто включаючи як фізичне
благополуччя, так і психологічне задоволення. Таким чином,
екосистемні послуги не можуть бути визначені незалежно від
людських цінностей.
Послуги екосистем визначаються різними способами. У звіті
ООН Millennium Ecosystem Assessment їх класифікують так:
– забезпечувальні послуги – продукти, отримані від екосистем (продукти харчування, паливо, біохімічні, генетичні
ресурси, прісна вода). Більшість з них є предметом торгівлі
на ринках;
– регуляційні послуги – послуги, отримані від регулювання
процесів екосистеми. Ця категорія включає в себе послуги,
які покращують добробут людини шляхом регулювання
умов, в яких вони живуть.
Ці послуги включають захист від повеней, хвороб людини,
регулювання очищення води, забезпечення якості повітря, запилення рослин, контроль клімату. Такі послуги, як правило,
не продаються, але більшість випадків мають вагоме значення
для суспільства.
Культурні послуги – це послуги, які роблять внесок у культурний, духовний, естетичний стан людей. Вони також сприяють
створенню почуття місцезнаходження.
Допоміжні послуги – послуги, які підтримують основні
екосистемні процеси і функції, такі, як ґрунтоутворення, первинна продуктивність, біогеохімічні процеси і забезпечення
проживання. Ці послуги впливають на благополуччя людини,
побічно підтримуючи забезпечувальні, регуляційні та культурні процеси.
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Незалежно від конкретного визначення, екосистемні послуги
віграють ключову роль в оцінці різних видів політики щодо
екосистем, оскільки вони відображають внесок екосистеми
в благополуччя людини. Мова йде про екологічну політику,
земельну, лісову та ін. політики, пов’язані з використанням, охороною та відтворенням природних ресурсів. Визначення переліку послуг екосистем з використанням досягнень екологічних,
соціальних та інших наукових дисциплін може забезпечити
належне визнання широкого кола потенційних інструментів
згаданих політик.
Вартісне (базоване на цінностях) значення послуг екосистем може бути визначене тільки стосовно окремого індивіда
або групи людей, які мають матеріальні, моральні, духовні,
естетичні й інші інтереси, які можуть вплинути на їхні думки,
погляди і дії стосовно природи в цілому і, більш конкретно, до
екосистем і послуг, які вони надають. Таким чином, коли говорять про екологічної цінності, цінність природи, або значення
екологічних систем і послуг, можуть матись на увазі різні речі.
При підготовці експертів з різних дисциплін (наприклад, екологія, економіка, філософія, психологія) користуються поняттям
вартості по-різному. Ці відмінності створюють проблеми для
екологічної оцінки, яка прагне отримати та інтегрувати ідеї з
різних дисциплін.
У той час коли за мету тадиційно ставиться максимізація
добробуту людини, можна було б передбачити інші можливі
цілі соціального значення, зокрема збереження біорізноманіття,
сталий розвиток, охорону здоров’я. Екосистеми можуть бути
оцінені як самостійно, так і як інструментарій для досягнення
інших цілей. Тому термін «вартість» використовується у широкому сенсі і включає як цінності, які пов’язані з благополуччям
людини, так і цінності, які відображають інші норми – соціальні,
цивільні, моральні та духовні. Основою для прийняття рішення можуть бути особисті зацікавлення, благополуччя громад,
громадянський обов’язок, етичні чи моральні зобов’язання.
Економічні цінності припускають, що люди раціональні і
мають чітко визначені і стійкі ціннісні переваги. Економічні
цінності засновані на утилітаризмі і припускають взаємо242

замінності, тобто вважають, що різні комбінації товарів і послуг
можуть призвести до відповідного рівня корисності для окремих людей. Вони визначаються з погляду компромісу, розглядаючи що люди готові віддати (пожертвувати, заплатити), з
урахуванням обмежень, з якими вони стикнуться у майбутньому. Економічне значення зміни одного товару (або послуги)
може бути визначене як значення іншого, який людина готова
віддати, щоб отримати позитивні зміни щодо першого товару.
Економічні цінності можуть мати використовуване та невикористовувані на практиці значення, можуть бути застосовані
до ринкових і неринкових товарів.
Компроміси, які визначають економічні цінності, не обов’язково повинні бути визначені у вартісному вираженні (готовність платити або готовність прийняти грошову компенсацію),
хоча, зазвичай, так воно і є. Цінності виражені грошовому вираженні дозволяють здійснити пряме порівняння економічної
цінності екосистемних послуг з економічною цінністю інших послуг, зумовлених, наприклад, змінами екологічної політики.
Суспільні цінності базуються на припущенні, що при свідомому виборі товару, який можливо принесе користь громаді,
приватна особа зробить свій вибір, ґрунтуючись на тому, що
вона думає, що добре для суспільства в цілому, а не те, що добре
для неї окремо. У цьому випадку окремі особи можуть зробити
позитивні зміни, які призведуть до скорочення їхнього індивідуального добробуту. На відміну від економічної цінності, ці
цінності відображають компроміс стосовно того, на що люди
готові піти і чим пожертвувати, з урахуванням їхніх доходів.
Людські переваги безпосередньо визначають описані вище
поняття. На відміну від них, біофізичні цінності не залежать
безпосередньо від людських уподобань. Біофізичні цінності
відображають внесок досягнення заздалегідь визначеної мети
в екологічні зміни. Ця мета (або стандарт) може бути визначена
як екологічні умови (наприклад, біорізноманіття, збереження
видів), або на основі біофізичних теорій вартості (наприклад,
теорії енергетичної вартості).
Біоекологічні цінності залежать від відомих або передбачуваних зв’язків між цільовим станом екосистеми і функціями
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(наприклад, біорізноманіття, біомаса, енергія перенесення та
перетворення). Вчені можуть визначити біоекологічної цінності
у кількох варіантах, які вносять вклад у досягнення цілей.
Енергетичні цінності визначаються як пряма і непряма
енергія, необхідна для виробництва ринкових або неринкових
(наприклад, екологічних) товарів або послуг.
Важливим питанням в оцінці землекористування повинно
стати розуміння внеску у нього відповідних екологічних послуг.
У багатьох випадках екологічні зміни можуть мати важливі наслідки, які не є широко визнаними, або зрозумілими широкій
громадськості. Оцінка повинна бути спрямована на ті цінності,
які люди готові усвідомити, при умові, що вони добре інформовані про відповідні екологічні фактори та їх значення для
благополуччя людини. Кінцева мета будь-якої вартісної оцінки
полягає в оцінці суспільної значимості рішень, а не особистих
цінностей та уподобань вчених чи експертів. Для прийняття
обґрунтованих рішень відповідні інституції повинні надавати
громадськості інформацію про екологічні та соціальні наслідки
змін у землекористуванні.

УДК 368:630(477)

ОСОБЛИВОСТІ
ЕКОЛОГІЧНОГО СТРАХУВАННЯ
ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
Христина Василишин
Національний лісотехнічний університет України, м. Львів

Ліси України є її національним багатством. Ліс не тільки сировинна база лісової та лісопереробної промисловості, але й виконує водоохоронні, захисні, санітарно-гігієнічні,
оздоровчі, рекреаційні, естетичні, виховні та інші функції.
Ліси – це унікальне джерело дикорослих плодів і ягід, горіхів
і грибів, цінних видів лікарських трав і специфічної технічної
сировини для різних галузей промисловості, різноманітних
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птахів і диких тварин. Ліси є невід’ємним елементом процесу сталого розвитку і мають надзвичайно важливе значення
для людства. На жаль, площі лісів постійно скорочуються. За
офіційними даними, щорічно на Землі вирубується до 14 млн
га лісів. Сучасні темпи виснаження та забруднення лісового
фонду України потребують посилення економічної, соціальної
та екологічної відповідальності за користування лісовими ресурсами, яка передбачає використання еколого-економічних
інструментів, спрямованих на стале ведення лісового господарства. Впровадження екологічного аудиту, моніторингу,
екологічного страхування лісів сприятиме раціональному
використанню, охороні та відтворенню лісів, створенню передумов для зменшення можливих збитків, завданих лісовому
господарству внаслідок негативного впливу антропогенних
та природних чинників, захисту лісу як одного з основних
елементів навколишнього природного середовища.
Екологічне страхування у лісовому господарстві (або лісоекологічне страхування) має свої особливості. Відповідно до ст. 16
Лісового кодексу України право лісокористування здійснюється
в порядку постійного та тимчасового користування лісами.
Звідси випливає, що потенційними страхувальниками можуть
бути дві групи лісокористувачів: постійні (державні органи
влади) та тимчасові користувачі, які орендують лісові ділянки
(підприємства, установи, організації, об’єднання громадян,
громадяни України для потреб мисливського господарства,
культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних, туристичних і освітньо-виховних цілей, проведення науково-дослідних
робіт та ін.) [1].
Основні функції екологічного страхування лісових ресурсів як
економічної категорії полягають у: формуванні спеціалізованого страхового фонду щодо нераціонального лісокористування;
відшкодуванні втрат від нераціонального лісокористування;
попередженні та мінімізації збитку від нераціонального лісокористування та ін. Головними ризиками екологічного страхування у лісовому господарстві є пожежі, незаконні рубки лісів,
аварійне забруднення лісових ділянок отруйними, шкідливими
та іншими небезпечними речовинами та ін.
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Зазначимо, що Санкт-Петербурзький інститут лісового
господарства за завданням Міністерства природних ресурсів
Росії розробив Концепцію страхування лісу. Ця Концепція складається з таких видів страхування: страхування лісу, який не
використовують як об’єкт федеральної власності; страхування
переданого в користування лісу чи його ділянок; страхування
цивільної відповідальності за збиток лісовому господарству.
Для здійснення сталого управління лісовим господарством
доцільним є створення гнучкої системи страхових лісоекологічних фондів (рис. 1) [2].
Регіональні структури
лісоекологічного страхування
Страховий
лісоекологічний фонд
лісогосподарських
підприємств

Фонд страхування
лісоекологічного
ризику

Госпрозрахункові (комерційні)
страхові платежі

Госпрозрахункова
(підприємницька) організація
лісогосподарського виробництва та лісокористування

Фонд взаємного
страхування
лісогосподарських
підприємств

Державні лісоекологічні
страхові платежі

Кошторисно-бюджетна організація лісогосподарського виробництва,
охорони та захисту лісів

Витрати на лісоекологічне страхування
Бюджетна система фінансування лісового господарства
Рис. 1. Структурно-функціональна схема організації
лісоекологічного страхування в умовах
госпрозрахункової та кошторисно-бюджетної системи
фінансування лісового господарства
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Формування гнучкої системи страхових лісоекологічних
фондів сприятиме запобіганню та усуненню лісопорушень як
за наявності кошторисно-бюджетної системи фінансування
лісового господарства, так і за умов повного госпрозрахунку.
Доцільним є формування товариств взаємного лісоекологічного страхування [2].
Екологічне страхування, що має місце у сфері лісокористування, може здійснюватись на обов’язковій та добровільній
основі. Побудова системи обов’язкового екологічного страхування зумовлює посилення економічної відповідальності
підприємств-забруднювачів за завдані збитки у разі значного
погіршення умов функціонування лісових екосистем та зниження якості і продуктивності лісових ресурсів у розмірах, що
відповідають реальним фінансовим можливостям підприємств.
Система обов’язкового страхування включає: страховий фонд
генеральної відповідальності, страховий фонд найнебезпечніших ризиків у лісовому господарстві, страховий фонд охорони
та захисту лісів [3].
Побудова системи добровільного екологічного страхування
для державних підприємств лісового господарства та суб’єктів
лісогосподарського підприємництва забезпечує право юридичних та фізичних осіб на страхування своїх інтересів у наданні
страхового захисту в сфері охорони та відтворення лісових
ресурсів. Система добровільного страхування включає: фонди страховиків добровільного страхування лісоекологічних
ризиків, товариства взаємного страхування та власні резерви
підприємств [3].
Отже, з вищенаведеного можна зробити висновок, що створення ефективної системи лісоекологічного страхування та
відповідного механізму економічного стимулювання щодо
запобігання екологічно небезпечних явищ значною мірою
сприятимуть сталому розвитку лісового господарства.
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ЕКОЛОГІЧНО ЗБАЛАНСОВАНИЙ
РОЗВИТОК НОВА ПЕРСПЕКТИВА
ДЛЯ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА
Руслана Гамолюк
Національний лісотехнічний університет України, м. Львів

На сучасному етапі переходу до сталого розвитку створюються рамкові умови, що забезпечують можливість збалансованого функціонування тріади – природа, населення, господарство. Механізми розробки та прийняття рішень повинні бути
орієнтовані на відповідні пріоритети, враховувати наслідки
реалізації цих рішень в економічній, соціальній, екологічній
сферах і передбачати максимально повну оцінку витрат, вигод і ризиків.
Сучасні тенденції економічного розвитку людства свідчать
про те, що у ставленні до природи намітились і позитивні
тенденції. Проте є підстави вважати, що в умовах переходу до
ринкових відносин в Україні за останні роки відчутний негативний, чисто споживацький вплив людини на лісові ресурси,
що негативно впливає на економіку, навколишнє природне
середовище та й саму людину. Сьогодні ліси вимагають особливого ставлення, оскільки вони мають задовольняти потребу
лісопереробних підприємств, будівельних організацій та інших
споживачів деревини, включаючи населення.
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Вкрай актуальною є проблема стабілізації системи «суспільство і природа». У вирішенні цієї складної проблеми ключовим
фактором є збереження біорізноманіття природи, розширення
площі лісів до оптимальних розмірів, що дасть змогу стабілізувати екологічну ситуацію.
Господарська діяльність людини протягом багатьох століть
призвела до істотних змін у структурі рослинного покриву,
зниження продуктивності материкових і морських екосистем,
знеліснення територій, ерозії ґрунтів, опустелювання земель,
хімічного забруднення атмосфери і водних ресурсів та інших
негативних наслідків. Швидке збільшення чисельності населення планети зумовило різке зростання потреби у продуктах
харчування, промисловій сировині, деревині і т. п. У результаті
виникла загроза вичерпності відновних і невідновних природних ресурсів [1].
Істотним поштовхом до нового розуміння ситуації і вироблення стратегії адекватних дій стала Конференція ООН з
питань навколишнього середовища і розвитку, яка відбулась в
1992 р. в Ріо-де-Жанейро. Цей світовий форум засвідчив, що для
свого виживання людство має забезпечити стійкий баланс між
екологічною, соціальною та економічною сферами, які надалі
неприпустимо розглядати ізольовано. Саме такий підхід є ядром
Концепції сталого розвитку, схваленої Конференцією[2].
Вирішення проблем збалансованого розвитку потребує
глибоких та всесторонніх досліджень. У цьому плані мають
вивчатись не тільки глобальні аспекти взаємодії екологічної,
соціальної та економічної сфер, а й проблеми забезпечення
екологічно збалансованого функціонування регіональних соціально-економічних систем, і, зокрема, їх підсистем. Такою
підсистемою є лісогосподарський комплекс, що поєднує в собі
різні види діяльності, спрямовані на використання, відтворення
та охорону лісових ресурсів [4].
Під збалансованим розвитком лісогосподарського комплексу
розуміється таке управління використанням лісів та лісових
земель, яке забезпечує їх біорізноманіття, високу продуктивність, відновну здатність та потенціал до виконання тепер і в
майбутньому всіх важливих екологічних, економічних та со249

ціальних функцій. Очевидною стає необхідність співіснування
здорового природного середовища і ефективної економіки.
Охорона природних ресурсів не повинна полягати у лише їх
консервації, а й ефективному та раціональному використанні.
Це стосується і лісових ресурсів. Державна політика розвитку
лісового господарства повинна реалізуватися з максимальним
врахуванням регіональних особливостей, які визначаються як
природними, так і господарськими чинниками.
Ведення лісового господарства вимагає виваженого підходу
до основних лісогосподарських заходів. Порушення правил ведення лісового господарства, і особливо – норм лісокористування, призводить до небажаних наслідків. Основою рубок повинні
бути постійне та безперервне використання лісу, збереження та
підвищення його корисних властивостей, регульоване користування лісом і всіма його недеревними ресурсами, підвищення
біологічної стійкості та продуктивності насаджень. У зв’язку
з цим особливої уваги заслуговують поступові та вибіркові
рубки, які забезпечують збереження природного поновлення
головних порід і водоохоронно-захисних властивостей лісу.
Проте, слід підкреслити, що жодна система рубок, навіть при
найдосконаліших правилах їх проведення, не зможе зберегти
водоохоронно-захисні властивості лісів (особливо гірських)
при надмірних, виснажливих обсягах рубок лісу. Під час рубок
головного користування необхідно проводити заходи, які б
сприяли максимальному збереженню природного лісовідновлення. Відновлення лісів і підвищення їх продуктивності
слід здійснювати насамперед шляхом залісення не вкритих
лісом площ, реконструкції хвойних монокультур і насаджень,
пошкоджених вітровалами, буреломами та сніговалами, а також залісення непридатних для сільського господарського
використання земель.
Розвиток лісового господарства України повинен бути спрямований на розробку та впровадження таких способів, технологій і технічних прийомів, при яких будуть створені найкращі
умови для охорони та відтворення різноманітних ресурсів і
корисних властивостей лісу з урахуванням особливостей лісових насаджень. Змінювати технологію та впроваджувати нові
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механізми в лісове господарство потрібно з урахуванням взаємозв’язків, що існують між лісом і навколишнім середовищем,
а також між окремими компонентами лісових екосистем. Цю
особливість інколи ігнорують, що призводить до негативних
наслідків. Система лісогосподарських заходів, спрямованих на
поліпшення лісів, підвищення їх продуктивності повинна базуватися на закономірностях динаміки розвитку лісових насаджень, їх росту та формування.
Раціональне лісокористування досягається правильним нормуванням лісу, обґрунтуванням оптимального віку рубок та обсягу лісокористування, специфіки ведення господарства в лісах
різного призначення, використання лісів з рекреаційною метою,
підвищенням їх ефективності як природоохоронного фактора.
Перехід на екологобезпечні технології лісозаготівель і транспортування лісу, як важливого заходу екологізації лісокористування має істотне значення з огляду на те, що використання
застарілих технологій лісозаготівель, трелювання і транспортування деревини не вигідно і з економічного і з екологічного
погляду [3].
В умовах загострення конфлікту між зростаючими економічними потребами людства і необхідністю збереження здорового
довкілля потрібно створювати такі умови, які б забезпечували
збалансоване функціонування людини, природи і господарства. Ключовим фактором збалансованого розвитку лісового
господарства має бути збереження біорізноманіття природи,
розширення площі лісів до оптимальних розмірів, що дасть
змогу стабілізувати екологічну ситуацію.
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ПРОБЛЕМИ НЕСТАЛОГО
ВИКОРИСТАННЯ МИСЛИВСЬКИХ
РЕСУРСІВ ЛІСУ ТА ЗАПОБІГАННЯ
БРАКОНЬЄРСТВУ

УДК 631.1+630*15

МИСЛИВСЬКІ РЕСУРСИ ЛІСУ
ТА МОЖЛИВІ НАПРЯМКИ УЧАСТІ ГРОМАД
У ПРИЙНЯТТІ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ РІШЕНЬ
ЩОДО ЇХ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ
Володимир Бондаренко
Національний лісотехнічний університет України, м. Львів

За науковим визначенням ліс – збалансована сукупність
рослинних і тваринних організмів, формат якої передбачає їх
взаємодію та взаємовплив у межах конкретного природного
середовища. Тієї чи іншої трансформації у зв’язку з цим зазнає
і саме середовище. Разом з тим, тваринним організмам – як
компоненту лісу і як природному ресурсу – приділяється значно
менше уваги, ніж рослинним, в т. ч. в контексті проблем, розглянутих на семінарах і конференціях, проведених Товариством
«Зелений Хрест». Зазначене стосується, зокрема, збереження,
відтворення та раціонального (невиснажливого) використання
мисливських ресурсів лісу. Саме в лісових мисливських угіддях
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зосереджена основна частина найцінніших і найпрестижніших
об’єктів полювання – ратичних і хутрових звірів. У першу чергу
це – олень благородний, козуля, дика свиня, куниця лісова.
Іноземні мисливці цікавляться полюванням на вовка.
Мисливство є складовою частиною раціонального природокористування і здійснюється на науково обґрунтованих засадах
та відповідно до національних традицій і національного законодавства. Загалом, це одне з найдавніших занять людини,
варіант її соціально-економічної діяльності.
У сучасному світі інтерес до мисливства не проминає, кількість мисливців залишається стабільною і навіть збільшується
(в Україні їх понад 500 тис.). Паралельно утверджуються гуманістичні аспекти мисливства: мисливці беруть активну участь
у заходах з охорони та відтворення мисливських ресурсів, в
охороні рідкісних видів, домагаються обмежень на застосування небезпечних для фауни технологій і речовин. Основні риси
етики сучасного мисливства: дисциплінованість мисливця,
дотримання ним встановлених правил полювання, дружні
стосунки з колегами, піклування про тварин (застосування
засобів добування, які не наражають тварину на страждання,
допомога бідуючим тваринам та ін.). Поряд з тим, в Україні за
сучасних соціально-економічних умов полювання заможних
людей, представників пануючих верств набуло характеру розваги, ловецької забави.
До категорії мисливських в Україні віднесено 34 види ссавців,
25 з них зустрічаються в лісах Карпат. Динаміку чисельності
мисливських звірів відображають дані Держкомстату України
(табл. 1). Табл. 1 не свідчить про велику чисельність мисливських звірів. Більше того – чисельність найцінніших у мисливському відношенні видів в кінці ХХ на початку ХХІ століття
виявила стійку тенденцію до зменшення. Загальна чисельність
ратичних у 2004 р. – 187,6 тис. особин, це 91,4 % порівняно з
1997 р. і 73,3 % порівняно з 1990 р. (254,6 тис. особин). Найбільший спад чисельності муфлона (41,1 %) і лося (68,3 %).
Стабільною залишалася чисельність оленя плямистого, зросла
чисельність лані. Збільшенням чисельності на зменшення попиту на хутро відреагувала ондатра, єнотовидний собака, норка
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американська. Чисельність куниці зберігалась на рівні 40–50 тис.
особин. Охоронні заходи по борсуку забезпечили зростання
його чисельності від 15 до 25–27 тис., по бобру від 7–9 до 15–
20 тис. Повільно, але збільшують чисельність вовк, видра,
тхори. Водночас значно зменшилась чисельність ведмедя – від
600 особин у 1991 р. до 250–300 у 2004 р.; рисі до 250–300 особин, байбака від 100–110 тис. на початок дев’яностих до 70–
80 тис. у 2001–2004 рр.
Обсяги добування мисливських тварин зростають практично
по всіх видах, крім оленя благородного, лані, зайця. Аналогічна
ситуація по пернатій дичині. Слід також пам’ятати, що частина
мисливської продукції добувається шляхом незаконного полювання (браконьєрство) і не обліковується. Кількість такої
продукції по окремих видах може значно перевищувати офіційно обліковану. Що ж до кількості добутої дичини в розрахунку
на кількість населення, то вона зменшується. Так, наприкінці
80-х років в Україні добувалось понад 3 кг тваринної біомаси
(дичина, риба та ін.) на душу населення, то від кінця 90-х – не
більше 1 кг.
З 2004 р. по даний час спостерігається деяке збільшення
чисельності ряду видів (табл. 1), що, безумовно, є результатом
здійснюваних мисливськогосподарськими та громадськими
організаціями охоронних і біотехнічних заходів. Але загалом,
ресурси мисливських тварин України протягом останніх 50 років виявляють стійку тенденцію до виснаження. В роки державної незалежності ця тенденція не поменшала, супроводжується вона недостатньо ефективною мисливськогосподарською
політикою і відсутністю загальнодержавної програми використання і відновлення ресурсів тваринного світу. Свою негативну роль відіграє споживацько-екстенсивне ставлення до
мисливських ресурсів, яке завжди і особливо проявляється в
період економічного занепаду. Окремої оцінки потребують
питання культури та етики мисливства, як обов’язкового елементу цього виду соціально-економічної діяльності людини.
Регіони за чисельністю мисливських тварин, обсягом їх
добування, інтенсивністю мисливського господарства помітно відрізняються. Серед європейських територій, де вплив
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діяльності людини відносно помірний – Карпатська гірська
система. Поряд з Альпами та Балканами вона характеризується
найбільшою біологічною різноманітністю, Всесвітнім фондом
природи (WWF) Карпати визнані одним з 200 найвизначніших
природних регіонів (екорегіонів) планети.
Чисельність ратичних видів у Карпатах, за даними М. Гунчака, зберігає стійку тенденцію до зменшення. Загальна чисельність оленя зменшилася вдвічі, а у Закарпатській області
навіть на 60 %. Ситуація щодо козулі аналогічна: загальна
її чисельність на Закарпатті зменшилася на 40 %, у ІваноФранківській області – на 50 %, а у Чернівецькій – на 70 %.
Значних втрат зазнало поголів’я зубра: чисельність цього виду
в Карпатах (Сколівське, Буковинське та Наддністрянське стада) зменшилася більше як удвічі. Майже на 50 % зменшилась
чисельність дикої свині. Частково втрати ратичних пов’язані
з суворою багатосніжною зимою 1995–1996 рр. Інші причини:
зменшення обсягів біотехнічних заходів, послаблення боротьби
з хижаками (в першу чергу з вовками, бродячими собаками),
браконьєрство. За останні п’ять років виразну тенденцію до
зростання чисельності виявила тільки козуля і частково дика
свиня. Спостерігається також ріст чисельності вовка, лисиці.
Українські Карпати – це 6 % території України, але близько
20 % лісового фонду держави, понад 30 % її водних ресурсів.
У 3756 карпатських населених пунктах проживає 6 млн чоловік – 12 % української людності. Протягом тривалого часу
тут сформувався індустріально аграрний тип господарського
комплексу. Дальший розвиток регіону екологи, економісти,
соціологи пов’язують з розвитком у його межах рекреації та
екологічного туризму (внутрішнього та міжнародного), наголошують на потребі формування збалансованої системи природокористування і адекватної структури ресурсно-виробничого
потенціалу економіки.
Загалом, проблеми збереження і відтворення мисливської
фауни обумовлені факторами природного і антропогенного
походження. Локальні природні аномалії, найчастіше, є результатом спільної дії природних і антропогеннх причин. В Карпатах,
у Поліському регіоні, на прилеглих територіях саме такими є
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періодичні явища – повені, селі, зсуви, вітровали. Катастрофічні повені, зсуви, вітровали в Карпатах (Україна, Ру мунія,
Угорщина) в кінці ХХ – на початку ХХІ ст. можна кваліфікувати
як закономірний результат непередбачливого відносно наслідків другого, третього і наступних порядків господарського освоєння території протягом тривалого періоду. Зусилля з
виявлення причин згаданих явищ іноді зводяться до банального пошуку тих, кому можна пред’явити претензії (наприклад,
працівникам лісового або мисливського господарства). Однак,
це безперспективно і шкідливо, не дозволяє побачити суть
проблеми, прогнозувати розвиток подій, здійснювати реально
необхідні ефективні заходи.
В Україні, як і в інших європейських державах, радикально налаштовані активісти екологічних організацій, окремі представники громадськості вину за невисоку чисельність мисливської
фауни покладають на мисливців і пропонують законодавчим
порядком заборонити полювання на невизначений час. Чи це
реально? Або сформулюємо питання по-іншому: чи це саме той
крок, який вирішить проблему збільшення чисельності мисливської фауни? Світовий досвід показує, що «гола» заборона не
тільки не вирішує проблему, а навпаки – ускладнює вирішення,
створює умови для мало підконтрольної підпільної активності
окремих громадян, специфічного тіньового бізнесу.
До факторів, які негативно впливають на середовище існування мисливських тварин, провокують катастрофічні природні явища екологи відносять розгалужену транспортну та
інженерну інфраструктуру території (трубопроводи різного
призначення, лінії електропередач, автотраси, залізниці). Тільки
по Закрапатській області довжина трубопроводів перевищує
2500 км, при ширині траси 50 м. Ґрунторуйнівні процеси (розмиви, осипи, зсуви, опливини берегів у місцях проходження
магістралі через водні перешкоди) внаслідок прокладання та
експлуатації трубопроводів – характерні для гірських територій
явища. Вони, а також нерегульовані рекреація і туризм, призводять до зменшення чисельності диких тварин, що свідчить
про небажану антропогенну трансформацію і деградацію природного середовища.
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Проблема стабільності природного середовища (в контексті сучасних еколого-економічних і соціальних проблем) – це
проблема виживання людства в окремих регіонах і на планеті
загалом. Збереження біорізноманіття з багатофункціональними зв’язками між його складовими забезпечує стабільність
середовища і є неодмінною складовою концепції збалансованого розвитку, яка передбачає оптимізацію економічних,
екологічних та соціальних векторів управління природними
системами. Серед загроз біорізноманіттю тваринного світу
згадаємо, у зв’язку з цим, ще самодіяльні (стихійні) рекреацію
і туризм, нестачу, зокрема і у вузькопрофільних спеціалістів,
елементарних екологічних знань, нерозуміння ризиків у діапазоні від зменшення чисельності і зникнення окремих видів
(альпійський байбак, гірський екотип зубра та ін.) до повного
руйнування екосистеми. Першими зникають найвразливіші
види рослин і тварин, звільнену екологічну нішу займають види
менш вразливі (скажімо, територію рисі займає лисиця).
Збереження біорізноманіття тваринного світу Карпат (в т. ч.
тварин, віднесених до категорії мисливських) потребує комплексного підходу, складовими частинами такого підходу є:
– екологічно безпечне використання туристично-рекреаційних ресурсів, необхідні організаційні заходи для цього,
розвиток інфраструктури і сфери послуг;
– діагностика стану і тенденцій змін туристично-рекреаційних об’єктів, розробка нормативів використання цих
об’єктів відповідно їх природному потенціалу;
– еколого-освітні заходи для всіх груп населення (від дітей
у дитячих садках до мандрівників-пенсіонерів);
– пропаганда екологічних знань через традиційні інформаційні джерела (журнал «Зелені Карпати», науково-популярні книжки і кінофільми, листівки і т. п.) та в нетрадиційний спосіб (фестивалі, футболки, наклейки тощо).
Відповідну роль задля збереження біорізноманіття тваринного світу мають відіграти інформаційні центри, еколого-освітні
та науково-пізнавальні маршрути природоохоронних установ
(заповідників, національних парків) і держлісгоспів, єдиний
в Україні музей екології гір та історії природокористування
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Карпатського біосферного заповідника та регіональні краєзнавчі музеї.
Наукові рекомендації щодо збалансованого розвитку мисливського (лісомисливського) господарства мають базуватися
на довготерміновому прогнозі, враховувати специфіку природокористування (лісокористування) в регіонах. У Карпатах,
зокрема, домінує сільський тип господарювання. В цьому контексті варто зазначити, що на планеті, в т. ч. і в Україні, фактично
наявні два екотипи людей: міський і сільський. Спосіб життя
міського і сільського населення у сфері споживання, освіти,
доступу до інформаційних ресурсів і цінностей цивілізації, а
отже і сприйняття засад раціонального природокористування
істотно відрізняються. Загалом, місто (поселення міського типу)
і село – це різні соціально-психологічні середовища з певними
інформаційно-технічними і соціальними відмінностями. Звідси – особливості і традиції природокористування за міським
та сільським типом і це потрібно враховувати в рекомендаціях
громадам щодо участі в плануванні і контролі використання
природних ресурсів, зокрема мисливських.
Найбільш перспективними в сучасних умовах є мисливські господарства, що можуть надавати мисливцям комплекс
мисливськогосподарських і сервісних послуг, запропонувати
вибір об’єктів і способів полювання, забезпечити можливість
реалізації вибору. Саме в цьому напрямку можливе зростання
ролі громад, ініціативи окремих їхніх структур і членів.
Серед найреальніших виділимо такі напрямки діяльності
громад щодо збереження та раціонального використання мисливських ресурсів територій, що знаходяться у підпорядкуванні
місцевих органів влади:
– збір інформації про стан мисливських ресурсів і угідь,
участь у заходах з контролю за дотриманням вимог Закону
України «Про мисливське господарство і полювання» (в
редакції 2010 р.) та профілактики їх порушень;
– нагляд за застосуванням фаунозберігаючих технологій
основними землевласниками (членами громади) під час
проведення сільськогосподарських і лісогосподарських
робіт;
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– участь членів громади у проведенні мисливськогосподарських заходів (заготівля кормів для підгодівлі, створення
кормових полів і реміз, виготовлення біотехнічних споруд,
патрулювання угідь і т. п.).
Співпраця громади (активістів громади) з товариствами
мисливців, мисливськими господарствами та спеціально уповноваженими щодо ведення і контролю мисливства органів
влади реально можлива в дорадчій формі. Зацікавленість
місцевої громади або окремих її членів може бути підсилена
якщо в громаді є мисливці і вони добувають дичину, регулюють
чисельність хижаків та схильних до хижацтва тварин, попереджають можливі напади на худобу і людей.
В еколого-просвітницькому аспекті важлива робота громади з шкільною молоддю. В Україні юнаки до мисливства
привчалися змалку, знайомилися з тваринним світом, вчились
доглядати за тваринами, спостерігати за ними, розпізнавати
сліди, відтворювати голоси. При перебуванні в полі, в лісі, в
заплаві у дітей вироблялась гострота зору, чутливість слуху,
швидкість реакції, здатність не розгублюватись в екстремальних ситуаціях. До речі, теперішня гучна естрадна музика не
сприяє збереженню чутливості до м’яких, тихих природних
звуків, а світломузика – збереженню гостроти зору.
Заслуговує на поширення досвід школи с. Міжгір’я Богородчанського р-ну Івано-Франківської обл. При цій школі з кінця
90-х років з ініціативи лісівника-мисливствознавця П. Зіняка
та батьківського комітету функціонує мисливський гурток.
Мета заснування гуртка: ознайомлення учнів з принципами
раціонального природокористування; виховання любові до
природи, особистої відповідальності за стан довкілля; участь
у заходах щодо збереження мисливських тварин, підгодівлі їх
у зимову пору. Заняття в гуртку обов’язково супроводжуються
екскурсіями в угіддя, до місцевих природних та історичних
пам’яток. Участь в роботі гуртка беруть 10–15 учнів 8–9-х класів. В активі гуртківців вивчення об’єктів еколого-краєзнавчої
стежки, загальний огляд флори і фауни гори Космечара, спостереження за рідкісними видами звірів і птахів, охорона борсучих поселень, заготівля і викладання кормів ратичним видам,
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впорядкування водопоїв. Поза тим, гуртківці доглядають за могилами воїнів УПА, беруть участь у проведенні «Ватри пам’яті»,
Дня працівника лісу. Школярів, що зацікавилися мисливством,
громада може рекомендувати слухачами в Малу Академію, на
олімпіади і конкурси, на навчання в коледжах і університетах
(випускникам шкіл часом важко зорієнтуватись у виборі сфери
майбутньої діяльності).
Мисливство, отже, формує позитивні фізичні і психічні якості
особистості, її здатність до самоконтролю, самовідповідальності. Правильно організоване мисливство може стати дійовим
засобом виховання, дати певній частині молоді привабливе
заняття. Ті, хто з цим не погоджується, хто заперечує мисливство взагалі, в мисливстві, як правило, зовсім некомпетентні,
реальним станом речей не переймаються. Їхні виступи емоційні,
але найчастіше – наївні, непереконливі, абсолютизують один
бік справи та ігнорують інший.

УДК 502.7:630*15:630*6

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ
ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОРІЗНОМАНІТТЯ
В МИСЛИВСЬКИХ УГІДДЯХ УКРАЇНИ
Іван Гуль
Національний лісотехнічний університет України, м. Львів

З кожним роком дедалі більша увага з боку науковців, суб’єктів господарської діяльності, урядових і неурядових організацій приділяється проблемам запровадження ефективного
економічного механізму в сфері користування природними
благами довкілля. Інтенсивний розвиток світової економіки
призвів до необмеженого впливу на природне середовище
та виснаження природних ресурсів. У результаті збільшення
населення планети, що супроводжується збільшенням виробництва і споживання продукції, спостерігається зростання
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дії антропогенних факторів, які призводять до змін довкілля
(зміни умов існування певних видів рослин і тварин, або повне їх зникнення, збільшення частоти паводків та ураганів,
глобальне потепління планети та ін.) та порушення сталих
причинно-наслідкових зв’язків у екосистемах. Прагнення досягти максимального економічного ефекту при мінімальних
затратах, забезпечити себе як змога більшими матеріальними та
іншими благами в процесі виробничо-господарської діяльності,
дозволяє людям не замислюватися, а подекуди взагалі заперечувати наявність глобальних екологічних катаклізмів, які все
частіше спостерігаються на Землі. Невідповідність правового
забезпечення, відсутність досконалого економічного механізму
сприяє пошуку шляхів вирішення даних проблем.
Одним із першочергових, пріоритетних напрямків впровадження сталого екологічно збалансованого розвитку є збереження біорізноманіття рослинного та тваринного світу. Саме
поняття «біорізноманіття» широко почало застосовуватися
після конференції ООН з проблемних питань по охороні навколишнього природного середовища, яка відбулась у Стокгольмі
в 1972 р.
Проблеми збереження біорізноманіття тваринного і рослинного світу мисливських угідь отримали особливу увагу в
усьому світі після прийняття «Конвенції про охорону біологічного різноманіття» (Ріо-де-Жанейро, 1992), яка ратифікована
Україною в 1994 році. У документі визначені основні заходи
щодо збереження і сталого використання ресурсів навколишнього природного середовища. Варто відмітити, що прийняттю
даної Конвенції передували такі чинні міжнародні документи
як «Конвенція про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і
флори, що перебувають під загрозою зникнення» (Вашингтон,
1973) та «Конвенція про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі» (Берн, 1979).
Концепція сталого екологічно збалансованого розвитку
передбачає всесторонню взаємодію між всіма формами традиційного природокористування (лісове господарство, мисливське господарство, сільське господарство, водне господарство та ін.). Досить часто комерційні та політичні організації
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зловживають положеннями даної концепції, оскільки отримують фінансування від суб’єктів, які зацікавлені у продовженні
своєї виробничо-господарської діяльності, що пов’язана лише
з використанням природних ресурсів.
В економічній теорії виділяють такі три основні причини,
що призводять до деградації біорізноманіття:
1) неадекватна оцінка ринковою системою ресурсів навколишнього природного середовища. Ціна на ресурси занижена або взагалі відсутня, що в результаті призводить
до заниження вигод від використання цих ресурсів;
2) неефективна державна політика, яка проявляється у недосконалому нормативно-правовому забезпеченні;
3) невизначеність прав власності на природні ресурси, що
призводить до посиленої їх експлуатації і виснаження.
Загальновідомо, що будь-яка виробничо-господарська діяльність, що направлена на отримання економічної вигоди,
безпосередньо впливає на навколишнє природне середовище.
Нинішня економічна й адміністративна політика держави, як
правило, спрямована на боротьбу з руйнівними наслідками
нераціонального користування природними ресурсами, а не
на їх попередження. Зазвичай для відшкодування негативних
екологічних ефектів, що утворюються в процесі забруднення
навколишнього середовища і нераціонального використання
природних ресурсів застосовуються грошові стягнення, які
багатьма науковцями класифікуються як екологічні платежі.
На наш погляд, з метою підвищення ефективності відтворення
та охорони ресурсів мисливських угідь, крім основних видів
екологічних платежів, що передбачені чинним природоохоронним законодавством України, потрібно запровадити плату,
яка б враховувала всі аспекти нераціонального природокористування. До таких екологічних платежів слід віднести плату
за погіршення стану мисливських угідь, плату за погіршення
стану біорізноманіття та плату за викиди парникових газів.
Плату за погіршення стану мисливських угідь необхідно
справляти у випадках, коли безгосподарське ставлення користувачів у процесі ведення мисливського господарства призводить
до зниження еколого-економічних властивостей мисливських
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угідь (зниження бонітету, продуктивності мисливських угідь,
якісних та кількісних показників продукції (послуг) мисливського господарства та ін.).
Процес відновлення біорізноманіття набагато складніший,
ніж відновлення інших природних ресурсів (води, повітря).
Втрата певного виду флори чи фауни призводить до порушення
сталих причинно-наслідкових зв’язків у екосистемах, що загрожує зникненню багатьох інших видів. Оскільки до знищення
біорізноманіття найчастіше призводить економічна діяльність
людини, підходи до вирішення цих проблем необхідно розглядати із врахуванням економічних методів господарювання. З
метою попередження негативних тенденцій, що призводять до
зниження захисних, екологічних, соціальних та економічних
властивостей природних екосистем, нами пропонується ввести
плату за погіршення стану біорізноманіття у мисливських угіддях, яка б спрямовувалась саме на їх охорону та відтворення.
З кожним днем ми можемо спостерігати посилення міжнародного співробітництва з питань змін клімату, яке спрямоване на зменшення обсягів викидів (збільшення абсорбції)
парникових газів. Україна входить у перелік країн, що визнали
важливість здійснення заходів щодо стабілізації клімату, які
передбачені Кіотським протоколом до Рамкової конвенції ООН
зі змін клімату. Для реалізації міжнародних та національних
цільових екологічних проектів із змін клімату, у мисливському
господарстві потрібно запровадити плату за викиди парникових
газів. Цей вид плати буде стимулювати суб’єктів господарської
діяльності до переходу на енергоощадні технології та альтернативні види палива, використання відновлювальних джерел
енергії, захисту навколишнього природного середовища.
Отримані кошти від перелічених платежів необхідно спрямовувати на профілактичні заходи, пов’язані із збереженням
біорізноманіття тваринного і рослинного світу в мисливських
угіддях (створення природно-заповідних зон, охорону та відтворення природних ресурсів). Обов’язкова державна підтримка
має бути підкріплена правовим забезпеченням і побудована на
принципах сталого екологічно збалансованого розвитку.
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З ІСТОРІЇ ПОДОЛАННЯ
БРАКОНЬЄРСТВА НА ГУЦУЛЬЩИНІ
Олег Проців
Івано-Франківське обласне управління лісового
та мисливського господарства, м. Івано-Франківськ

Практично у всі часи браконьєрство, тобто, незаконне добування мисливських тварин завдає найбільшої шкоди веденню мисливства на наших землях. Із еволюцією суспільнополітичних відносин змінювалось і ставлення суспільства до
браконьєрства.
Нормативно-правові акти, які забороняли браконьєрство у
Галичині, існували вже у ХVI столітті. У статуті Великого князівства Литовського 1566 р. у 10 розділі приписи про полювання
передбачали, що особа, яка браконьєрила, передавалась для
покарання на розгляд влади [1].
Литовські статути у Галичині діяли до становлення Австрійської імперії у 1772 р. 1775 рік стає у Галичині переломним з
огляду на організацію мисливського господарства. Була відмінена феодальна монополія на землю, скасовано феодальні
регалії на право полювання. В цьому ж році вийшов закон, згідно
з яким нікому не дозволялось полювати на копитних чи пернату
дичину на чужій землі без письмової згоди його власника під
загрозою штрафу у сумі адекватній 1000 гривень [2].
Браконьєрство у ті часи трактувалось як крадіжка чужої речі.
На Галичині за основу були прийняті німецькі філософськоправові погляди, згідно яких власник земельної ділянки був
власником і дичини, яка на ній знаходилась. На цьому принципі
і базувались перші мисливські закони, які регулювали мисливські відносини у Галичині [3].
Слід також відзначити, що браконьєрство мало свої регіональні особливості, які насамперед були пов’язані із географічним положенням, звичаєвими правилами, рівнем моральності
та правосвідомості місцевого населення. Так, на Гуцульщині
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прийняті нормативно-правові акти Австро-Угорщини, які
регулювали проведення полювання, практично не виконувалось. Взагалі-то, розглядаючи правовий аспект мисливства і
рибальства, треба сказати, що злочини, пов’язані з полюванням
і риболовлею, були напевно одними із перших видів злочинів,
які почала чинити людина. З давнини полювання і риболовля,
насамперед, були способом добування їжі. Людина намагалась
захищати свої мисливські ресурси від правопорушників, адже
від цього залежало її життя. Найчастіше людина жертвувала
навіть своїм життям чи життям своїх побратимів, ведучи кровопролитні війни за свої мисливські угіддя [4].
На території всієї Гуцульщини існувало і свято дотримувалось звичаєве право недоторканості мисливського ревіру. За
Польщі кожен мисливець мав свій ревір, і інший мисливець не
мав права у нього заходити із зброєю і там полювати [5].
Будь-які намагання влади: Австро-Угорської, Польської,
Румунської чи Радянського Союзу у природоохоронній діяльності наражались на великий спротив гуцулів [6].
Про те, як тяжко було боротись з браконьєрством (чигунством), описав Роман Яримович у своїй книжці «Гуцульськими
плаями». Автор багато років пропрацював за часів Польщі у
Жаб’єму (тепер – Верховина) і записував свої спостереження:
«Там та боротьба є тяжкою, бо чигунством займаються люди
всіх прошарків населення, у а деяких – чигунство стає нездоровою пристрастю» [7].
Деякі дослідники навіть висловлювали думку, що збільшення чисельності опришків на Гуцульщині відбулося через запровадження охорони лісів і жорстоке ставлення до браконьєрів. Гуцул-браконьєр, який підчас сутички застрелив охоронця,
не мав іншого виходу, як зі зброєю в руках йти в гори, бо був
би засуджений до смертної кари [8].
Великий розквіт браконьєрства спостерігався під час суспільних конфліктів–революцій та воєн, коли і без того не виконувались жодні правові норми. Відомо, як один браконьєр під
час Другої світової війни добув на Гуцульщині 360 оленів [9].
Із встановленням на Україні радянської влади приходять і
свої звичаєві правила полювання для тодішньої господарсько266

партійної еліти. Описується такий випадок, коли районне начальство Верховинського району в часи Радянського Союзу
на хребті Гермаківни проводило несанкціоноване полювання.
Нагінка вигнала на високопоставлених мисливців одинадцять
олениць, які всі були відстріляні. Були випадки, коли на одному
з таких полювань було відстріляні 14 кабанів. Місцеві гуцули
такими полюваннями були неприємно вражені. При опитуванні
вони давали таку оцінку: «Державна мисливська служба приносить більше шкоди, ніж користі. Замість виконання охорони
вони є першими «законними браконьєрами». Для поліпшення
стану мисливства у них потрібно забрати рушниці» [10].
До цього часу браконьєрство завдає мисливському господарству найбільшої шкоди, але боротьба із браконьєрством не
ведеться ефективно. Так, у 2006 р. в Україні складено 9,5 тис.
протоколів протоколів, у 2007 р. – 10550 протоколів, з яких
працівниками системи Держкомлісгоспу складено 5,3 тис.
(56 %), працівниками громадських мисливських організацій –
2,7 тис. (25,8 %), працівниками Мінприроди – 1,6 тис. (14,9 %),
іншими установами – 258 (2,4 %), громадськими інспекторами – 67 (0,6 %), працівниками міліції – 29 протоколів (0,3 %).
93 % порушників притягнуто до відповідальності. Причому
до порушників застосовувались надзвичайно низькі штрафи.
У середньому штраф на одного порушника правил полювання
становив 54 грн.
Водночас відбувається стрімке зменшення кількості порушників правил полювання, притягнутих до кримінальної
відповідальності, а саме: з 139 фактів у 1999 р. – до жодного у
2007 р. За 2007 р. було присуджено відшкодування збитків на
суму 206 тис. грн, а відшкодовано лише 51 тис. грн [11].
Як стверджує начальник управління мисливського господарства Держкомлісгоспу Шадура М. В.: «…в період з 1990 по
1997 р. чисельність браконьєрств значно зросла, а чисельність
по так званих тихих полюваннях: викладаннях петель та капканів – у 20 разів» [12].
Негативно на стан боротьби із браконьєрством впливає
гонитва за показниками, яка притаманна командно-адміністративному стилю правління, яким характеризується діяль267

ність багатьох органів державного управління у вигляді складених протоколів про адміністративне порушення. Нерідко ця
боротьба є фіктивною, тобто, лише на папері. Красномовний
приклад такої боротьби зафіксовано у Тернопільській області, де двоє працівників Тернопільської державної екологічної
інспекції складали фіктивні протоколи про порушення правил
полювання, при чому самі ж сплачували за «порушників правил полювання» мінімальні штрафи. Також встановлено, що
працівники ветеринарної міліції склали понад 200 фіктивних
протоколів про адміністративні правопорушення, причому 166
з них – щодо неіснуючих осіб [13].
Новий поштовх до розквіту браконьєрства у сучасній історії
відбувся із розпадом Радянського Союзу, що характеризувався
правовим нігілізмом та збіднінням широких верств населення.
На противагу Україні в країнах із розвинутою демократією, як
у Швейцарії, термін «браконьєр» практично відсутній, бо законослухняні швейцарці не дозволяють собі несанкціонованих
полювань [14].
Через масове розповсюдження браконьєрства мисливське
господарство України залишається на низькому рівні. Окупність
мисливського господарства України не перевищує 50 % [15]. Для
порівняння: лише кількість дикої свині, фактична чисельність
якої по Україні становить близько 40 тисяч голів, у 10–20 разів
менше за потенційно можливу [16] .
У Франції, яка близька з Україною за розміром території, чисельністю населення і структурою мисливських угідь, добувається копитних тварин у 105 разів більше, дрібної дичини – у 9,3
разу. У Німеччині щорічно в середньому відстрілюється 1,3 млн
голів копитної та 1,5 млн голів дрібної дичини. У Швеції щорічно
добувається понад 100 тис. лосів і 300 тис. козуль [17].
Висновок. Браконьєрство на даний час виступає одним із
головних чинників збитковості мисливства. У його розповсюдженні велику роль відіграють соціально-економічні, політичні
та гуманітарні чинники розвитку суспільства. Одним з чинників
протидії браконьєрству є пристосування правового регулювання
ведення мисливства до звичаєвих норм мисливців на певній
території. Недоступність до полювання місцевого населення
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Гуцульщини через високу вартість ліцензій, бідність населення,
невеликі ліміти добування спровоковує на цій території розповсюдження браконьєрства. Збитковість ведення мисливського
господарства, правовий нігілізм у поєднанні із звичаєвим
правом, бідність, незацікавленість керівництва мисливських
господарств у забезпеченні дієвої охорони мисливських угідь не
сприяє подоланню браконьєрства як на території Гуцульщини,
так і назагал в Україні.
Література
1. Статут Великого Князівства Литовського 1566 року [електронний ресурс]. – Режим доступу:litopys.org.ua/statut2/st1566_11.htm.
2. Przewodnik myśliwca. – Leszno i Gniezno : Nakładem i drukiem E. Günthera,
1848. – S. 3–22.
3. Encyklopedia staropolska/Łowy [електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://pl.wikisource.org/wiki/Encyklopedia_staropolska/%C5%81owy
4. Зеленчук Я. І. Українознавчо-історична реконструкція етносоціальної
системи Гуцульщини : Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук: 09.00.12; – Захищена 28.12.2007 ; Затв. 21.04.2008 – К.,
2008. – С. 145–146.
5. Там само. – С. 144.
6. Там само. – С. 149.
7. Яримович Р. Гуцульськими плаями: Оповідання, нариси, спомини / Р. Яримович. – Буффало : Гуцульщина, 1993. – C. 67.
8. Ossendowski A. Karpaty і Podkarpacie / A. Ossendowski – Poznań: Wydawnictwo
Polskie R. Wegnera, 1939. – S. 222.
9. Зеленчук Я. І. Українознавчо-історична реконструкція етносоціальної системи Гуцульщини : Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата
історичних наук: 09.00.12; – Захищена 28.12.2007 ; Затв. 21.04.2008 – К.,
2008. – С. 244–254.
10. Там само. – С. 254–255.
11. Проблеми та перспективи // Лісовий і Мисливський журнал. – 2008. –
№ 2. – С. 26–27.
12. Шадура М. Книга мисливця / М. Шадура. – Львів, 1998. – С. 165 .
13. Тернопільські екоінспектори підробляли протоколи, і самі сплачували накладені штрафи [електронний ресурс]. – Режим доступу : www.
huntingukraine.com
14. Король М., Делеган І.Де добре звірам, там щастить мисливцям / М. Король,
І. Делегат // Лісовий і Мисливський журнал. – 1999. – № 5. – С. 20.
15. Мисливськогосподарське законодавство України, Львів : Сполом 2005. – C. 10.
16. Делеган І. В. Біологія лісових птахів і звірів / І. В. Делеган – Львів : Поллі,
2005. – С. 502–503.

269

ПРОБЛЕМИ ТА ОСОБЛИВОСТІ
БРАКОНЬЄРСЬКОГО ДОБУВАННЯ МИСЛИВСЬКИХ
ЗВІРІВ У ЗАХІДНОМУ РЕГІОНІ УКРАЇНИ
Павло Хоєцький
Національний лісотехнічний університет України, м. Львів

Браконьєрство – полювання, використання диких звірів та
птахів з порушенням порядку, встановленого законодавством.
Це – складне явище, яке формується під впливом чисельних
природних і соціальних факторів: видового складу фауни,
структури угідь, пори року, погоди, чисельності та соціальної
структури населення, сітки доріг, традицій, помилок і недоліків
у мисливському законодавстві тощо.
З 2000 до 2009 р. на порушників правил полювання в мисливських угіддях Західного регіону України складено понад
13 тис. протоколів, в середньому за рік – понад 1460. Протягом
2005–2009 рр. 62,4 % протоколів про порушення правил полювання складено працівниками Державного комітету лісового
господарства (рис. 1).
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Рис. 1. Кількість протоколів про порушення правил полювання
у Західному регіоні України (2005–2009 рр.), %
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Членами Українського товариства мисливців і рибалок
складено 23,1 % від загальної чисельності протоколів, а найменше – військового товариства мисливців і рибалок (0,2 %)
та громадськими інспекторами (0,1 %). Стягнено штрафів на
суму понад 400 тис. грн і відшкодовано збитків на суму близько
90 тис. грн. Конфісковано понад 600 рушниць, в т. ч. нарізної
зброї – 10.
Кількість складених протоколів не завжди відображає реальні масштаби порушень правил полювання. Внаслідок багатьох
об’єктивних і суб’єктивних факторів (наприклад, недостатня
чисельність єгерів чи інспекторів, недостатнє технічне забезпечення, малий досвід роботи) випадок порушення правил
полювання може бути виявлений (почутий постріл, знайдено
місце добування звіра), а може залишитися невиявленим. Якщо
порушення виявлено, то браконьєр може бути затриманий,
а може уникнути зустрічі з єгерями, інспекторами. Якщо порушник затриманий, то його особа може бути встановлена, а
може залишитися невідомою і т.д. Таким чином, у порушника
є ймовірність уникнути відповідальності за вчинене порушення. Вся статистика, яка аналізувалася нами, переважно,
відноситься вже до випадку оформлення протоколу про порушення правил полювання. Вона може не завжди об’єктивно
відображати фактичний рівень браконьєрства [2]. Збільшення
кількості виявлених випадків незаконного полювання може
бути обумовлене зростанням браконьєрства або покращенням
роботи по виявленню випадків порушень, або дією обох цих
факторів [1].
Щоб отримати достовірні дані про масштаби браконьєрства,
ми провели анонімне опитування мисливців. Одержані матеріали дозволили виділити п’ять категорій порушень правил
полювання.
До першої категорії віднесено організовані групи. Браконьєри добре забезпечені технічно, використовують сучасні засоби
переміщення – автомобілі, мотоцикли. Автомобілі, як правило,
з покращеною прохідністю. Використовуються вони браконьєрами не тільки як засіб переміщення, але й для переслідування
звіра. Представники мисливського нагляду часто мають менш
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досконалу техніку, ніж браконьєри, останні завдяки цьому уникають затримання і відповідальності [3]. Поведінка звіра, якого
переслідують браконьєри на сучасних транспортних засобах,
мало сприяє його спасінню. Порушники правил полювання першої категорії використовують прилади нічного бачення, мають
зв’язки з міліцією, прикордонними структурами. Матеріально
вони забезпечені, м’яса, як продукту харчування, не потребують. Моральне задоволення отримують від того, що можуть
дозволити собі полювати там, де заборонено іншим.
Друга категорія – організовані групи, які займаються заготівлею дичини для ресторанів, кафе, барів, під замовлення
для весіль, банкетів [3]. Незрідка порушники цієї категорії полюють на територіях природно-заповідного фонду (заказник,
національний природний парк, заповідник).
Третя категорія – браконьєри, полювання яким організовують представники єгерської служби.
До четвертої категорії віднесено браконьєрів, які здійснили
незначні правопорушення. Основними порушеннями є: полювання на дичину в заборонений термін; відсутність документів
на мисливського собаку; відсутність або протермінованість
відстрільної картки. Найчастіше трапляються випадки полювання з протермінованою відстрільною карткою. Серед цієї
групи варто розрізняти браконьєрів, які свідомо порушують
правила полювання та браконьєрів, які порушують правила
полювання несвідомо, від незнання правил та порядку. У віковому відношенні молоді громадяни здійснюють незначні
порушення, старші – істотніші.
До п’ятої категорії належать браконьєри без окреслення
вікового цензу. Це може бути 10-річний школяр і дідусь, які
встановлюють різноманітні самолови (капкани, петлі та інші
пристосування). Таких застати на місці правопорушення досить
важко, адже шуму від них жодного, а при перевірці порушник
скаже, що випадково знайшов петлю, прогулюючись по угіддях
і довести протилежне майже неможливо. Капкан, за який заплачено гроші в магазині, після закінчення сезону браконьєр
зніме обов’язково, а петля, місце встановлення якої порушник
інколи забуває, залишається.
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На основі актів про порушення правил полювання, власних
досліджень встановлено, що найчастіше трапляються порушення правил полювання четвертої категорії, на частку якої припадає понад 75 % від загальної кількості порушень. Приблизно
однакову кількість виявляють порушень правил полювання
третьої (понад 12 %) і п’ятої (близько 12 %) категорій. На частку
другої категорії припадає менше 1 % і не виявлено порушень
першої категорії.
За період 2000–2009 рр. в угіддях Західного України складено
понад 13 тис. протоколів з порушення правил полювання, з них
понад 65 % складений працівниками ДКЛГ і УТМР. Виділено
п’ять категорій порушників правил полювання. Найчастіше
виявляють незначні порушення, які належать до четвертої
категорії.
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МОНІТОРИНГ СТАЛОСТІ
ТА СТАНУ КОМПОНЕНТІВ ЛІСОВИХ
ЕКОСИСТЕМ УКРАЇНИ

УДК 630*2

ПОХІДНІ ЯЛИНОВІ ЛІСИ
УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ СУЧАСНИЙ СТАН
ТА ПЕРСПЕКТИВИ
Володимир Крамарець
Національний лісотехнічний університет України, м. Львів

Ялина європейська, смерека (Picea abies (L) Karst.) поширена в Швейцарських і Баварських Альпах, у горах Франції, на
Польській рівнині, на Північних Балканах, Прибалтиці, Білорусії
і в Українських Карпатах. Утворює чисті і змішані з іншими
хвойними та широколистяними породами ліси.
Перші дослідження ареалу ялини на території Європейської
частини Росії та Кавказу були зроблені Ф. Кеппеном [3]. Пізніше
С. В’єрдаком [6] було детально визначено і відображено на
картах нижню межу поширення ялини на північно-східних
макросхилах Карпат. На даний час в Українських Карпатах та
Прикарпатті розрізняють області природного та штучного
(антропогенного) поширення ялини європейської [2].
Створення лісових культур ялини на території Карпат має
тривалу історію – садіння цієї породи почали практикувати в
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кінці ХІХ ст. Особливо масово ялину висаджували та висівали
після сильних вітровалів 1868–1885 рр. [2]. Створенню лісових
культур сприяла також інтенсивна лісоексплуатація – на початку ХХ ст. обсяг вирубки лісу більше як в 1,5 рази перевищував
розрахункову лісосіку [5]. В кінці ХІХ – на початку ХХ ст. ялину
цінили навіть більше, ніж бук, тому нею заліснювали практично
всі лісосіки. Така «ялиноманія» тривала до середини 60-х років
ХХ ст. [4], а до складу лісових культур у поясі ялицево-букових
лісів на Прикарпатті та в Карпатах ялина вводилася до недавнього часу. Все це сприяло формуванню похідних ялинових
лісостанів на місці буково-ялицевих, дубових та ін. лісів [1]. Їх
в ході лісовпорядкування об’єднують в групу «головна порода
не відповідає корінній породі типу лісу». В таких лісових насадженнях в останні роки інтенсифікувалися процеси всихання,
спричинені розвитком кореневих гнилей (які в окремих регіонах досягнули рівня епіфітотії), пошкодження дерев комахамиксилофагами, фітонематодами та іншими паразитарними і
непаразитарними негативними чинниками.
Робота мала на меті здійснення аналізу сучасного стану
ялинових лісостанів, які не відповідають лісорослинним умовам. Для цього було опрацьовано базу даних Українського
державного проектного лісовпорядного виробничого об’єднання «Укрдержліспроект». За допомогою стандартних програм
аналізу матеріалів таксації проведено обробку бази даних.
Проаналізовано таксаційні описи лісництв та лісогосподарських
підприємств Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської та
Чернівецької областей.
За численними результатами польових досліджень можна
сказати, що спільними рисами похідних ялинових лісостанів
є такі ознаки:
 залишається майже незмінним флористичний склад другорядних ярусів і морфологічні ознаки ґрунтового профілю
первинних угруповань;
 частково змінюється вкриття домінантних видів;
 після тривалого в часі росту смерекових культур на бучинах чи дібровах верхні шари гумусового горизонту ґрунту
стають світлішими;
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 під наметом навіть чистих похідних смерічників уже в
пристигаючому віці може з’являтися значна кількість (до
5–6 тис./га) підросту ялиці, бука, клена гостролистого та
явора.
Загалом у Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській та
Чернівецькій областях виявлено близько 12,4 тис. га похідних
ялинників із загальним запасом 44,6 млн м3 деревини. Найбільші площі ялинових лісостанів, що не відповідають лісорослинним умовам, є на території Івано-Франківської та Закарпатської
областей – 55,9 та 32,0 тис. га відповідно. У Львівській області
таких лісостанів 23,9 тис. га, у Чернівецькій – 12,2 тис. га. На
території Івано-Франківської обл. зосереджено 45,1 % від загальної площі ялинників, які не відповідають лісорослинним
умовам, 25,8 % таких насаджень на території Закарпатської
обл., 19,3 % – Львівської обл., 9,8 % – Чернівецької обл.
На території чотирьох областей площа змішаних похідних
деревостанів ялини займає 53,9 %, чистих – 46,1%. За площею чисті похідні ялинники переважають тільки на території
Закарпатської області – їх тут 17,4 тис. га, змішаних – 14,8 тис. га.
В інших областях переважають похідні ялинники змішаного
складу: на території Львівської обл. – 51,8 %, Івано-Франківської
обл. – 57,2 %, Чернівецької обл. – 63,7 %. Наявність у складі
деревостанів похідних ялинників ялиці, бука, явора берези та
ін. порід створює кращі умови для реконструкції таких лісостанів за типом корінних.
Найменша кількість похідних ялинників виявлена в борах
(вологих та мокрих) – 0,06 % від загальної площі похідних
ялинників. Невелика їх кількість в свіжих, вологих та сирих
суборах (0,25 %). Найбільше похідних ялинників росте в свіжих
вологих та сирих сугрудах (64,04 %). Значна кількість похідних насаджень ялини створена в грудових умовах (в свіжих
та вологих гідротопах) – понад 44,3 тис. га (35,55 %). В умовах
Чернівецької області невеликі за площею похідні ялинники
виявлені також у сухих дібровах (всього на площі 4,1 га). На
території Івано-Франківської, Львівської та Чернівецької областей невелика кількість похідних ялинників росте також у сирих
грудах – тут вони займають всього 0,11 % від площі ялинових
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лісів, які не відповідають типам лісу. Найбільша кількість похідних ялинників виявлена на місці букових та ялицевих типів
лісу в багатих умовах сугрудів та грудів.
Найширше серед похідних ялинників представлені середньовікові лісостани – вони займають 51,8 % від загальної площі
таких лісостанів (рис. 1). Значну площу займають молодняки –
28,7 тис. га (23,2 % від загальної площі).
Дуже мало серед похідних ялинників стиглих та ще менше
перестійних насаджень – відповідно 8,3 та 0,6 %. Всихання похідних ялинників призводить до інтенсивного вирубування
таких лісостанів, починаючи із віку 60–70 років. Загальний запас
середньовікових лісостанів також найбільший – 25,3 млн м3.
Із віком лісостанів закономірно збільшується їх запас на 1 га:
середній запас молодняків 1 класу віку – 28 м3/га; молодняків
2 класу віку – 183 м3/га; середньовікових насаджень – 394 м3/га;
пристигаючих – 464 м3/га; стиглих – 510 м3/га. Однак середній
запас перестійних похідних насаджень ялини дещо менший ніж
у стиглих і становить – 495 м3/га. Перестійні похідні насадження
ялини на території досліджень, як правило уражені кореневими та стовбуровими гнилями, що призводить до зменшення
їх повноти та запасів. Переважна більшість таких перестійних
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Рис. 1. Вікова структура похідних ялинників
(% від загальної площі)
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насаджень розміщена у важкодоступних для експлуатації місцях
або зростає на території заповідних об’єктів та на ділянках, які
забезпечують виконання лісами захисних функцій.
Найбільші площі похідних лісостанів зосереджені в третьому класі віку. Досить значні площі займають похідні ялинники
1 та 2 класів віку, це дозволяє стверджувати що проблема всихаючих та ослаблених ялинових лісостанів, які не відповідають
лісорослинним умовам, ще довгий час буде актуальною для
лісівників Карпатського регіону. Площа похідних лісостанів
ялини старшого віку є невеликою – насаджень віком понад
100 р. всього 4,4 %.
Загалом багаті едафічні умови та кліматичні чинники сприяють доброму та інтенсивному росту похідних ялинників, що
відображається у високих бонітетах лісостанів. Для переважної більшості похідних ялинників характерні високі бонітети
(рис. 2) – понад 40 % площі займають деревостани І бонітету,
більше 29 % – Іа бонітету, біля 14 % площ зайняті деревостанами
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Рис. 2. Розподіл похідних ялинників за класами бонітету
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Іб-Іг класів бонітету. Такий інтенсивний ріст ялинників є результатом того, що переважна більшість похідних лісостанів
росте в багатих едафічних умовах.
Низькобонітетних лісостанів серед похідних ялинників
досить мало – деревостани ІV–V та нижчих класів бонітету займають всього 956,6 га (0,8 % від площі похідних ялинників).
Однак висока продуктивність та швидкий ріст похідних
ялинників сприяють розвитку в них різноманітних патологічних процесів. Все це призводить до різкого погіршення стану
похідних ялинників. Лісівники змушені проводити в таких
деревостанах вибіркові, суцільні санітарні рубки, а також реконструкцію лісостанів.
У ході рекогносцирувального обстеження похідних ялинників ДП «Сколівське ЛГ» в 2010 р. встановлено, що в переважній
більшості таких лісостанів (71 %) проявляються процеси всихання. Вогнища кореневої губки займають тут понад 1,9 тис. га,
опенька осіннього – близько 1,7 тис. га. За вимогами «Санітарних
правил в лісах України», в таких насадженнях необхідно провести санітарні рубки. Дані про обсяги санітарно-оздоровчих
заходів показані на рис. 3.
Висновки. Похідні ялинові лісостани на території Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської та Чернівецької областей займають значні площі – понад 124,7 тис. га із загальним
запасом близько 44,6 млн м3 деревини. Однак у таких похідних
деревостанах інтенсивно розвиваються патологічні процеси,
що ускладнює діяльність лісогосподарських підприємств та
потребує залучення значних матеріальних коштів на ліквідацію
наслідків всихання.
Похідні ялинники характеризуються інтенсивним ростом,
формують високобонітетні деревостани – для переважної більшості таких насаджень (понад 43 % від їх площі) характерні І
та вищі класи бонітету.
Найбільші площі займають похідні ялинові деревостани
третього класу віку. Досить значні площі займають також похідні ялинники 1 та 2 класів віку. Площа похідних лісостанів
ялини старшого віку є невеликою – насаджень віком понад
100 р. всього 4,4 %.
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Рис. 3. Обсяги рубок, запроектовані при
лісопатологічному обстеженні похідних ялинників
на території ДП «Сколівське ЛГ»

Проблема всихаючих лісостанів ялини потребує кардинального покращення лісонасіннєвої та лісокультурної справи в
регіоні, зокрема основною вимогою стає реконструкція наявних
молодняків та створення лісових культур відповідно до типів
лісу. Для цього лісогосподарські підприємства Закарпатської,
Івано-Франківської, Львівської та Чернівецької областей потребують суттєвих капіталовкладень задля покращення стану
лісонасіннєвої та лісокультурної справи в регіоні, зокрема для
організації заготівлі насіння бука, ялиці, явора, інших цінних
порід та організації вирощування посадкового матеріалу.
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МЕРЕЖА ПОСТІЙНИХ ПРОБНИХ ПЛОЩ
ЯК ОСНОВА БІОМОНІТОРИНГУ
В РІВНЕНСЬКОМУ ПРИРОДНОМУ ЗАПОВІДНИКУ
Ігор Шукель, Ірина Поронник, Андрій Няйко
Національний лісотехнічний університет України, м. Львів

Однією з основних задач діяльності природних заповідників є проведення комплексного моніторингу – постійного
вивчення різноманітних елементів природи. Оскільки природа
постійно змінюється, то одержувані в різні періоди часу матеріали бажано періодично порівнювати. Основою моніторингу
лісових насаджень у Рівненському природному заповіднику
(РПЗ) є дослідження на постійних пробних площах (ППП), які
служать для отримання інформації про ріст і розвиток лісу,
аналізу сучасного стану природних і антропогенно-змінених
екосистем, наслідків їх змін під дією різних чинників. Підбір та
закладання в РПЗ мережі ППП є необхідністю функціонування
заповідника при моніторингових лісівничих дослідженнях у
рамках Державної програми «Літопис природи» [1, 2, 3]. Метою
виконуваних робіт є започаткування моніторингових лісівничих досліджень у РПЗ.
РПЗ створено Указом Президента України від 3 квітня 1999 р.
з метою збереження природної різноманітності ландшафтів,
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типових та унікальних природних комплексів Західного Полісся,
генофонду тваринного і рослинного світу, підтримання загального екологічного балансу та забезпечення фонового моніторингу довкілля. Розташований РПЗ на землях Сарненського,
Володимирецького, Дубровицького і Рокитнівського адмінрайонів Рівненської області і має в структурі шість лісництв:
Північне (7565 га), Старосільське (5895 га), Грабунське (4499 га),
Більське (5427 га), Карасинське (10852 га) та Білоозерське
(8051 га).
Заповідник є найбільшим за площею в Україні – 47046,8 га, з
яких 44,2 % – ліси, а 53,3 % – болотні масиви. Територія кожного
з лісництв є неповторною за природними умовами, рослинним
і тваринним світом, ландшафтами, гідрологією, болотними і
лісовими масивами. Територія РПЗ представлена слабо хвилястою рівниною з незначним ухилом на північ і північний захід.
Клімат району помірно-континентальний, помірно-теплий та
достатньо вологий. Найбільш поширеними є дерново-підзолисті
ґрунти: дерново-підзолисті, піщані і супіщані на підвищених
ділянках флювіогляціальних плато; середньо-опідзолені піщані,
які приурочені до понижень з близьким рівнем ґрунтових вод;
торф’яно-глеєві ґрунти з поверхневим шаром торфу потужністю
до 50 см. РПЗ розташований в басейні річок Стир та її приток і
охоплює рідкісні в Україні ландшафти, в т. ч. озеро Біле. Рівень
ґрунтових вод коливається в межах 0,5–6,0 м.
Рослинний світ є типовим для Західного Полісся – переважання у флорі боліт, лугів і лісів бореальних видів, рослинність
є з вираженим бореальним комплексом з соснових і змішаних
лісів та мезотрофних боліт. Велике поширення має водна рослинність і пустирі на пісках. Едафічна специфіка лісів заповідника
обумовлена переважанням серед четвертинних порід флювіогляціальних і моренних пісків. На цих відкладеннях панують
соснові ліси. Поширення листяних порід – дуба (Quercus robur L.)
і граба (Carpinus betulus L.) – дуже обмежено. Лімітуючими чинниками є не кліматичні умови, а бідність ґрунтів. Тому ділянки
листяних лісів зустрічаються фрагментарно і приурочені до
моренних горбів. Унаслідок поганої дренованості поширені
вільхові ліси (Alneta glutinosae). Фрагментарно зустрічаються
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ялинові ліси (Piceeta abietis). Невеликі площі займають похідні – березові ліси (Betuleta реndulae). Найбільша негативна дія
на рослинний покрив спостерігається від впливу Рівненської
атомної електростанції разом з м. Кузнєцовськ. Це виявляється
в господарській діяльності, зумовленої: відкриттям земель,
рубками лісів, меліорацією боліт, рекреацією, урбанізацією, випасом тварин, сінокосами. Ці чинники в різній мірі призводять
до порушень структури заповідних екосистем [4].
ППП закладені в лісових насадження Більського та Білоозерського лісництв (відповідно № 1–5 та № 6–14), де підібрано та закладено 14 ППП, які відмічені в натурі. Дерева
пронумеровані і закартовані, виміряні їх біометричні показники та проведено первинні лісівничі дослідження. Детальна
характеристика насаджень на пробних площах наведена в
паспорті ППП, складеного відповідно до вимог [2]. Зведену характеристику насаджень на пробних площах наведено в табл. 1.
Підбір та закладання ППП проводились з дотриманням
вимог до них на основі апробованих методик, що засновані
на лісівничо-типологічних дослідженнях [5, 6, 7]. Тип лісорослинних умов розуміється як едатоп з головною породою
корінних лісостанів, поширений у межах одної лісокліматичної зони з врахуванням провінцій [8]. Тип лісу розуміється як
сукупність лісових біогеоценозів (ділянок лісу), об’єднаних
спільністю умов місцезростання і які трансформуються в процесі свого природного розвитку в один і той же корінний тип
лісових біогеоценозів [12]. До одного і того ж типу лісу відносяться корінні та похідні біогеоценози, які розрізняються за
складом і структурою деревостанів внаслідок антропогенних
і стихійних порушень. Тип деревостану об’єднує ділянки лісу,
подібні не тільки за ґрунтово-гідрологічними та кліматичними
умовами, (тобто, які відносяться до одного типу лісу), але й
за складом насаджень. У межах одного типу деревостану насадження розрізняються за віком, повнотою, складом (до 0,4)
і продуктивністю [5].
ППП відображають сукупність основних варіантів корінних
або похідних угруповань, динамічні процеси в яких виявляються
особливо наочно (ППП № 1–5, 10–14, табл. 1). Це ділянки, на яких
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Таблиця 1
Лісівнича характеристика насаджень
на постійних пробних площах
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Шифр
типу лісу
В4-ДС
В2-ДС
В3-д-С
А2-С
А1-С

9С1Бп+Влч
10 С
10С+Влч
10С+Влч
10С+Бп

Вік,
роки
80
60
45
110
70

В2-ДС
В2-ДС
В2-ДС
В2-ДС
В3-д-С
А2-С
В4-ДСВл
В3-д-С
В3-д-С

8С2Бп+Влч
9С1Бп
10С+Бп,Дзв
10С
10С + Влч,Бп
10С + Бп
10Влч + С, Ял, Дзв, Гор.
10С + Дзв., Влч,Бп
10 С

90
90
90
90
57
90
40
70
90

Склад

Бонітет
V
I
I
II
IІI
IV
III
II
II
І
ІІ
Ів
І
І

мають місце демутаційні процеси після зняття антропогенного
пресу внаслідок створення РПЗ. До таких ділянок належать і
території, де відобразилася дія стихійних факторів і ділянки з
різним ступенем впливу рекреації (ППП № 6–9). Мережа ППП
забезпечує спостереження за станом популяцій окремих видів
рослин та тварин, тому ППП охоплюють місцезнаходження
рідкісних видів із врахуванням різних екологічних умов зростання. ППП фіксовані на місцевості, мають свою нумерацію
та включені до мережі ділянок спостереження. Її місцезнаходження фіксується на схемі РПЗ. ППП представлена ділянкою
лісу, яка позначена спеціальними стовпчиками, на якій пронумеровані всі дерева діаметром понад 4 см і які закартовані.
Виміряні довжина кола за діаметром, висота дерева, радіус
крони дерева за сторонами світу, висота прикріплення мертвої
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та живої гілок, оцінено санітарний стан дерева та проведена їх
характеристика за класом Крафта. Показники дерева занесені
під окремим номером у зошит спостережень.
У натурі і при лабораторних аналізах визначали наступні
показники: топографічне положення і рельєф описані за показниками: висота над рівнем моря, тип рельєфу: рівнинний,
гірський, заплави рік, горбистий, хвилястий; елементи мікро- і мезорельєфу: плато, схил, тераса, горб, пагорб, грива,
гряда, яр, лощина, ложбина, бровка, котловина, западина,
ритвина, бугорки, валуни; частини схилу: верхня, випукла,
ввігнута, змішана; експозиція: (північна, північно-східна, ...,
північно-західна) в градусах. Рівень залягання ґрунтових вод
приводиться для меженного періоду в м. Вказуються материнські (підстеляючі) породи: льодовикові відклади або морени,
водно-льодовикові відклади (флювіогляціальні), покривні
суглинки, озерно-льодовикові відклади, алювіальні відклади
(сучасні або древні), озерно-алювіальні відклади, пролювіальні
відкладення, елювіальні відклади, делювіальні відклади, елювіально-делювіальні відклади, еолові відклади, леси і лесовані
суглинки, магматичні відклади, осадові породи, метаморфічні
породи, морські четвертинні відклади. Визначаються наступні
показники підстилки: склад, потужність шарів в мм, ступінь
розкладання, зольність, рН водне. Едафічні умови характеризуються показниками: генетичний тип ґрунту включно до
різновидності, потужність гумусового і гумусованого (вміст
гумусу не менше 0,5 %) горизонту ґрунту, потужність корененасиченого шару ґрунту (95–99 % маси фізіолого-активних
коренів) в см, глибина (початок) скипання, оглеєння, засолення
в см, показники для гумусового і гумусованого горизонтів:
рН водне і сольове, вміст глини, гумусу, ємність ГПК, ступінь
насиченості основами, відношення C/N. Морфологічний опис
ґрунтів, принципи відбору взірців і методики їх аналізу проводиться за відомими методиками [13].
Розвиток живого надґрунтового покриву в процесі вегетаційного періоду, так як і проходження фенофаз деревних рослин,
залежить від метеорологічних умов сезону. Рослинний покрив
загалом, як за складом, так і за вкриттям, найбільш повного
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розвитку (не враховуючи ефемероїдів) набуває в липні, тому
дослідження складу і структури лісових фітоценозів в умовах
зони мішаних лісів доцільно виконувати в період від другої
половини червня до кінця серпня [9]. Розмір постійної пробної
площі підбирався залежно від віку насадження і коливається
від 1 га до 0,3 га. На ППП проводилось картування деревних
порід з нумерацією кожного дерева і виміром його висоти
(точність 0,1 м), діаметра (точність 0,1 см), проекції крони
за допомогою жердини, розміченої на сантиметри (точність
0,1 м), довжини безсучкової зони (точність 0,1 м), висоти від
початку крони (точність 0,1 м) з визначенням класу росту за
Крафтом. Вік насадження визначається за кернами, взятими
віковим буравом. Природне поновлення вивчається по 25
площадках розміром 2 х 2 м, які закладаються по діагоналях
пробної площі. Підріст розподіляють по породам, вимірюючи
його висоту і вік. На цих же площадках аналогічним чином
вивчається підлісок з визначенням його кількості (по видам),
висоти і віку. На пробній площі обов‘язково вивчаються всі види
підросту, підліску, надґрунтового трав‘яного вкриття і мохів.
Опис трав’янистого покриву проводиться з відміченням всіх
видів, їх проективного вкриття, висоти (см), рясності по шкалі
Висоцького, де рясність виражається цифрами, а при незначній
участі – і буквами [5].
Після збору лісотипологічних описів їх результати вносились
до комп’ютерної бази для зберігання і подальшої обробки та
аналізу даних у вигляді електронних таблиць (Microsoft Oﬃce
Excel та Word) [8, 14]. Для введення найменувань видів використовували інформаційно-пошукову систему «Ботанік» [15].
Комп’ютерний список видів можна використовувати для введення лісотипологічних описів як при роботі з базами даними,
так і з електронними таблицями. Це зменшує число помилок
при введенні, полегшує вивірювання даних, дозволяє застосовувати автоматизовані способи обробки списків.
Висновки. Наукові дослідження на ППП дозволяють вивчати питання в області лісознавства, ґрунтознавства і екології,
які іншими методами і в інших місцях одержати неможливо.
Лісівницькі дослідження проводяться на ППП через 5–10 років.
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Повторне картування насаджень на постійних пробних площах Рівненського природного заповідника через 5, 10, 20, 30
і більше років дозволить виявити закономірності розвитку
фонових біогеоценозів заповідника і їх стійкість на теренах
Рівненського Полісся. В кінці вегетаційного сезону 2009 року
проведено повторні заміри деревостану на ППП.
Література
1. Закон України «Про природно-заповідний фонд України» / Відомості
Верховної Ради (ВВР), 1992, № 34, ст. 502. Введено в дію Постановою ВР
№ 2457-XII від 16.06.92, ВВР, 1992, № 34, ст. 503 із змінами, внесеними
згідно з Декретом № 12–92 від 26.12.92, ВВР, 1993, № 10, ст. 76 та Законами
№ 3180-XII від 05.05.93, ВВР, 1993, № 26, ст. 277, № 1287-XIV від 14.12.99,
ВВР, 2000, № 4, ст. 26.
2. Програма Літопису природи для заповідників та національних природних парків / [Андрієнко Т. Л., Попович С. Ю., Парчук Г. В. та ін. ]: під ред.
Т. Л. Андрієнко. – К.: Академперіодика, 2002. – 103 с.
3. Ваганов Е. А. Система мониторинга лесов как основа их раціонального
использования и устойчивого развития / Е. А. Ваганов, Ф. И. Плешиков //
Сибирский экологический журнал. – 1998. – №1. – С. 3–8.
4. Літопис природи Рівненського природного заповідника за 2000 – 2003 рр.–
Сарни: РПЗ, 2000–2008 р. р.
5. Ворoбьев Д. В. Методика лесотипологических исследований / Д. В. Ворoбъев. – К.: Урожай, 1967. – 388 с.
6. Анучин Н. П. Лесная таксация / Н. П. Анучин – М.: Лесн. пром-сть, 1982. –
405 с.
7. Отраслевой стандарт. Площади пробные лесоустроительные. Методы закладки : ОСТ 56-69-83. – [Действителен от 1984-01-01]. – М.: Госстандарт,
1983. – 16 с.
8. Заугольнова Л. Б. Опыт разработки и использования баз данных в лесной
фитоценологии / Л. Б. Заугольнова, Л. Г. Ханина // Лесоведение. – 1996. –
№ 1. – С. 76–83.
9. Каразия С. П. Флюктуационные и сукцессионные изменения фитоценотической структуры лесных сообществ / С. П. Каразия // Мониторинг
лесных экосистем. – Каунас: Академия, 1986. – С. 292–294.
10. Мониторинг леса: методология и перспективы: Междунар. науч. конф.:
Сб. ст. / Литов. ин-т леса. – Каунас: Гирионис, 1997. – 92 с.
11. Зелена книга України / [Андрієнко-Малюк Т. Л., Вакаренко Л. П., Дідух Я. П.
та ін. ] ; під ред. Я. П. Дідуха – К.: Альтерпрес, 2009. – 448 с.
12. Рысин Л. П. Сосновые леса европейской части СССР / Рысин Л. П. – М.:
Наука, 1975. – 212 с.

287

13. Аринушкина Е. В. Руководство по химическому анализу почв. 2-е изд.,
перер. и доп. / Е. В. Аринушкина. – М.: Изд. Московск. ун–та, 1970. – 489 с.
14. Заугольнова Л.Б. Информационно-аналитическая система для оценки
сукцессионного состояния лесных сообществ / Заугольнова Л. Б., Ханина Л. Г., Комаров А. С., Смирнова О. В. // – Пущино: Пущинский научн.
центр, 1995. – 50 с.
15. Кульчицький І. М. Сервісна довідково-функціональна система «Ботанік» /
Кульчицький І. М., Третяк П. Р. // Каталог україномовних програмних
засобів. – Львів: СП «БаК», 1995. – С. 24–28.

УДК 630*23

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ
ЛІСОВІДНОВЛЕННЯ НА ЗРУБАХ ҐОРҐАН
Галина Лукащук
Національний лісотехнічний університет України, м. Львів

Природу можна експлуатувати довготривало та успішно
лише тоді, коли людина активно сприяє відтворенню природних ресурсів [5]. Ліс у більшості випадків розглядають не як
геостратегічний ресурс, а як господарську сировину. Головним
є не просто господарське відтворення лісів, а лісів як одного
з базових, стабілізуючих факторів формування середовища
проживання людини [3].
Спустошливі повені на Закарпатті та Прикарпатті, зсуви
ґрунту, посуха в степових районах України – все це є результатом
тимчасової вигоди від неконтрольованих рубань і приносить
мільйонні збитки [1, 3].
Визначення екологічної ефективності лісовідтворення в
кількісних чи вартісних показниках можливе не завжди, оскільки екологічна ефективність полягає в збереженні або відновленні кліматоформуючої, водоохоронної й захисної ролі лісу.
Економічна ефективність базується на розрахунках затрат
праці, матеріальних і грошових ресурсів. У підсумку значимість
екологічної ролі, зокрема водоохоронно-захисних функцій
вирощеного лісостану, є не менш важливою, ніж сировинна
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вартість деревостану. Тому світова, національна та регіональна
еколого-економічна ситуація зобов’язує до перегляду сучасної
лісової політики, переорієнтації її із сировинного напрямку на
еколого-стабілізаційний та рекреаційний [2].
Ведення лісового господарства на зрубах Ґорґан повинно
забезпечити швидке та якісне лісовідновлення, яке має бути
ефективним з економічної та екологічної точок зору. Воно
повинно забезпечити відтворення високоякісних корінних
деревостанів. Такі практичні заходи потрібно узгоджувати
з напрямами та стадіями природних процесів відновлення
лісової рослинності у відповідних ландшафтно-лісорослинних
умовах. Вони мають базуватися на природному поновленні
цінних лісотвірних порід і бути спрямовані на швидке формування біологічно стійких молодих деревостанів. Тому особливе
значення має склад, кількість та якість збереженого підросту
і природного поновлення у найближчі роки після рубки лісу.
Важливе значення має і забезпечення належних умов для росту
молодого покоління лісу (біотичних, санітарних тощо).
Основним завданням господарювання в гірських умовах
є повне використання первинного екологічного потенціалу
корінних екосистем для забезпечення виконання захисних, водорегулюючих та сировинних функцій новосформованого лісу.
Згідно наших досліджень, найбільш виражені ґрунтові ерозійні процеси на територіях лісових комплексів зрубів значної
крутизни (20˚-30˚), на яких поверхневі продукти вивітрювання
утворюють скелясті урвища, кам’яні брили, осипи. На таких
територіях лісоексплуатацію в майбутньому потрібно заборонити. При виконанні часткових лісосічних робіт на даній
території в нижніх частинах схилів потрібно досягти максимально можливого збереження життєздатного підросту та
надґрунтового вкриття, на які припадає основний тягар захисту
від ерозійних процесів [4].
Формування продуктивного та якісного лісостану можна
забезпечити збереженням на лісосіці оптимальної кількості
підросту за рахунок супутнього та наступного природного лісовідновлення, сприяючи природному відновленню основних
лісотвірних порід на типологічній основі, скорочуючи період
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вирощування нового лісу. Піднаметовий підріст є біологічно
стійким ще й тому, що кореневі системи молодих рослин не
зазнавали травмування, пов’язаного з пересадкою рослин,
він менше піддається ризику інфікування грибковими та вірусними хворобами.
Необхідно своєчасно проводити заходи сприяння природному поновленню та збереженню оптимальної кількості підросту, враховуючи природний добір дерев та процес природного
закономірного зрідження деревостанів. Сприяння наступному
природному поновленню треба проводити, коригуючи динаміку представництва трависто-чагарникових ценопопуляцій
на зрубах та динаміку природного поновлення, враховуючи
складне співвідношення між типом стратегії виду і його роллю
на даній стадії заростання зрубів.
Загалом – це важлива еколого-економічна проблема, розв’язання якої повинно передбачати отримання максимального позитивного екологічного ефекту за умови мінімальних
матеріальних затрат.
Суспільство має усвідомити, що безвідповідальне ставлення до експлуатації такого природного ресурсу як ліс загрожує
життєвими катастрофами.
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ДЛЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЛІСОВОГО
ФАУНІСТИЧНОГО РІЗНОМАНІТТЯ
Ігор Горбань
Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

Любов Горбань
Природний заповідник «Розточчя», смт. Івано-Франковке

У Програмі складання Атласу гніздових птахів Європи протягом останніх двох десятиліть активну участь брали орнітологиаматори багатьох областей України. Під час картування рідкісних гніздових птахів членами Українського орнітологічного
товариства детально досліджувались всі лісництва західних
областей України. Картування гніздових територій чорних
лелек, рідкісних лісових хижих птахів проводились у осінньозимовий та ранньовесняний періоди, коли дерева з гніздами
виявляються відносно просто. Саме в цей час у різних лісництвах
мимоволі виявлялись численні випадки нелегальних рубок
різного масштабу. В окремих випадках у Львівській, Волинській,
Рівненській областях на фіксовані порушення лісового законодавства щодо виявлення нелегальних рубок подавались скарги
у Львівську обласну екологічну прокуратуру або ж у обласні
Управління міністерства охорони навколишнього середовища
(Мінекології). У кожному випадку факти нелегальних рубок
у лісах різного підпорядкування аналізувались на предмет їх
вибірковості щодо порід дерев, стану дерев, періодичності та
наявності ознак самовільного лісокористування, можливого
впливу на стан місцевих парцел або популяцій окремих видів
птахів. Результати цього досвіду коротко обговорюються у
цій публікації.
Дослідження лісових екосистем з метою картування гніздових птахів були розпочаті в Україні з 1982 р. і тривали до
останнього часу. Найбільш регулярно обстеження лісових квар291

талів та урочищ проводились упродовж 1993–2001 рр., коли
зоологами різних установ виконувались еколого-фауністичні
проекти в басейнах Західного Бугу, Прип’яті, Дністра. Додаткова
увага до лісових урочищ зросла серед натуралістів у період
формування та виконання національної ІВА Програми Міжнародного союзу охорони птахів, з метою встановлення найбільш
важливих територій для охорони рідкісних видів. Ця Програма
підтримувалась Українським товариством охорони природи
(партнер Birdlife Internatijnal).
Стрімке зростання кількості порушень у лісокористуванні
виявлено протягом 1995–2003 рр., коли спостерігались тенденції зростання безробіття, місцевої практики тривалої несвоєчасної виплати заробітної платні на більшості підприємств
країни. У свою чергу, кризові процеси в національній економіці
викликали у лісовому господарстві поступовий відтік фахових
спеціалістів нижньої та середньої ланки і приплив тимчасових
виконавців без належної відповідальності та розуміння особливостей лісової галузі й необхідності ведення раціонального
господарювання. Як наслідок, у лісових угіддях практично усіх
лісових областей країни критично зросла кількість порушень
лісового кодексу та масштаби нелегальних рубок. Ця проблема
залишається актуальною.
Згідно зауважень різних спостережників, нелегальні рубки
поділялись на вузько локальні (дрібно масштабні) та дисперсні,
що мозаїчно розпорошені по всій або більшій території лісництва. З огляду на це, у частині досліджуваних лісництв Львівської та Волинської областей, складалось враження, що бодай
частина нелегальних рубок була вміло організована і носила
запланований характер. Із зроблених висновків на території
кількох лісництв у Жовківському, Кам’янка-Бузькому, Яворівському, Сокальському р-нах Львівської обл., Іваничівському,
Володимир-Волинському, Любомльському, Шацькому р-нах
Волинської обл., випливає припущення, що в різних угіддях
мають місце як спонтанні випадки нелегальних рубок, що
організовані місцевими жителями за погодженням або без
погодження з конкретним працівником лісового господарства,
так і випадки рубок більшого масштабу, що організовані частіше
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саме працівниками лісового сектору без наявності належних
або недостатньо оформлених відповідних документів щодо
лісокористування.
Найдрібніші локальні нелегальні рубки, як правило, реєструвались в осінньо-зимовий період і частіше стосувались вибору
з урочищ окремих дерев, що мали заплановане призначення як
дрова. Ці дерева для дров, як правило, певні люди самовільно
обирають заздалегідь на незначній площі з незначним розпорошенням, часто поруч з лісовою дорогою. У таких випадках
відбирались переважно сухі дерева, але доброї якості щодо призначення. Часто в лісових угіддях саме такі дерева є у нестачі
для цілого ряду видів, що виробляють або ж тільки заселяють
дупла. Такі дерева для виготовлення дупла потребують 8 видів
дятлів, 2 види гаїчок, а крім них ще в наших лісах заселяють
дупла – 4 види сов, крутиголовка, повзик, 4 види мухоловок,
горихвістка звичайна, 5 видів синиць, вільшанка. Це дерева
м’яких порід (береза, вільха, рідше осика), які є дуже важливими на структурному рівні у сусідстві з іншими породами
дерев, такими, як сосна, дуб, граб. Власне за наявності такого
сусідства здорових та окремих сухих дерев перелічених порід,
формуються стійкі довготривалі та осілі парцели лісових видів
птахів, які відіграють особливу роль у формуванні та підтримці екологічної безпеки лісу. Саме ці дрібні види птахів (серед
них домінують птахи дуплогніздники), утворюють локальні
системи біологічного захисту кожного лісового урочища, на
території якого вони поширені. Забезпечення такої стійкої
системи біологічного захисту лісу переважно залежить від
повноцінності природного складу лісу, його вікової та якісної
структури. Тому, за тривалий час наукових досліджень ми дійшли висновку, що саме нелегальні рубки різного характеру
призводять до порушення структури лісових екосистем і як
наслідок – порушується стійкість та ефективність роботи місцевих парцел птахів, які забезпечують формування та підтримку
систем біологічного захисту лісу. В лісах з наявністю значних
об’ємів нелегальних рубок, за рахунок порушення природних
пропорцій деревостану, надмірного вибору старих і сухих дерев м’яких порід, різко скорочується видове різноманіття та
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щільність поселень дрібних горобинних видів птахів, дятлів
та інших дендрофільних видів. Саме ці птахи та інші види
фауністичного різноманіття (серед комах – землерийки, білозубки, серед комах – мурашки, та ін.), що своїми складними
біоценотичними взаємозв’язками з деревами та міжвидовими
відносинами в гніздових парцелах, зимових агрегаціях і популяціях, забезпечують біологічний самозахист деревостанів
від шкідників продуктів лісового господарства. Нелегальна
вибірковість дерев без врахування фахового господарювання у
лісі, без екологічного аналізу стану кожного лісового кварталу
або урочища, без підтримки необхідних природних пропорцій
деревостану у лісництві, призводить до поступової втрати
біологічного імунітету лісової екосистеми, який у значній мірі
забезпечується фауністичними взаємозв’язками між птахами
та іншими видами фауністичного різноманіття.
Якщо дрібні нелегальні рубки погоджені місцевими жителями з окремими працівниками лісового господарства, то
такі рубки переважно стосуються вибору сухих та дерев, придатних на дрова. Часто траплялись випадки вибору окремих
дерев, що мали значну цінність як ділова сировина. У кожному
з таких випадків нелегальних рубок, самовільний вибір дерев
призводить до порушення природних парцел і пропорцій деревостану, внаслідок яких відбувається порушення у парцелах
лісових видів птахів та інших тварин, що приймають участь у
формуванні систем біологічного захисту лісу. Тому випадки і
особливо широкомасштабні випадки нелегальних рубок призводять не тільки до економічних збитків господарства, але
й до втрат екологічних потенціалів, якісного та кількісного
біологічного різноманіття.
Інші випадки нелегальних рубок, що іноді мають значні
масштаби за площею та об’ємом деревини, викликані або зловживанням посадових повноважень окремих керівників місцевих господарств, або адміністративними корумпованими відносинами різного рівня. Такі порушення частіше виявлялись
нами у лісових угіддях, що не відносяться до земель держлісфонду. Частіше такі (варварські) нелегальні рубки виявлялись
у Старосамбірському, Турківському районах Львівської обл. Ці
294

злочинно організовані рубки на значних площах, часто в урочищах віддалених від населених пунктів, та у таких, де лісові
ресурси були відносно добре збережені, проводились не тільки
в осінньо-зимовий період, але й навесні, в період масового
гніздування багатьох видів птахів, в тому числі й видів, що
занесені до Червоної книги України (вже не враховуючи видів,
що оберігаються міжнародними природоохоронними конвенціями, в першу чергу – Бернською конвенцією Ради Європи).
Такі нелегальні рубки призводили до втрати значних потенціалів біологічного різноманіття і їх наслідки особливо відчутні
на рівні втрат парцел з такими рідкісними червонокнижними
видами, як – дятел білоспинний Dendrocopos leucotos, дятел
трипалий Picoides tridactylus, шуліка рудий Milvus milvus, шуліка
чорний Milvus migrans, змієїд Circaetus gallicus, орел-карлик
Hieraaetus pennatus, підорлик великий Aquila clanga, підорлик
малий Aquila pomarina, могильник Aquila heliaca, беркут Aquila
chrysaetos, орлан-білохвіст Haliaetus albicilla, сапсан Falco peregrinus, тетерук Lyrurus tetrix, глушець Tetrao urogallus, орябок
Tetrastes bonasia, голуб-синяк Columba oenas, сич волохатий
Aegolius funereus, сичик-горобець Glaucidium passerinum, сова
довгохвоста Strix uralensis, сова бородата Strix nebulosa, сиворакша Coracias garrulus, золотомушка червоночуба Regulus
ignicapillus. Втрати гніздових пар цих видів (2 види дятлоподібних, 10 видів соколоподібних, 3 види куриних, 1 вид голубоподібних, 4 види совоподібних, 1 види ракшеподібних, 1 вид
горобцеподібних) мають особливо негативне значення для
гніздових парцел, які мають значні території, але з наявним
дефіцитом оселищ придатних для репродуктивної біології
навіть на ділянках ПЗФ багатьох національних парків та заповідників країни. Тому збитки від масштабних нелегальних
рубок для видового та популяційного біологічного різноманіття, особливо значні.
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УДК 630.182

ТРАВ’ЯНИСТІ РОСЛИНИ ЯК ІНДИКАТОР
СТІЙКОСТІ БУКОВИХ ФІТОЦЕНОЗІВ В УМОВАХ
АНТРОПОГЕННОГО СЕРЕДОВИЩА
Наталія Павлюк
Національний лісотехнічний університет України, м. Львів

Відомо, що лісове середовище суттєво впливає на життєдіяльність людини. Збереження та стале використання лісових
екосистем є одним із найбільш важливих екологічних завдань.
Особливої уваги потребують ліси зелених зон, які, виконуючи
позитивні функції, постійно відчувають значний антропогенний
тиск і можуть суттєво деградувати.
Об’єктом досліджень були букові насадження зеленої зони
міста Львова, які сформувалися на східній межі ареалу і характеризуються багатим видовим різноманіттям трав’янистих
рослин. Враховуючи те, що трав’яний покрив є одним із компонентів деревостану і найважливішим індикатором його
стану, який першим реагує на зміни умов зростання, аналіз
його формування в міських і приміських букових фітоценозах
має значний інтерес.
Дослідження особливостей росту трав’яної рослинності
проводили у букових лісостанах, які піддані різному ступеню
антропогенного впливу і розміщені у Винниківському лісництві
ДП «Львівське лісове господарство», природному заповіднику
«Розточчя», а також у лісопарках м. Львова – «Погулянка» та
«Залізні води».
На кожній пробній площі проводився суцільний перелік
дерев за 4-см ступенями товщини і окремо за породами. Облік
та вивчення трав’яного покриву на кожній пробній площі
здійснювався у серпні-вересні на облікових площадках розміром 1х1 м. Інтенсивність освітлення під наметом деревостану
кожної пробної площі визначалася люксметром Ю-116. Для
кожної облікової площадки визначалась зімкнутість та видовий склад трав’яного покриву, домінуючий вид. Встановлення
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проективного вкриття на окремих облікових майданчиках
дозволило визначити його середню величину на пробній
площі. Одночасно з визначенням середнього проективного
вкриття виду визначали ступінь трапляння, що представляє
відсоток знаходження виду на облікових площадках від їх
загального числа. На підставі виконаних польових досліджень
у камеральних умовах розраховувалися основні лісівничотаксаційні показники деревостанів на пробних площах. Для
кожної породи на пробній площі визначалася площа поперечного перетину, а також середній діаметр, висота і загальний
об’єм стовбурів на 1 га.
Як показує табл. 1, всі пробні площі закладені в чистих
букових деревостанах різного віку, експозиції та освітленості
живого надґрунтового покриву. Найбільш потужним чинником,
який визначає якісні та кількісні характеристики трав’янистої
рослинності, без сумніву, є освітленість під наметом деревостану. Діапазон цього показника коливався від 1,1 % до 64,5 %
повної освітленості (пряме сонячне світло), що в абсолютних
показниках відповідало 3,0–38,5 тис. лк. Разом з тим, вплив
інтенсивності світла починає достовірно проявлятися при
суттєвому підвищенні напруженості даного показника, тобто
на пробних площах 6, 9, 5. На цих ділянках спостерігається
найбільша загальна кількість видів рослин (22–24 шт.) і на
1 м2 (4,23–4,75 шт.).
Аналізуючи кількісну характеристику і видове представництво трав’яного вкриття букових деревостанів та вік материнського деревостану в діапазоні 30–140 років, достовірного
взаємовпливу між ними не виявлено. У цьому відрізку онтогенезу трав’яний покрив букових насаджень у досліджуваному
регіоні формується приблизно однаковими видами і їх кількість
з віком материнського деревостану не корелює.
Аналіз видового різноманіття лісових трав на пробних
площах вказує на істотні відмінності його формування у заповіднику, лісництві та парках зеленої зони, що здебільшого
залежить від антропогенного впливу на територію. Пробні
площі, що розташовані далеко від місць рекреації, показують
вищий рівень присутності типових для букових деревостанів
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Таблиця 1

50,7

2

10 Бк

42,6

3

10 Бк

31,2

4

10 Бк

39,6

5

10 Бк

38,4

6

10
31,2
Бк+1Д

7

10 Бк

20,3

8

10 Бк

17,4

9

10 Бк

72,5

10 10 Бк

42,3
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19,8

0,8

рівнина

Освітленість,
лк / %

Експозиція
схилу

Зімкнутість

Вік, р.
30

на 1 м2

10 Бк

Винниківське лісництво
східна
30,2 120 0,7
(15о)
східна
29,3 110 0,8
(15о)
північна
28,6 110 0,6
(20о)
південно29,5 100 0,7
східна
(25о)
північна
28,1 110 0,5
(30о)
ПЗ «Розточчя»
західна
28,3 70
0,8
(10о)
північно23,7 50
0,8 західна
(10о)

К-сть
трав’янистих видів,
шт.
всього

1

Середня
висота, м

Середній
діаметр, см

Склад
деревостану

№ з/п

Таксаційні показники букових деревостанів
на пробних площах

11

1,56

9

2,83

5

0,70

3,6 /
7,9

13

3,87

38,5/
64,5

22

4,75

6,5 /
11,2

10

2,95

3,5 /
6,0

9

3,39

3,3 /
7,6

9

3,64

24

4,23

5

0,28

5,1 /
10,1
4,6 /
9,2
3,4 /
8,0

Парк «Залізні води»
південно7,6 /
36,5 140 0,7
східна
12,8
о
(15 )
Лісопарк «Погулянка»
західна 3,0 /
26,5 90
0,9
(30о)
4,5

трав’янистих рослин, ніж в порівнянні з місцями, де рівень
рекреації є вищим.
Видове різноманіття живого надґрунтового вкриття під
буковими деревостанами приміських лісів, міських парків та
лісопарків разом охоплює 44 види рослин, які належать до 25
родин. З них найбільше представництво має родина Айстрові
(Asteraceae) – 5 видів. Слід відмітити, що кількісне представництво родин трав’янистих рослин у букових фітоценозах як
у лісовій зоні, так і в лісопарках м. Львова приблизно однакове
і відповідно нараховує 21 і 23 родини. Разом з тим у міських
букових насадженнях видове різноманіття надґрунтового покриву є значно ширшим і сформоване з 35 видів, на відміну від
приміських букових лісів, де аналогічний показник складає
всього 26 видів.
Аналізуючи видовий склад трав’янистої рослинності приміських букових лісів, треба відмітити, що домінуючими видами тут спостерігаються розхідник звичайний – Glechoma
hederacea L., підмаренник чіпкий – Galium aparine L., осока
лісова – Carex sylvatica L., копитняк європейський – Asarum
europaeum L., плющ звичайний – Hedera helix L., кислиця звичайна – Oxalis acetosella L., щитник чоловічий – Dryopterix filix
max (L.) Schott.
Трав’яна рослинність букових угруповань парків та лісопарків м. Львова представлена 35 таксонами. Їх видове представництво в межах родин є найбільшим і спостерігається у таких
родинах: Asteraceae (5 видів), Ranunculaceae (3 види), Apiaceae
(3 види). Причому види, які домінують у приміських букових
лісах, зустрічаються лише у найменш порушених місцях парку
«Залізні води». Основні фітопредставники ділянок, що піддані
антропогенному впливу, сформовані лучною та рудеральною
рослинністю. Особливо яскраво це спостерігається у лісопарку
«Погулянка».
Отже, порівнюючи лісову та паркову флору букових насаджень можна сказати, що за видовою різноманітністю вони
відмінні. У парках спостерігається значна забур’яненість, на
що вказує велика кількість рудеральних видів на цій території.
Володіючи високою конкурентною здатністю і агресивністю,
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вони витісняють із паркових територій рослин-едифікаторів
букових насаджень.
Таким чином, проаналізувавши видовий склад надґрунтового
покриву, його поширення, кількісний і якісний стан, можна
зробити висновок, що у букових лісах зеленої зони м. Львова
на східній межі їх ареалу формується широкий видовий спектр
трав’янистих рослин, який суттєво збагачує біорізноманіття
даних фітоценозів і здійснює значний взаємовплив на них.
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ВИРОЩУВАННЯ ЛІСОВИХ РОСЛИН ТА ГРИБІВ
НА ПРИСАДИБНИХ ДІЛЯНКАХ ЗАХОДУ УКРАЇНИ
Василь Рябчук, Наталія Горбенко, Ольга Гаврилів
Національний лісотехнічний університет України, м. Львів

Концепція сталого розвитку передбачає можливість розвитку людства за принципами постійного контролю за сучасним
станом та перспективами експлуатації природних ресурсів, у
тому числі й лісових. Інтенсивна експлуатація лісових ресурсів
за останні десятиліття значно прискорилася та видозмінилася
через зростаючі споживчі запити та рівень розвитку виробництва та техніки. Так, на лісових територіях, у результаті
комплексного їх використання, збільшилося використання
недеревних ресурсів лісу, почастішали випадки знищення підросту та підліску. Характер цього використання, на відміну від
70–80-х рр. XX ст., є спорадичним, неорганізованим, а досить
часто неконтрольованим. За останні роки на численних новоорганізованих заготівельних пунктах ведеться заготівля та
часткова переробка недеревних ресурсів, які місцеве населення
заготовляє з недотриманням спеціальних правил і робить це
найчастіше без спеціальних дозволів. Самовільні заготівлі лікарських рослин, лісової підстилки, знищення підліску шпилькових порід мають бути припинені, про що постійно згадується
на засіданнях управління лісового господарства.
Крім офіційних (юридичних) шляхів вирішення цієї проблеми існують соціальні. Це є пропагування у населення бережливого, раціонального ставлення до лісових ресурсів. Слід
відзначити, що суттєві зрушення у цьому питанні вже існують.
Поступово розвиваються шляхи вирішення проблеми, але розвиток цих зрушень не встигає за рівнем знищення природних
лісових ресурсів.
За останні роки все більше і більше людей почали вирощувати на присадибних ділянках трав‘янисті лісові рослини або
їх сорти та форми, гриби, і навіть лісові деревно-чагарникові
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види. Така практика є перспективною і позитивною. Своєрідне
«перенесення» лісової території та її ресурсів на присадибні
ділянки може значно зменшити екологічний пресинг на лісові
території, що у свою чергу покращить стан лісів.
Метою дослідження було виявити на територіях Заходу
України тенденції використання лісових рослин на присадибних ділянках, виявити їх групи, відзначити особливості
асортименту.
Дослідження, проведені протягом 2007–2010 рр., є першим
етапом. Наступні етапи матимуть характер кількісної фіксації
та анкетування населення, потребуватимуть використання
нових методичних розробок.
Дослідженням зафіксовано вирощування 39 деревно-чагарникових видів та 104 трав‘янистих видів або їх садових форм,
вирощування 9 видів грибів та різних видів мохів.
Культивування лісових рослин та грибів на присадибних ділянках має декілька цілей. Це – вирощування через декоративні
властивості (міксбордери, альпінарії, рабатки, контейнери,
декорування приміщень), харчові властивості, для отримання
медичної сировини.
Використання лісових рослин є, найчастіше, поліфункціональним. Так, один і той самий вид може використовуватися
як декоративний (у різних напрямках озеленення), лікарський,
харчовий, технічний і т. п. Зокрема, представники роду Сосна,
Первоцвіт, можуть використовуватися як декоративні та лікарські рослини і навіть як харчові рослини.
Серед лісових рослин слід виділити групи декоративного
цільового використання: рослини живих огорож (терен, граб,
ялина, тис), рослини вертикального озеленення (плющ звичайний), рослини-символи (верба, калина, барвінок, примула та ін.).
Вічнозелені лісові рослини, що зростають на присадибних
ділянках – сосни, ялівець звичайний, ялина звичайна, ялиця
біла, тис ягідний – подеколи виконують роль декору під час
зимових свят. Вони є рослинами-символами, а їх культивування
на присадибних ділянках зберігає лісові рослини, а водночас
є виховним прикладом і елементом зростаючої екологічної
свідомості населення.
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Крім основних лісових видів на присадибних ділянках вирощувалися їх декоративні форми. Зростаюча кількість подібних
«модифікацій» свідчить про зміну уподобань населення, відхід
від використання значної кількості екзотів та важковирощуваних видів. Серед деревно-чагарникових видів найчастіше
трапляються сорти смородин, сосни гірської, ялівця звичайного,
калини звичайної. Серед трав‘янистих видів це сорти печіночниці звичайної, рябчика шахового, примул, конвалії травневої,
підсніжника білосніжного, горлянки повзучої, вереса звичайного, представників родів примула, чебрець, чорниць.
Під час досліджень була виділена група рослин, що використовувалися лише як лікарські. Це –валеріана лікарська,
гадючник звичайний, перстачі білий та прямостоячий.
Особливу групу рослин становлять види, що використовуються для вирощування грибів (технологічні рослини).
Найчастіше для отримання плодових тіл цінних видів роду
Болетус використовуються граб звичайний та береза повисла.
На відміну від опеньків, печериць та гливи для їх вирощування
використовуються ростучі рослини, а не зрізані частини стовбура або інша відмерла органіка. Як вихідний матеріал використовують штучний міцелій, а також міцелієвий розчин на
дріжджах.
Концепція штучного культивування лісових видів грибів
є цінною в екологічному аспекті. Так, на ділянках стає можливим отримання плодових тіл цінних лісових видів (білий
гриб, лисичка жовта, сироїжки-підгруздки, польський гриб,
маслюк звичайний, лисичка сіра). Таким чином, знижується
рекреаційне навантаження на прилеглі лісові території, на кореневих системах рослин яких можуть нормально розвиватися
і поширюватися мікоризи. Це, у свою чергу, може вплинути на
покращення приростів рослин.
Новим напрямком використання лісових рослин стало
вирощування різних видів мохів. Напрямок садівництва, що
носить назву Moss gardening (садівництво при допомозі мохів),
передбачає штучне вирощування мохів або їх перенесення із
природних місцезростань. Найчастіше подібний напрямок використовується у оформленні садів у японському стилі. Це є
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нова технологія садівництва для України, тому слід передбачати
попит на посадковий матеріал. Очевидно, що у найближчі роки
живе надґрунтове вкриття лісів буде джерелом посадматеріалу,
а тому ця технологія потребує вивчення об’єктів та додаткової
розробки. При новому попиті слід звернути увагу на лісові
розсадники, де значні площі без значних вкладень та догляду
зможуть надати лісовим підприємствам значний прибуток.
Варто відзначити характер використання лісових рослин у
різних місцевостях. Так, на дачних присадибних ділянках, що
належать міським жителям, лісові види, а особливо їх декоративні форми використовуються ширше. На нашу думку, це
пов‘язане із бажанням городян наблизити природне середовище. Особливістю присадибного озеленення Заходу України
є використання рослин Карпат. Географічна близькість зумовлює інтерес до гірських видів, які використовуються як декоративні рослини та джерело отримання лікарської сировини.
Отже, вирощування лісових рослин та грибів на присадибних ділянках є одним із шляхів підтримання концепції сталого
розвитку лісового господарства. Дослідження виявило вирощування 39 деревно-чагарникових та 104 трав‘янистих видів
та їх сортів та форм на присадибних ділянках, 9 видів грибів.
Новим напрямком у культивуванні рослин стало оформлення
ділянок при допомозі мохів. Використання видів може бути як
одно-, так і багатьоцільовим. Вирощування лісових рослин та
грибів на присадибних ділянках, крім екологічного значення,
несе соціальне, виховне навантаження, може мати економічний ефект. Дослідження даного напрямку є багатоетапними,
потребують застосування нових методик.
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Леонід Осадчук, Тарас Юськевич
Національний лісотехнічний університет України, м. Львів

Неефективна та безсистемна експлуатація лісових ресурсів,
основним напрямком якої є заготівля деревини, з часом може
призвести не тільки до дисбалансу лісових насаджень, але й
до незворотних процесів, що ослаблюють стійкість та захисні
функції лісу. Тому, беззаперечним є те, що лісове господарство
України потребує змін у політиці господарювання з дотриманням принципів сталого розвитку лісового господарства, проголошених на відповідних Міжнародних конференціях. Для
здійснення заходів стосовно розвитку лісового господарства,
покращення стану деревостанів необхідна досконала нормативна й правова база, яка повинна базуватись на екологічних принципах. Для цього слід окреслити перспективи використання
недеревної продукції, що забезпечує комплексне використання
всіх компонентів лісу. Ці зміни повинні відбуватись як у плані
структурної перебудови управління, так і в екологізації підготовки фахівців для галузей лісового господарства, зокрема,
спеціалістів, що займаються заготівлею живиці. Видобуток
живиці при підсочці соснових насаджень має важливе значення у комплексі заходів раціонального використання лісів, яка
підвищує їх загальну продуктивність.
Живиця – цінна відновлювальна сировина для отримання
багатьох хімічних продуктів, в тому числі каніфолі та скипидару. Каніфоль використовується при виробництві паперу й
картону, лаків і фарб, гумових та електротехнічних виробів й
інших видів продукції. Скипидар широко використовується
як розчинник для виробництва олійних й інших фарб, лаків,
мастик, паст тощо. Крім того, ректифікацією скипидару з нього
виділяють окремі терпени, які є вихідними речовинами для
синтезу низки цінних продуктів.
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Упродовж останніх років підсочка сосни в Україні щорічно
скорочується й зазнає істотних негативних змін, незважаючи
на дефіцит підсочних продуктів. Класична технологія підсочки з нанесенням поранень деревини спричинює недостатнє
господарське використання найбільш цінної, відземкової
частини стовбура. Тому одним із можливих напрямів подальшої екологізації заготівлі живиці, зниження її собівартості і
підвищення продуктивності праці є впровадження закритого
способу з висвердлюванням каналів у стовбурах дерев. Цей
спосіб підсочки зменшує навантаження дерев пораненнями,
а завдяки зменшенню процесів окислення і засмічування живиці, підвищує якість живиці і вміст скипидару. Впровадження
способу закритих поранень дозволить отримувати екологічночисту живицю, знизити собівартість її заготівлі, зменшити
фізичні зусилля при нанесенні поранень, покращити якість
соснової живиці та запобігти зниженню якості лісоматеріалів
при підсочці [2].
Підсочне виробництво має свою специфіку. Вона полягає
в тому , що процес підсочки – трудомісткий, мало механізований, робота робітників проходить у просторовому ізолюванні,
оскільки площа робочої ділянки значна. Крім того, заготівля
живиці тісно пов’язана з екологічними чинниками: абіотичними, біологічними та антропогенними, які ілюструє рис. 1.
Слід зазначити важливість антропогенних чинників, що мають значний вплив на видобуток живиці, так як від професійної
підготовки робітника залежить якість виконаних робіт і як
наслідок, – валовий збір живиці. Порушення, пов’язані з недотриманням технологічних параметрів підсочки, а саме: необґрунтоване завищення навантаження дерев карами може призвести
до всихання деревостану, нераціональне використання поверхні
стовбура призводить до дострокового вилучення деревостану
з підсочки. Часто виправити такі помилки неможливо, тому
необхідно здійснювати систематичний контроль за дотриманням «Правил заготівлі живиці в лісах України», а також раціональним використанням насаджень, переданих для підсочки.
Підсочку лісу необхідно розглядати у взаємозв’язку з життєдіяльністю дерев. Вплив підсочки на життєдіяльність при
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Екологічні фактори,
що впливають на заготівлю живиці
АБІОТИЧНІ

БІОЛОГІЧНІ

АНТРОПОГЕННІ

Географічні

Лісівничі

Способи підсочки

Кліматичні

Таксаційні

Інструменти
Психологічні

ПІДСОЧКА ЛІСУ
Рис. 1. Фактори, що впливають на заготівлю живиці

сучасних методах полягає у тому, що навантаження дерев
карами становить 70–80 %, пошкоджуються тканини лубу і
найбільш активні шари заболоні, що призводить до порушення
висхідного та низхідного водного току з органічними речовинами, скорочення відтоку в кореневу систему асимілятів та погіршення водопостачання крони водою. Це спонукає до надлишку
асимілятів у верхній частині стовбура та кроні й збільшенням
концентрації клітинного соку, що створює несприятливі умови
для ростових процесів. Активізація ростових процесів проходить у тих органах дерева, які пов’язані із смолоутворенням.
Втрата органічної речовини деревом у вигляді живиці, яка
виділяється на зрізі підновки, є тим «атрагуючим центром» у
сосні, який орієнтує потік асимілятів на себе. Інтенсифікація
цього процесу гальмує інші фізіологічні процеси в дереві і, насамперед, його ріст [1,3,4].
Життєдіяльність дерева виражається через зовнішні морфометричні ознаки, фізіологічний стан, продуктивність камбію,
водний режим рослини, проходження фізіологічних процесів,
репродуктивну здатність та здатність протистояти ентомошкідникам і фітозахворюванням та ін. Специфічним показником
життєдіяльності для сосни є її смолопродуктивність [1].
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Найбільш інформативними показниками стану дерева є
приріст деревини, вологість лубу. Показниками середньозваженого стану дерева і критеріями оцінки ступеня його ослаблення можуть бути ступінь всихання крони, характеристика
крони, хвої, бічного приросту гілок, пошкодженість комахамиксилофагами.
Дерева з високим рівнем життєдіяльності при дії на них несприятливих чинників довкілля: посухи, морозів, надмірного
зволоження, шкідників, а також підсочки, здатні зберігати свої
життєві функції. Здатність протистояти дії цих факторів є індивідуальною і залежатиме від виду, форми, віку, індивідуальних
особливостей рослини.
Отже, враховуючи широке застосування живиці, попит на
неї, а також необхідність забезпечення споживачів власними
ресурсами, необхідно постійно покращувати і більш раціонально
використовувати сировинну базу хвойних дерев, розробляти й
впроваджувати екологічно безпечні методи підсочки, впроваджувати нові засади господарювання, а також вести підготовку
висококваліфікованих спеціалістів у даній галузі.
Література
1. Осадчук Л. С. Оцінка життєдіяльності запідсочених насаджень сосни звичайної в умовах Малого Полісся // Наук. вісник НАУ: Лісівництво. – К. :
НАУ, Вип. 27. – 2000. – С. 131–137.
2. Осадчук Л. С., Рябчук В. П., Юськевич Т. В. Заготівля живиці закритим способом // Науковий вісник НЛТУ України / зб. наук.-техн. праць. – Львів :
НЛТУ України, Вип. 17.7. – 2007. – С. 16–20.
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ЗАСТОСУВАННЯ СТИМУЛЯТОРІВ РОСТУ
В ЛІСОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ ЗА І ПРОТИ
Ірина Мацях
Національний лісотехнічний університет України, м. Львів

Процеси всихання ялинників, які в останні десятиріччя активізувалися на території лісогосподарських підприємств Карпат,
потребують виконання значних обсягів лісовідновлювальних
робіт, спрямованих на відтворення деревостанів за типом корінних. Вирощування садивного матеріалу за традиційними
технологіями не зажди дозволяє задовольнити потреби лісового господарства у сіянцях та саджанцях ялиці, бука, явора та
ін. цінних аборигенних та інтродукованих деревних порід. Все
це потребує розробки нових технологій вирощування в розсадниках здорових сіянців і саджанців деревних порід з міцною
кореневою системою, які в майбутньому зможуть протистояти
несприятливим факторам довкілля.
Останнім часом в лісорозведенні приділяється значна увага
застосуванню різноманітних прийомів та технологій отримання
кондиційного садивного матеріалу. В Україні і за її межами проводиться розробка і застосування різних біологічно-активних
речовин, регуляторів і стимуляторів росту рослин, застосування
яких в сільському господарстві дає позитивні результати. Однак
у лісовому господарстві такі роботи тільки розпочинаються.
В. А. Вешицький та ін. [3] відзначають, що регулятори росту і розвитку рослин покращують фізіологічні та біохімічні
процеси, ріст і розвиток рослин, підвищують врожайність і не
мають токсичного впливу. Проведені польові випробування
триману-1 на зернових, кормових овочевих культурах, а також
при вирощуванні садивного матеріалу сосни. В лабораторних
умовах проводили досліди з триманом-1, гуматом натрію,
емістимом-С, агростимуліном. Морфометричні показники сіянців перевищували контроль, що свідчить про ефективність
застосованих препаратів.
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За даними А. П. Гавриленка та ін. [4] передпосівне замочування насіння модрини у водному розчині агростимуліну та
внесення амофосу дозволило збільшити вихід садивного матеріалу у 2,1 рази. В. В. Борисовою [1] розроблено теоретичні
основи та вдосконалено технологію вирощування садивного
матеріалу модрини європейської із застосуванням агростимуліну, емістиму-С, триману-1, фумару, ПАБК. Використання цих
препаратів для передпосівного замочування насіння суттєво
покращило його якісні показників.
М. Р. Кавосі [6] вивчав вплив гумату натрію, гібберсибу, циркону і міколу на проростання насіння і розвиток сіянців сосни
і ялини в польових умовах. У ході дослідів виявлено позитивний вплив цих препаратів на зниження інфекційного фону та
зменшення ступеня ураження молодих рослин хворобами.
В. В. Сірик та ін. [35] досліджували ефективність вітчизняних
регуляторів росту рослин при їх автономному застосуванні та
у комплексі з азотно-вуглецевими добривами на основі вуглеамонійних солей при вирощуванні садивного матеріалу сосни
звичайної.
У лабораторних умовах вивчено вплив на енергію проростання і схожість насіння препаратів триман-1, гумат натрію,
емістим С, агростимулін, марс-EL, протруювача насіння перманганату калію і фундазолу. При польових дослідах насіння замочували у тимані-1, місячні сходи обрискували розчинами
цих біологічно-активних речовин, протягом вегетації тричі
підживлювали рослини мінеральними добривами. Отримані
результати порівнювали із контролем (насіння замочене у
воді, сходи обприскані водою). У лабораторних умовах добре
зарекомендував себе триман-1 (енергія проростання збільшилась на 40 %, схожість на 15 %), емістим С (енергія проростання
збільшилась на 30 %). У польових умовах спостерігалось збільшення параметрів показників надземної частини рослин та їх
кореневої системи: висота сіянців перевищувала контроль на
26–42 %, а маса кореневої системи – на 35–112 %.
Вплив стимуляторів росту рослин (циркону, крезацину,
цитовіту і епіну-екстра) на проростання насіння сосни, ялини,
модрини, кедра і ялиці в розсадниках вивчали Пентелькина Н. В.
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із співавторами [10]. При застосуванні циркону проростання
насіння збільшується на 55 %, кількість однорічних сіянців
ялини була більшою на 39–158 %, ніж у контрольному варіанті. Найкращий ефект отримували при поєднанні циркону
і цитовіту, цитовіту і епіну-екстра. При застосуванні циркону
для насіння модрини вдалося підвищити його схожість на
50 %. Кількість сіянців сосни і ялини на 1 м2 збільшилась в
середньому на 30 %.
Новим перспективним напрямком активізації вирощування
садивного матеріалу сільськогосподарських та декоративних
рослин, а також садивного матеріалу деревних порід є застосування бактерій та бактеріальних препаратів. В Інституті
мікробіології НАН України ім. Заболотного створено серію
бактеріальних препаратів комплексної дії [7, 8, 9]. Врожайність
рослин залежить від достатньої кількості азоту і фосфору та
інших елементів в ґрунті, а також протидії самих рослин фітопатогенам і фітофагам. Оскільки використання мінеральних
добрив пов’язане із значними затратами, автори пропонують
застосовувати гранульований препарат комплексної дії, що
містить живі клітини бактерій з родів Azotobacter та Bacіlllus. На
основі фосфатмобілізуючих бактерій Bacіlllus subtіlіs ІМВ В-7023
та азотфіксуючих бактерій роду Azotobacter створені мікробні
композиції, які суттєво впливають на енергію проростання
та схожість насіння рослин. При додаванні до них глинистих
мінералів підвищується вихід життєздатних бактерій. При дії
цього комплексного препарату врожайність сільськогосподарських культур підвищувалась на 37 %. Препарат тестували на
овочевих і квіткових рослинах.
На перспективи використання регуляторів росту рослин і
полімерів в інтенсивних технологіях лісокультурного виробництва вказує М. М. Ведмідь [2]. Він попереджує про специфіку використання регуляторів росту в лісовому господарстві,
оскільки для кожної породи необхідно визначити оптимальні
норми внесення цих речовин. Перші дослідження в Україні,
проведені УкрНДІЛГА, показали добрі результати: замочування
насіння ялини у тримані і емістимі сприяло збільшенню висоти сіянців на 32–39 %, діаметру кореневої шийки на 12–16 %,
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повітряно-сухої маси надземної частини сіянців на 38–40 %,
коренів на 14–16 %. Для створення лісових культур у степових
умовах перспективним є застосування полімерних препаратів,
які дозволяють зберігати вологість коренів сіянців хвойних і
листяних порід при їх висаджуванні в ґрунт. Перед садінням
корені замочували у розчинах поліакриламіду, мочевино-формальдегідної смоли та в їхніх сумішах. У результаті досліджень
було встановлено, що таке замочування коренів сінців сприяє
збільшенню темпів ростових процесів вже в рік посадки, і якщо
використовувати регулятори росту, то корені швидко втягують
поживні речовини і довго їх зберігають.
И. Д. Городницкая [5] подає результати застосування хімічних і біологічних препаратів для покращення росту і посівних
якостей насіння сосни звичайної. Відзначено перевагу застосування біологічного методу захисту рослин. Обробку проводили мідним купоросом та 0,2 %-ним розчином біопрепарату
«Тріходермін» (створений на основі грибів з роду Trіhoderma). В
ході лабораторних і польових дослідів виявилося, що найбільш
стимулюючий ефект по масі, кількості і довжині проростків
був досягнутий при застосуванні «Тріходерміну». Польові
дослідження показали також високий вихід сіянців до кінця
вегетації (більше, ніж у два рази в порівнянні з контролем).
На основі морфологічних показників було зроблено висновки,
що найбільш ефективним стимулятором росту є препарат
«Тріходермін», обробка яким дозволяла збільшити розміри
рослин від 24 до 52 % відносно до контролю.
Дослідження з випробування препаратів ми проводили на
території розсадника, розташованого в кв. 13 Сколівського
лісництва НПП «Сколівські Бескиди» під наметом ялицево-букового лісостану. Для досліду було вибрано насіння ялиці білої
та ялини звичайної із шишками вузьколускатої форми, які
вважаються характерними для місцевої «східнокарпатської»
різновидності ялини. Насіння обробили стимуляторами росту
(зеастимулін, біолан, емістим С, агростимулін, біосил, бетастимулін, трептолен, біомакс, чаркор) та біопрепаратом комплексної дії азогран, який розроблено в Інституті мікробіології
і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України. Сівбу насіння
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провели 28 травня 2010 р. Обліки сіянців робили 28 червня,
19 липня, 27 серпня (рис. 1 та рис. 2).
43,7

кількість сіянців, шт./м пог.

45
40

28 ɱɟɪɜɧɹ

19 ɥɢɩɧɹ

37,7

27 ɫɟɪɩɧɹ

35
30,3
30
24,3

22

25

20,3
20

16

15,3
12,7

15

14,3
12,3

11

9,3

8,3

10

5,7

8,3

8

6,7
5

5

4,3

2

5

9,3

8,3

1,7

6

5,3

5

4

2,3

1,7

2

1,7
ɤɨɧɬɪɨɥɶ

ɛɿɨɩɪɟɩɚɪɚɬ

ɱɚɪɤɨɪ

ɛɿɨɦɚɤɫ

ɬɪɟɩɬɨɥɟɧ

ɛɟɬɚɫɬɢɦɭɥɿɧ

ɛɿɨɫɢɥ

ɚɝɪɨɫɬɢɦɭɥɿɧ

ɟɦɿɫɬɢɦ ɋ

ɛɿɨɥɚɧ

ɡɟɚɫɬɢɦɭɥɿɧ

0

28 ɱɟɪɜɧɹ

12
10

9,7

8

8,7

8,3
6,7

6,3

6,3

6,7

8

6,3

27 ɫɟɪɩɧɹ
9,3

7,3
6,3

6,7
5,7

6

5

6,3

5,7

5,7
3,3

4

2

2
0

1

0

ɛɿɨɩɪɟɩɚɪɚɬ

ɱɚɪɤɨɪ

0

ɬɪɟɩɬɨɥɟɧ

ɛɟɬɚɫɬɢɦɭɥɿɧ

ɛɿɨɫɢɥ

0,7

ɛɿɨɦɚɤɫ

0,3

0

ɟɦɿɫɬɢɦ ɋ

ɛɿɨɥɚɧ

0

1

ɚɝɪɨɫɬɢɦɭɥɿɧ

1

2

ɤɨɧɬɪɨɥɶ

8

19 ɥɢɩɧɹ

10,3
9,7

ɡɟɚɫɬɢɦɭɥɿɧ

кількість сіянців, шт./м пог.

Рис. 1. Вплив стимуляторів росту та біопрепарату
на кількість сіянців ялини звичайної

Рис. 2. Вплив стимуляторів росту та біопрепарату
на кількість сіянців ялиці білої
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Погодні умови 2010 р. характеризувалися різкими перепадами температури повітря та значною кількістю опадів. Все
це створило сприятливі умови для розвитку патогенних грибів.
У характеристиці переважної більшості сучасних стимуляторів
росту відзначається їх фунгіцидна та антимікробна дія, здатність попереджати розвиток хвороб на початкових стадіях
росту. Однак за результатами наших досліджень виявилося,
що при високому запасі фітопатогених грибів у ґрунті розсадників і при сприятливих погодних умовах для їх розвитку спостерігається сильне ураження сіянців хворобами.
Кількість сіянців ялини, за результатами обліків, була вищою
в порівнянні із ялицею. Причиною цього може бути гірша якість
насіння ялиці. Водночас на розвиток сіянців ялиці вплинули
грибні інфекції. Період проростання насіння ялиці більший, ніж
у ялини. При значній кількості патогенних грибів і при сприятливих умовах для їх розвитку, висіяне насіння та проростки
уражаються ще в ґрунті. Після появи сходів, інфекція продовжує
розвиватися – тому до кінця літа спостерігається зниження
кількості сходів на 1 м пог. як ялиці, так і ялини (рис. 1, 2).
При вирощуванні сіянців ялини найкращі результати дало
застосування бактеріального препарату азогран та стимуляторів росту біолан, бетастимулін, зеастимулін, емістим та
біосил. Застосування стимуляторів росту та біопрепарату при
вирощуванні сіянців ялиці не дало відчутного результату.
Як видно з результатів досліджень, застосування стимуляторів росту не завжди виправдовує тих сподівань, які від них
очікуються. Очевидно, для кожної породи необхідно підбирати
стимулятори росту, які б найкраще відповідали ґрунтовим умовам та режиму вологості. Разом з тим, необхідно забезпечити
захист сіянців від фітопатогенних грибів, які уражають насіння
ще на стадії проростання.
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ПРО ОКРЕМІ ВРАЗЛИВІ ЛІСОВІ ОБ’ЄКТИ
ЕКОЛОГІЧНОГО ТУРИЗМУ, ЩО ПЕРЕБУВАЮТЬ
ПІД ЗАГРОЗОЮ НЕЛЕГАЛЬНИХ РУБОК
Остап Горбань, Ігор Горбань
Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

До висвітлення даного питання нас схиляють випадки нелегальних рубок вікових дерев навіть на природоохоронних
територіях Західного Полісся, де стрімко розвиваються туристичні маршрути. Місцеві ініціатори розвитку регіонального
екологічного туризму вчасно не виявили природничі цінності,
що спроможні суттєво підвищити інвестиційну привабливість та покращити економічну стабільність туристичного
сектору, що опирається на природничий потенціал місцевих
ландшафтів. З іншого боку, через низький рівень екологічної
свідомості, а тим більше еколого-економічної освіти сучасних
місцевих жителів, ускладненість функціонального зонування об’єктів ПЗФ, адміністраторам та відповідним керівникам
відомих національних природних парків також не вдалося
своєчасно запобігти нелегальним рубкам чи помилкам працівників лісового господарства, що виконували свої роботи
на територіях, які входять до складу ПЗФ, але без вилучення
з господарського користування. Навіть у таких національних
парках, як «Прип’ять – Стохід», Шацький НПП, на ділянках, що
не вилучені з господарського використання, виявлено випадки
нелегальних рубок окремих старих і вікових дерев, які б мали
особливо важливе значення у формуванні екологічних стежок,
піших чи вело-маршрутів для розвитку екологічного туризму.
Такі випадки зареєстровано в долині верхньої Прип’яті на території унікального села Сваловичі у НПП «Прип’ять – Стохід»,
де у 2008 році без будь-якого погодження з адміністрацією
парку було зрубано унікальну сосну віком більше 200 років.
Важливо, що це дерево могло мати значно більший вік, бо сосни поліського типу у сприятливих місцях на пісках можуть
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стояти кілька століть без ознак продовження росту. Особливо
цінно, що ця сосна утворювала унікальну композицію з місцевими природничими цінностями та ландшафтом, перебувала
у просторовому зв’язку з іншим, ще більш старшим деревом у
цій околиці. Таким чином, на даній території були наявні особливо цінні природничі цінності, які формують самобутність та
місцеву окрасу природного і культурного ландшафту, а також,
надають можливість обґрунтуванню структур, придатних для
застосування у розбудові мережі об’єктів особливо важливих
для розвитку екологічного туризму. Нелегальна вирубка одного
вікового дерева порушила гармонійність та екологічну привабливість місцевого ландшафту, позбавила багатьох туристів та
інших людей можливості розкрити історичну повноту поліської
природи та давніх місцевих традицій у природокористуванні.
Тільки один такий приклад нелегальної рубки поодинокого
дерева, з огляду на практику досвідчених експертів туристичних агенцій екологічного спрямування з Великобританії,
переконливо свідчить про надзвичайно великі економічні
втрати місцевої громади.
Вікові дерева серед типових природних ландшафтів повинні розглядатись на предмет інформативності їхнього існування. Саме ця інформативність про природне середовище,
що вміщається у окремі природничі цінності, як виявляється,
є особливо вирішальною по відношенню до пропозицій на
ринку екологічного туризму. Наявність еколого-туристичних
об’єктів такого класу відразу надають більшого приваблення
туристичним маршрутам, і як наслідок, більшої популярності
та економічної доцільності.
Ще більші втрати для розвитку екологічного туризму у лісах
Волині встановлено через факти нелегальних рубок вікових
дубів у заплавах Західного Бугу протягом 1994–1996 рр. Тут у
Володимир-Волинському та на межі з Любомльським районом
тривалий час прикордонним режимом оберігались ділянки
заплавних вікових дібров, у лісах були наявні окремі багато –
вікові дуби. Але в період глибокої економічної кризи, ці дерева
та ділянки дібров не вдалось врятувати від нелегальних рубок.
У результаті втрачені колосальні можливості для збереження
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і використання природничих цінностей у регіональному розвитку міжнародного екологічного туризму, бо такі осередки
природи є дуже рідкісними або цілком зникаючими для Західної, а тепер і для східної Європи.
У Шацькому НПП у 2006 році вздовж межі Мельниківського
лісництва, що належить національному парку та ділянки колишнього міжколгоспного Піщанського лісництва Шацького ЛГЗ,
вздовж однієї з найбільш приваблюваних для міжнародного
екологічного туризму ґрунтових доріг, що провадить від околиць озера Пісочне до озера Луки, були втрачені особливо цінні
вікові дерева. Тут край спокійної ґрунтової лісової дороги, що
використовувалась переважно традиційним кінним транспортом, на відтинку понад 1,7 км зростало більше десяти вікових
сосен унікальної поліської архітектоніки, які практично більше
ніде не траплялись серед місцевих ландшафтів. Легковажне
ставлення до цих природничих цінностей призвело до їх втрати через недоцільну рубку, що вирішувала тимчасові питання
забезпечення місцевої громади дровами для палива. Частина
цієї деревини окремих вікових сосен, через значний вік, була
непридатною для легкодоступного використання навіть на паливо. Економічні втрати цієї ірраціональності для екологічного
туризму на території Шацького НПП обійдуться дуже відчутно.
Іншої такої спокійної ґрунтової дороги з віковими соснами,
притаманної поліським ландшафтам унікальної архітектоніки, особливо мальовничим, сприятливим розташуванням для
формування міжнародних екологічних маршрутів, на території
району більше немає. Цей факт свідчить про втрати значного
потенціалу природничих цінностей, що слугували важливим
конкурентно спроможним туристичним продуктом у значній
мірі саме завдяки наявності вікових дерев специфічної і дуже
рідкісної на даний час архітектоніки.
Подібні вікові сосни були втрачені у Мельниківському лісництві Шацького НПП внаслідок навмисних пожеж і подальшого
вирубування у 1996–1997 рр. Ці сосни були розташовані поруч з поодинокими віковими дубами, недалеко від північних
берегів озера Пісочного, і створювали унікальну окрасу для
мальовничого ландшафту, що впродовж століть підтримувався
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традиційним для Західного Полісся природокористуванням
на дуже бідних піщаних ґрунтах. Згадані вікові сосни, що зростали тут на пісках понад 200 -300 років, були втрачені через
грубу неосвіченість та екологічну невідповідальність місцевих громадян, помилки у керівництві національним парком.
Як наслідок, відбулись рубки, які спричинено нелегальними
діями. Все це сьогодні послабило конкурентну спроможність
екосистем Шацького НПП на ринку туристичних пропозицій
серед об’єктів ПЗФ Білорусі та Польщі. Загальні втрати для
розвитку міжнародного екологічного туризму нині складно
оцінити.
Описані випадки засвідчують про особливу вразливість
таких природничих цінностей, як вікові дерева, що на жаль,
досі потерпають від нелегальних та інших неконтрольованих
або недостатньо обґрунтованих рубок.
Пропонуємо усім лісогосподарським підприємствам країни,
туристичним агенціям, зацікавленим у розвитку місцевого або
й міжнародного екологічного туризму, здійснити заходи для
проведення якомога швидшої інвентаризації вікових дерев
на території усіх господарств лісового сектору. Такі об’єкти
потрібно взяти під особливу охорону в лісових урочищах та на
узліссях, надавши їм статусу природоохоронних об’єктів місцевого або вищого рангу. Працівникам лісового господарства,
на території яких виявлені такі вікові дерева (особливо дуби,
сосни, липи) необхідно пропонувати занести їх до переліку
об’єктів, що потребують додаткової охорони у час проведення
лісогосподарських робіт. У такий спосіб вдасться створити
перші передумови для уникнення випадків нелегальних рубок цих дерев, що становлять важливі природничі цінності,
необхідні для розвитку екологічного туризму та об’єктивного
обґрунтування екологічних і еколого-пізнавальних маршрутів
не лише на територіях ПЗФ, але й у багатьох інших місцевостях
нашого краю.
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ҐРУНТОВИЙ ПОКРИВ ЛІСОВИХ ЕКОСИСТЕМ
КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ
Ярослав Геник, Андрій Дида, Софія Марутяк, Іван Хміль
Національний лісотехнічний університет України, м. Львів

Ґрунтовий покрив лісових екосистем Карпатського регіону
характеризується великою різноманітністю, що зумовлено
кліматичними умовами, рельєфом місцевості, характером
ґрунтотвірних порід, заляганням ґрунтових вод та рослинним
покривом.
Переважну частину Карпатського регіону займає зона буроземних ґрунтів Українських Карпат (площа понад 30 тис. км2)
та включає: провінцію лугово-буреземних оглеєних ґрунтів
Закарпатської низовини; зону буроземів опідзолених оглеєних
Закарпатського передгір’я до 125–400 м а.в.; зону буруватопідзолистих поверхнево оглеєних ґрунтів передгір’я до 300–
500 м а.в.; зону гірсько-лісових буроземів до 500–1500 м а.в.; зону
гірсько-лугових буроземів полонин з 1200–1500 м а.в [1, 2].
Значно меншу частину території Карпатського регіону займають Західна провінція Лісостепової зони сірих лісових ґрунтів
і чорноземів типових та Західна провінція зони мішаних лісів
дерново-підзолистих типових і оглеєних ґрунтів Українського
Полісся (північна частина Львівщини) [1, 2].
Для гірської частини Карпатського регіону характерна чітка
вертикальна поясність ґрунтів, яка проявляється в закономірній зміні їх лісорослинних властивостей [3]. Кожному з районів
гірської частини притаманні свої геологічні та біокліматичні
особливості, проте їх об’єднує ґрунтоутворюючий процес –
кисле буроземоутворення, що протікає під широколистяними
(грабово-дубово-буковими) та хвойними (ялицево-смерековими) лісами, високогірними луками (полонинами) в умовах
теплого, помірного і холодного вологого клімату на достатньо дренованих породах. Інтенсивність буроземного процесу
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залежить від ґрунтоутвірної породи та типу лісу і сильніше
проявляється під листяними, ніж під хвойними породами.
На території лісового фонду Карпат виділяють такі основні
типи і підтипи ґрунтів, між якими існує тісний генетичний
зв’язок (табл. 1):
 бурі гірсько-лісові (буроземи);
 дерново-буроземні;
 буроземно-підзолисті;
 гірсько-лучно-лісові;
 гірсько-торф’яно-підзолисті.
Таблиця 1
Поширеність ґрунтів
лісових екосистем Українських Карпат
№
з/п

Тип та підтипи
ґрунту

1

2
Світло-бурий гірськолісовий, неглибокий
Світло-бурий
гірсько-лісовий,
середньо глибокий
та глибокий
Світло-бурий
гірсько-лісовий,
середньо глибокий
та глибокий,
опідзолений

1

2

3

Поширення ґрунту
3
Мало поширений – В2, В3
Поширений у чистих субучинах
(середньо глибокий) та бучинах
(глибокий) – С2, С3, D2, D3
Поширений в нижніх частинах
схилів у грабових субучинах
(середньо глибокий) та бучинах
(глибокий) – С3, С4, D3, D4

4

Бурий гірськолісовий, середньо
глибокий

Поширений у букових сусмеречниках,
у ялицевих та ялицево-букових сусмеречниках на південних схилах – С2, С3

5

Бурий гірськолісовий, середньоглибокий, опідзолений, глеюватий

Поширений на некрутих схилах
у сусмеречниках, букових сусмеречниках, у букових, ялицевих, ялицевобукових сусмеречниках на південних
схилах та в ялицевих і ялицевосмерекових субучинах – С3, С4
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Продовження табл. 1
1

2

6

Бурий гірськолісовий, глибокий,
опідзолений

7

Бурий гірськолісовий, глибокий, опідзолений,
оглеєний

8

9

Бурий гірськолісовий, середньо глибокий та
глибокий
Бурий лісовий,
середньо глибокий
та глибокий, опідзолений, глеюватий

3
Найбільш поширений в Карпатах.
Формується в ялицево-букових і
ялицевих смеречниках на південних
схилах, у букових смеречниках, смерекових, смереково-ялицевих бучинах
та в яворових бучинах – D2, D3
Поширений на некрутих схилах у
смеречниках, букових смеречниках, у
букових, ялицевих і ялицево-букових
сусмеречниках на південних схилах
та в ялицевих і ялицево-смерекових
бучинах – С3, С4, D3, D4
Поширений у судібровах і субучинах
(середньо глибокий) та у дібровах,
букових дібровах і бучинах
(глибокий) – С2, С3, D2, D3
Поширений у бучинах і дібровах
у нижніх частинах схилів, або на дуже
пологих схилах – D3, D4

Поширений в ялицевих і ялицевобукових сусмеречниках, смерекових
суяличниках на північних схилах
Темно-бурий
(середньо глибокий) та у ялицевих
гірсько-лісовий,
10
і буково-ялицевих смеречниках,
середньо глибокий
буково-смерекових і смерекових
та глибокий
яличниках на північних схилах, рідше
у високогірних яворових бучинах –
С2, С3, D2, D3
Поширений в ялицевих і ялицевобукових сусмеречниках, смерекових
Темно-бурий гірськосуяличниках на північних схилах
лісовий, середньо
(середньо глибокий) та в чистих
11 глибокий та глибосмеречниках, ялицевих і буковокий, опідзолений,
ялицевих смеречниках, буковооглеєний
смерекових і смерекових яличниках
на північних схилах – С4, D3, D4
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Продовження табл. 1
1
12

13

14

2

Дерново-буреземний,
Поширений в лісовій зоні
неглибокий
на прогалинах, які використовуються
і середньо глибокий
як сінокоси і пасовища – С3 С4, D3, D4
Дерновослабопідзолистий,
неглибокий
і середньо глибокий
Буреземнопідзолистий,
середньо глибокий
та глибокий, оглеєний та глейовий

Гірсько-підзолистий,
15
неглибокий
і середньо глибокий

16

17

3

Гірсько-лучнолісовий,
неглибокий, рідко
середньо-глибокий,
опідзолений
Гірсько-торф’янопідзолистий,
неглибокий, рідко
середньоглибокий

Малопоширений, зустрічається
під наметом соснових насаджень
в Горганах – В3, В4
Поширений в судібровах і дібровах
на пологих схилах передгір’їв,
у субучинах і бучинах, у суяличниках
і яличниках – С3, С4, D3, D4
Поширений під чистими
високогірними сусмеречниками
та смереково-кедровими
деревостанами – В3 В4, С3, С4
Поширений під гірсько-сосновим
криволіссям на Чорногорі,
Гуцульських Альпах, Рахівському
кристалічному масиві – С3, С4
Поширений під гірсько-сосновим
криволіссям, рідко під смерековокедровими деревостанами
в Горганах – А3, А4, В3, В4

Переважаючим типом ґрунту в лісових екосистемах Карпат
є бурі гірсько-лісові ґрунти (буроземи) (Brown forest soils), які
утворюються під лісовою рослинністю та високогірними луками в умовах посиленого сезонного промивного типу водного
режиму та підвищеної відносної вологості повітря.
Для бурих гірсько-лісових ґрунтів характерні середньо- і
важко суглинковий механічний склад, слабо кисла реакція
ґрунтового середовища, висока пористість та висока водопроникність, особливо верхнього горизонту, що пов’язано з його
гумусованістю, щебенистістю та грудкуватою структурою.
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Дерново-буроземні ґрунти Карпат поширені переважно
на першій і другій, іноді третій, надзаплавних террасах рік.
Характеризуються наявністю потужного дернового горизонту,
слабо кислою реакцією ґрунтового середовища, переважанням
сірих тонів у гумусовому горизонті.
На північно-західних схилах вузькою смугою поширені гірсько-підзолисті ґрунти, які характеризуються середнім вмістом
гумусу, невеликою потужністю, легко- та середньо суглинковим
механічним складом та значною щебенистістю.
Гірсько-лучно-лісові ґрунти поширені в субальпійському та
альпійському поясах на висотах понад 1500 м а.в. Сформувалися
під гірсько-сосновим криволіссям в Чорногорі, Гуцульських
Альпах, Рахівському кристалічному масиві. Характеризуються
малопотужним профілем, середнім вмістом гумусу, легко- та
середньо суглинковим механічним складом, значною щебенистістю.
Вище лісового поясу на вершинах та плосковершинних схилах хребтів, а також під гірсько-сосновим криволіссям, рідко
під смереково-кедровими деревостанами в Горганах в умовах
надмірного зволоження формуються гірсько-торф’яні ґрунти,
які мають потужний торфовий горизонт.
За потужністю профілю ґрунти Карпат поділяють: слаборозвинені (< 30 см), коротко профільні (30–45 см), малопотужні
(45–65), середньо потужні (65–85 см), потужні (> 85 см).
За вмістом гумусу ґрунтовий покрив Карпат поділяється на:
сильно гумусований (вміст гумусу > 8 %), середньо гумусований
(3–8 %) та слабо гумусований (вміст гумусу < 3 %).
Водно-фізичні властивості карпатських ґрунтів загалом
задовільні, але різко погіршуються в опідзолених та оглеєних
різновидах.
На території лісового фонду рівнинної частини Карпатського
регіону виділяють такі типи і підтипи ґрунтів (табл. 2):
 дернові,
 дерново-підзолисті,
 сірі лісові опідзолені,
 чорноземи типові і опідзолені,
 торф’яно-глеєві та торф’яно низинні.
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Таблиця 2
Поширеність ґрунтів лісових екосистем
рівнинної частини Карпатського регіону
№
з/п

Тип та підтипи ґрунту

Поширення ґрунту

Дерновий, неглибокий
Мало поширений – В3, С3
і середньо глибокий
Дерново-глеєвий, негли2
Мало поширений – В4, С4,
бокий і середньо глибокий
Дерново-карбонатний,
Мало поширений,
3
середньо глибокий
зустрічається під широколистята глибокий
ними та мішаними лісами – В3, С3
Дерново-підзолистий,
Мало поширений,
4
середньо глибокий
зустрічається під сосновими
та глибокий
насадженнями – В3, В4
Світло сірий лісовий
Поширений під широко5
середньо глибокий
листяними та мішаними
та глибокий, опідзолений
лісами – В , С2, С3,
Сірий лісовий, середньо
Поширений під широко6
глибокий та глибокий,
листяними та мішаними
опідзолений
лісами – С3, D3
Поширений під широкоТемно сірий лісовий
листяними та мішаними лісами,
7
середньо глибокий та
характерний для зріджених
глибокий, опідзолений
дібров – С3, D3
Мало поширений,
Чорнозем типовий,
8
зустрічається під широкоглибокий
листяними породами – D3
Мало поширений,
Чорнозем опідзолений,
9
зустрічається під широкоглибокий
листяними породами – D3
Мало поширений,
Торф’яно-глейовий,
10
зустрічається під широкосередньо глибокий
листяними породами – D4
Торф’яний низинний
Мало поширений,
11
середньо глибокий та
зустрічається під широкоглибокий
листяними породами – D4
1
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Інтенсивність прояву дернового процесу ґрунтотворення в
дернових, дерново-глеєвих, дерново-карбонатних та дерновопідзолистих ґрунтах залежить від продуктивності рослинного
покриву, повітряного і водного режимів та характеру ґрунтотвірної породи.
Дернові ґрунти (Sod soils) характерні для територій, де є
карбонатні ґрунтотвірні породи – вапняки, крейдяні відклади,
мергелі. Вони мають добре виражений гумусовий горизонт,
високу насиченість кальцієм і магнієм, нейтральну або слабо
кислу реакцію гумусового горизонту та вміст перегною від 3
до 7 %, високу природну родючість.
Дерново-глеєві ґрунти розповсюджені в понижених місцях
рельєфу та характеризується високою потенційною родючістю,
з вмістом гумусу 2–5 %.
Дерново-карбонатні (Rendzinas) ґрунти формуються під
широколистяними та мішаними лісами з добре розвинутим
трав’яним покривом. Ґрунти насичені кальцієм, вміст гумусу
3–15 %, реакція нейтральна або слабо лужна.
Дерново-підзолисті (Sod-podzolic soils, Derno-podzolic soils)
ґрунти характеризуються незначним вмістом гумусу (2–3 %)
та кислою реакцією середовища (рН = 3,5–5,5), бідним вмістом
азоту і фосфору. Фізичні та водно-фізичні властивості задовільні.
Інтенсивність прояву дернового процесу ґрунтотворення залежить від продуктивності трав’яного покриву, повітряного і
водного режимів та характеру ґрунтотвірної породи.
Сірі лісові опідзолені ґрунти (Grey forest soils) характеризуються більшим вмістом гумусу порівняно з дерново-підзолистими ґрунтами та чіткою диференціяцією на генетичні
горизонти. Інтенсивність опідзолення залежить від гідротермічних умов і збільшується з півдня на північ, оскільки
зростають інтенсивність промивання ґрунту та тривалість
періоду розкладу органічних залишків.
Під покривом широколистяних лісів сірі лісові ґрунти формуються при поєднанні двох процесів ґрунтотворення – опідзолення та дернового. Якщо переважає процес опідзолення, то
формуються світло сірі та сірі лісові ґрунти, а якщо дерновий
процес ґрунтотворення, – то темно сірі опідзолені ґрунти.
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Світло (ясно) сірі ґрунти не насичені основами, мають значну кислотність та малий вміст азоту, бідні на поживні речовини. Залягають сірі лісові ґрунти, як правило, на підвищених
елементах рельєфу та характеризуються супіщаним та легко
суглинковим гранулометричним складом.
Загальний рівень родючості сірих лісових ґрунтів вищий
ніж світло сірих, однак рівень забезпеченості ґрунту поживними речовинами середній. Ґрунти кислі, гранулометричний
склад – від супіщаного до суглинкового. Фізичні властивості
сірих лісових ґрунтів не надто сприятливі, оскільки в складі
гранулометричних фракцій багато пилу і тому верхній шар
запливає.
Темно сірі лісові ґрунти більш оструктурені порівняно з
світло сірими та сірими ґрунтами, характеризуються більшим
вмістом гумусу та суглинковим та важко суглинковим гранулометричним складом. Для даних ґрунтів характерна досить
висока кислотність, а ступінь забезпечення ґрунтів на рухомі
форми азоту, фосфору та калію – середній або високий.
Чорноземи (Black earths, Chernozems) в Карпатському регіоні
є мало поширеними і займають дуже незначну площу та представлені чорноземом типовим і чорноземом опідзоленим.
Чорнозем типовий характеризується значною глибиною
ґрунтового профілю – 80–120 см, високим вмістом поживних
речовин, слабо кислою або нейтральною реакцією ґрунтового
розчину та грудкувато-зернистою структурою. У цих ґрунтах
проходить інтенсивне нагромадження гумусу, азоту та зольних
елементів.
Чорнозем опідзолений містить багато гумусу (3–5 %) та
елементів живлення. Головною морфологічною ознакою цього
ґрунту є наявність білястої присипки в нижній частині гумусового горизонту. Характеризується високою продуктивністю,
сприятливим тепловим і водним режимом та фізико-хімічними
властивостями.
Торф’яно-глейовий ґрунт формується в умовах надмірного
зволоження, під впливом болотного процесу ґрунтотворення
та характеризується наявністю шару торфу до 50 см. У природних умовах цей ґрунт є малопродуктивний.
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Торф’яно низинні ґрунти характеризуються слабо кислою, нейтральною або лужною реакцією ґрунтового розчину
(рН = 5–8), високою ємністю поглинання, високою насиченістю кальцієм і магнієм та наявністю значних запасів азоту та
фосфору.
Загалом, у природному стані ґрунтовий покрив Карпатського
регіону характеризується відносною високою родючістю та
забезпечує високу продуктивність лісових насаджень.
Для захисту ґрунтового покриву Карпатського регіону необхідним є регулювання поверхневого стоку води, запобігання
ерозії, недопускання спалювання порубочних решток, проведення протипожежних заходів та, основне, ведення природоощадливого лісокористування.
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VI

ПРОБЛЕМИ НЕСТАЛОГО ВЕДЕННЯ
ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА
ТА НЕЗАКОННИХ ЛІСОЗАГОТІВЕЛЬ
У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ
ВЛИЯНИЕ НЕЭФФЕКТИВНЫХ И НЕУСТОЙЧИВЫХ
МЕТОДОВ ВЕДЕНИЯ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И
НЕЗАКОННЫХ РУБОК В АЗЕРБАЙДЖАНЕ
Зитта Гасанова
Программа ENPI-FLEG, г. Баку, Азербайджан

Азербайджан находится в Закавказье в пределах 44–52°
восточной долготы и 38–42° северной широты и занимает
территорию 86,6 тыс. км2. Население страны по состоянию
на 01.01.2010 г. составляет 8997,4 тыс. человек. Столицей
Азербайджана является древний город Баку, который широким амфитеатром располагался на географической карте.
Азербайджан похож на огромную птицу в полете, клюв которой – Апшеронский полуостров, где находится столица, а на
широко раскинутых крыльях разбросаны горные хребты, самая
высокая вершина которых Баща-Дюзи – 4456 м. Стекающие с гор
многочисленные горные реки растекаются по долинам и степям. Самые длинные из них Кура – 1515 км и Аракс –1072 км.
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Леса Азербайджана произрастают, в основном, в горной природной зоне и занимают общую площадь – 1044,2 тыс. га; из них
лесопокрытая площадь составляет 989,3 тыс. га (на 01.01.2010).
Лесистость страны невысокая – всего лишь 11,8 % от территории страны. Все леса страны находятся в государственной
собственности и выполняют водоохранные, почвозащитные,
климаторегулирующие функции. Поэтому они относятся к первой группе лесов. Здесь произрастают более 450 видов древесно-кустарниковых пород, из них подавляющие большинство –
88 % составляют твердолиственные, а на мягколиственные и
хвойные приходится соответственно, 2,2 и 1,6 %. Общий запас
древесины составляет 127,44 млн м3, твердолиственных –
119,89 млн м3, мягколиственных – 3,11 млн м3.
Главными лесообразующими породами в лесах Азербайджана является бук (Fagus оrientalis), занимающий 31,7 % от
лесной площади, дуб (Qurcus iberica) и другие виды – 23,4 %,
граб (Carpinus), произрастающий в горной и в предгорной
части – 26,04 %.
Возрастной показатель лесов различный, средний возраст
лесов 86 лет, а в предгорьях – 40–60 лет. Невысокая полнота
леса (средняя 0,5), слабая энергия роста древостоя обусловили
низкие показатели среднего прироста 1,5 млн м3, а на каждом
гектаре ежегодный прирост составляет 1,72 м3.
Основное направление лесного хозяйства республики – это
лесовосстановление и охрана. В связи с этим объем всех видов рубок (рубки ухода, санитарные рубки) с 2000 года усиленно сокращались, основанием также послужил указ № 99
(Азербайджанской Республики от 9 июня 2009 года, Баку), в
котором годовой обьем рубок не должен превышать 64 тыс. м3
древесины. Так, в 2002 году объем древесины от всех рубок
составил 64207 м3, а в 2009 году эта величина заметно уменьшилась и не превышала 46639 м3 по всему Азербайджану.
Азербайджан присоединился к некоторым международным
конвенциям в области охраны окружающей среды и использования природных ресурсов. В целях усиления охраны и контроля
в Республике за разный период были приняты важные законодательные акты, нормативные инструкции и рекомендации.
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Разработанные Министерством экологии и природных ресурсов
в 2001–2003 годах Национальные Программы «Об экологически
устойчивом социально-экономическом развитии» и «О воспроизводстве и увеличении лесов» в 2008 году были завершены,
по результатам которых были восстановлены и посажены леса
на площади 60,0 тыс. га.
Политика лесного развития имеет место и сегодня, в задачу которой поставлено увеличение лесопокрытых площадей,
совершенствование системы ведения лесного хозяйства, подготовка квалифицированных кадров. Однако, несмотря на усилия госструктур, положение в лесном хозяйстве по-прежнему
остается тревожным, правонарушения в лесу продолжаются.
На основе вышеуказанного важное значение имеет тема:
«Выявление социально-экономического воздействия незаконных рубок и практика неустойчивого управления лесными
ресурсами». Работа над этим проектом в Азербайджане была
начата в июле 2010 года. Основная цель проекта – создание
условий для развития систем ведения лесного хозяйства силами местного населения и обеспечение прав доступа для
лесопользователей. Для изучения и анализа указанной темы
были выбраны три пилотные территории, при этом ориентировались на следующие показатели: географическое положение с
учетом наличия леса и разнообразие природно-экономических
условий; населенные пункты, близко расположенные к лесу,
населенные пункты, имеющие в наличии малый бизнес, а также
возможности их создания.
Оценка лесопользования была дана методом опроса населения при помощи анкет и методом непосредственного общения
с представителями госструктур.
Основное направление ведения сельского хозяйства в пилотных территориях – скотоводство, выращивание овощей,
садоводство. Из вариантов малого бизнеса широко распространена торговля продуктами питания, товарами легкой
промышленности и аппаратуры; имеются небольшие цехи по
выпечке хлеба и хлебобулочных изделий; распространена тендерная выпечка хлеба и приготовление национального блюда
левенги (из курицы и рыбы). Тендеры заполняются древесным
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углем или дровами, которые покупаются на местных рынках.
Таким образом, выявляется потребность местного населения
в дровах не только для отопления.
Кроме того, развитие малого бизнеса, а также поступления
финансов из прилегающих стран, куда уезжает на заработки
мужское население, способствует увеличению благосостояния
людей. В связи с этим возросло строительство частных домов,
кафе и чайхан, а поэтому потребность в строительной древесине
также растет. Дефицит древесины покрывается благодаря ввозу
ее из России и Турции. Местные госструктуры не могут обеспечить необходимой древесиной, поскольку данного производства
нет. Лесхозы заняты, в основном, охраной леса, питомниками,
лесовосстановлением и содействием естественному возобновлению, а также санитарными рубками. Лимит заготовки дров
лесхозами небольшой (200–300 м3 в год) и распределяется
между школами, детскими садами, больницами. Так, к примеру,
в одном из пилотных районов население составляет 60 тыс.
человек, потребность населения в дровах превышает 60 000 м3.
Однако 10-летний план заготовки дровяной древесины был
утвержден в размере 37490 м3. Понятно, что население будет
всегда испытывать дефицит в дровах.
На 1.09.2010 года в данном районе было выявлено 19 случаев незаконной рубки, срублено 157 деревьев, что составило
30,25 м3. В 2009 году имелось 27 случаев незаконных рубок,
было срублено 180 деревьев – 58,0 м3 из ценных пород дуба,
бука, граба, а ущерб составил 1209 манат. По сравнению с
предыдущими годами, объем незаконных рубок уменьшился.
К примеру: в 2008 году было выявлено 45 случаев нарушения,
срублено 241 дерево, составившие 96 м3, с нанесенным ущербом
1867 манат; в 2007 году нарушений было 99 случаев, вырублено
303 дерева, нанесенный ущерб – 3270 манат. Динамика уменьшения правонарушений в лесу, как положительный фактор,
объясняется тем, что в районах и в селах, согласно государственной программе, проводился и проводится газ и свет.
При опросе населения определились основные причины
правонарушения: отсутствие газа в отдаленных селах, холодные
зимы в горах, отсутствие альтернативного топлива, высокая
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стоимость доставки дров и строительной древесины; низкая
заработная плата и пенсия местного населения, низкая заработная плата работников лесного хозяйства лесников и охраны,
неспособность госструктур обеспечить населения необходимым количеством дров и строительной древесины.
На основании выявленных причин намечаются пути защиты
леса от правонарушений. К ним относятся: создание общинных
и модельных лесов; повышения заработной платы и пенсии
населению; увеличения объема заготовки дров путем создания
плантации из быстрорастущих пород; развитие малого бизнеса
по переработке орехоплодовых и других продуктов леса, консервирование дикоплодовых; использование альтернативного
топлива (кизляка, скорлупы ореха и пр.); защита леса от выпаса
скота путем огораживания участков леса; осуществление подсева и посадки лесных культур на рединах и заброшенных землях, используя местные лесные породы; выделение площадей
для законного выпаса скота на землях бывших колхозных и
совхозных лесов; выделение сенокосных угодий, обеспечивая
продажу сена населению по доступным ценам. Также важны
действия госструктур по поднятию возможностей лесхоза
обеспечить их технической базой и финансированием.
Планомерное, целенаправленные действия государства и
местных сообществ по сохранению и защите леса позволят
улучшить благосостояние местного населения и спасти лес от
снижения его главных функций – почвозащитных, водорегулирующих, утраты биологического разнообразия растительного
и животного мира.
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FORESTS OF GEORGIA
CURRENT MANAGEMENT AND CHANGES
Marika Kavtarishvili
IUCN / ENPI-FLEG, Tbilisi, Georgia

Introduction
The territory of Georgia is 6.5 million hectares. Forest fund
areas occupy 3005.3 thousand hectares while pure forest accounts
for 2772.4 hectares which is approximately 40 % of the country’s
territory. It should be mentioned that the information is not updated
as forest inventory has not been conducted for last 10 years. The
total timber resources of the world are estimated at 360 billion cubic
meters, in Georgia these resources are estimated at 451.7 million
cubic meters i.e. 0.13% of the world stock [1].
After 1990 the discussion related to the reform of Georgian
forestry sector became very active, but there have not been taken any real steps forward. Because of frequent changes within
government the reform in forestry sector was delayed or if implemented, rather inconsistently. So its direction was changed
several times. Nowadays, the following has been considered to be
the main challenges existing in Georgian forestry sector: There has
been no national Forestry Policy and Strategy adopted in Georgia;
national forestry legislation is not consistent with sustainable forest
management principles; there are signiﬁcant shortcomings in
current forest use regulations and practice; institutional structure
is not properly developed; forest Inventory has not been conducted
for last 10 years; current system of forest categorization is not
consistent with sustainable forest management systems; the only
owner of forests is government, which do not have enough capability to protect forests properly; public involvement in decision
making process is restricted [2].
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Current Forest Management Bodies in Georgia –
Ongoing Reform in Forestry Sector
Georgian forests are managed by the Ministry of Environment
Protection and Natural Resources through its’ Forestry Agency and
Agency of Protected Areas. Forests in Adjara and Abkhazia regions
are managed by the relevant institutions of those Autonomous
Republics [3].
Besides, according to Georgian legislation forests having local
meaning are to be managed by Local Self Governing Authorities[4].
Church is also considered as a forest owner [5].
There are 9 Regional Divisions within Forestry Agency: Kakheti,
Kvemo Kartli, Shida Kartli, Mtcketa-Mtianeti, Imereti, Samtkhe
Javakheti, Guria, Racha-Lechkhumi – Kvemo Svaneti, SamegreloZemo Svaneti [6].
From August 2010 former Forest Department of the Ministry
of Environment Protection and Natural Resources was abolished
and Forestry Agency was established as a Legal Entity under Public
Law [7].
In his interview to «Arboreum Georgia», Mr. Papuna Chachidze,
then chairmen of the newly established Forestry Agency explained:
«There were certain problems in the forest sector that complicated
forest management and control of forest resource use. Those problems were related to illegal utilization – illegal logging, grazing,
growing of agricultural crops on the lands of the forest fund, and
the collection of non-timber resources without control. All this was
done illegally, because it was not regulated by law.
Initiators of forestry reform decided to implement a reform of
the sector, with which, ﬁrst of all, all above mentioned activities
will be covered by law, all forest resources shall be used fully, and
the population shall be entitled to implement its activities with
strict observance of the law. Also investors will be authorized to
implement their activities, including agricultural and recreational
potential of forests – to build hotels, arrange catering objects etc. –
and to pay for it» [8].
The new Agency’s functions and responsibility, as well as its’
institutional structure is based on Georgia’s Law on the Establishment
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of Forestry Agency, charter of Forestry Agency of Georgia, changes
in forest code of Georgia and new forestry regulations. Increased
functions and possibility of additional income were given to the
newly established Forestry Agency. Now the Agency will be able to
regulate various types of forest usage (more then its’ predecessor
Forest Department could regulate). Also the new agency was tasked
with formation of forest inventory system, creating of common
information network and data base, deﬁning state forest territory
borders, and conducting of forest protection activities;
The maintenance and protection of the forest remains the function
of the Agency. According to the authors of the reform, the forest will
be protected more actively, because due to the limited budgets former
forestry department was not able to maintain the forest properly;
forest restoration works were not implemented actively. After the
reform the agency will be able to fulﬁl the works. The reform will
help to save Georgian forests.

Assessment of Current Forest Management
and Use of Forest Resources in Georgia
One of most important problems in Georgia is sustainable retaining of healthy ecosystem, protection of natural resources and their
rational use, especially concerns to forest resources. During the last
decades protection of forests has signiﬁcantly worsened because
of number of subjective and objective reasons [9].
The ENPI FLEG – «Improving Forest Law Enforcement and Governance in the European Neighbourhood Policy East Countries and
Russia» Program is ongoing in Georgia. The main objectives of the
program are to contribute to establishing of legal and sustainable
forest management and practices, strengthening the rule of law,
and enhancing local livelihoods. The ENPI FLEG Program is funded
by the European Union. The three implementing partners of the
program in Georgia are the World Bank, WWF and IUCN.
Recently 2 assessments have been completed in the framework of
ENPI FLEG program in Georgia: Study on Current forest management
standards and practices in Georgia; and Assessment of Social and
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Economic Impacts of Unsustainable forest practices and Illegal
Logging on Rural Population of Georgia.
Study of Current Forestry Standards and Practices in Georgia
was commissioned by IUCN and carried out by forestry expert
Merab Machavariani. A comprehensive and detailed research of
current forest management standards and practices in Georgia
was completed by focusing on four pilot areas; Existing standards
and practices were compared with internationally acknowledged
sustainable forest management standards, and recommendations for
improvements of existing forest management practices in Georgia
were prepared.
The Study focused mainly on production of timber resources.
According to the author, in order to launch the process of harmonization of the existing practices of Georgian forest management with
international standards, it is necessary to prepare the relevant
legislative and institutional basis for the re-organization of the forest
sector in the country. The investigation of the current situation in
the realm of timber production has also revealed a number of issues
to be discussed and improved. This applies to the legislative basis
as well as the system of forest education, including professional
continuing retraining.
According to the expert’s view it is advisable that the new code
(or law) deal with the following:
 Forest management should be with necessity administered by
the personnel with relevant education and qualiﬁcation;
 Identiﬁcation of the necessary forestry measures to be implemented through the state funding;
 Establishing of the mechanisms of participation of various
interested parties in forest management;
 Development of detailed rules/sub-statutory acts necessary
for timber production;
 Harmonization of the existing legal requirements for forest
inventory and management planning with the best international
practice;
 The necessity of preparation of the relevant action/operating
plans for the implementation of various forestry measures;
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 Edition of the current rules of the allocation of cuttings (Final
Cutting, Thinning) and their harmonization with the international standards;
 Approximate the existing system of forest education to the
European system.
 In the framework of this study a Georgian language Guideline
of Forest Harvesting has been prepared.
Vasil Gulisashvili Forest institute in the framework of ENPI
FLEG program carried out an Assessment of Economic and Social
Impact of Unsustainable Forest Practices and Illegal Logging on Rural
Population of Georgia.
After analyzing key legislation such as Forest Code of Georgia,
Law of Georgia on Licenses and Permissions, Organic Law of Georgia
on Self-government and Adopted Forest Management Plans the
conclusion was made that forest legislation requires improving to
become eﬀective mechanism in the sphere of sustainable use of
forest resources. The following changes had been recommended:
Decentralization of forest system; Identiﬁcation of responsibilities
and duties of local forestry units in decision making process; Simpliﬁcation of the procedure to get forest usage permission.
Evaluation of social-economic conditions of local population was
also conducted and main problems were identiﬁed: Unemployed
youth and migration; Inhabitants are not able to cultivate sowing and
arable areas and grow products; Deﬁciency of equipment for land
cultivating; Absence of strong ﬁnancial institutes; lack of alternative
energy sources; poor environmental situation).
One of the main ﬁnding of the assessment was the identiﬁcation of
root causes of illegal logging by rural population of Georgia. As such
factors can be considered: delays in selection of felling sites, improper
legal procedures of fuel wood harvesting, insuﬃciently small number
of human resources and what is more – professionals in the regional
forest services and high prices of fuel wood production[10].
Conclusion
State forest fund of Georgia is a real treasure for such a land-hungry country as Georgia and any problem concerning rational usage of
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forest resources is of national importance. Relevant reform in forest
sector on the one hand and implementation of the recommendations
given by several experts on the other hand should lead the country
to positive results in this ﬁeld.
Sources:
1. http://www.enpi-ﬂeg.ge/enpi_ﬂeg/index.php?option=com_content&view=
article&id= 57&Itemid=62&lang=en
2. Irakli Macharashvili: Forest Sector of Georgia. CIPDD Policy Paper 2009.
3. Article 7, Forest Code of Georgia.
4. Article 13, Forest Code of Georgia.
5. Article 9, Forest Code of Georgia.
6. Article 10, Georgia’s Bylaw of Forestry Agency – Legal Entity under Public
Law.
7. Article 4 of Georgia’s Law on the Establishment of Forestry Agency, July 6,
2010.
8. Arboreum Georgia, Nr.3 Jan-Jun 2010, available at: http://www.enpi-fleg. ge /
enpi_fleg/pdf/quartely_newsletterFLEG_eng_sep.pdf
9. Forest Management and Use of Forest Resources in Georgia, Technical Report,
Merab Machavarini, Tbilisi 2010.
10. Assessment of Economic and Social Impact of Unsustainable Forest Practices
and Illegal Logging on Rural Population of Georgia, Vasil Gulisashvili Forest
Institute, Tbilisi, 2010 available at:. http://www.enpi-ﬂeg.ge/enpi_ﬂeg/pdf/
research.pdf

EXTENT OF ILLEGAL LOGGING IN ARMENIA:
WHAT СAN BE DONE ABOUT IT
Tatevik Zohrabyan
ICARE Foundation, Yerevan, Armenia

Introduction
Deforestation is one of the concerns in many countries. The
unsustainable forest practices, including conversion of the forests
into agricultural lands and unsustainable forest harvests, contribute
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to the deforestation. In developing countries this phenomenon is
more accentuated given the inadequate infrastructure, policies,
and awareness.
To explain the increasing trends deforestation, a line of research
has been conducted over the years. It has been shown that poverty,
poorly deﬁned or nonexistent laws (in some cases) about sustainable
forest uses, and political will are the major causes of deforestation.
To ﬁght the deforestation many international organizations provide
assistance to developing nations. This study is supported by ENPIFLEG to conduct socio-economic research which aims to understand
the causes of unsustainable forest practices and suggest pilot programs to tackle the issue(s).
The ﬁndings of this study indicate that poverty is indeed contributing to the deforestation, however, it is only the miniscule
percent of all the causes. The major cause is the realization by major
rent-seekers that forest harvesting is quite proﬁtable which can be
exploited. This is another characteristic of developing countries
where improper infrastructure, laws and regulation, high level of
corruption and lack of political will are dominating forces which
tend to counteract with the eﬀorts of NGO’s, donor organizations
and simply the concerned population to ﬁght against such forest
practices.
Methodology and Survey Procedure
Households and sawmills were the target f this study. The main
purpose was to collect enough data to analyze the demand for
fuelwood, characteristics of customers, and factors aﬀecting the
illegal logging, and policies that can be suggested based on the
observed characteristics and drivers of illegal logging of forests. The
methodology as well as the target locations for the socio-economic
survey study was chosen to be consistent with the study that was
conducted in 2003 by World Bank in Armenia on the same topic.
Fieldwork with seven trained interviewers started at the beginning
of September, 2010.
Overall, 825 households from 8 Marzes have been surveyed
by October 2010. The non-response rate is quite small: only 6
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households were reluctant to provide information and complete
the survey. Hence, 819 completed surveys have been collected in
the framework of household survey. Simultaneously, sawmills have
been interviewed, however, the non-response rate for sawmills was
quite high causing the total number of sawmills applicable for this
study smaller than expected. In addition, the ﬁnancial crisis caused
many sawmills to go out of business, which created an additional
barrier to ﬁnd sawmills.
The sample size is representative of households that are within
10 km range from the forest. The number of households in the forest
communities (i. e. Tavush, Lori, and Syunik) is proportionally higher
than those in non-forest communities. The geographic coverage
and proportion of completed surveys per Marzes is presented in
ﬁgure 1.
After the village and marz selection (according to the 2003 study),
number of routes have been selected taking into account the size
Vayots Dzor, 6%

Kotayk, 11%

Ararat, 7%
Aragatsotn, 7%
Tavush, 16%

Syunik, 17%

Lori, 33%

Gegharkunit, 3%
Figure 1: Geographic Coverage of Completed Surveys in Armenia
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of the village/city. Furthermore, on each route, 2–5 (depending on
the size of the route) households have been interviewed which are
located on the right side and are apart from each other on average
2 houses. Adults, who are the most informed family members
in the household, are then chosen for the interview. No speciﬁc
methodology is adopted for sawmills given the limited number of
valid sawmills in the country. Approaching all the identiﬁed (from
various sources) sawmills was the procedure for this study.
Results
The results of this study are presented based on the household
survey ﬁndings, whereas the analysis of sawmills are in progress
and will be presented in the ﬁnal version of the report. The most
common sources of fuel according to 819 households surveyed are
the fuelwood, natural gas, and bottled gas. The numbers have been
compared with those of 2003 study to observe possible trends.
As it is shown in ﬁgure 2, the uses of fuelwood and bottled gas
have decreased by 12 % and 8 %, respectively, whereas the use
of mains gas increased by 37 % from 2003 to 2010. The major
contributing factor for this notable change is the increased number
of villages and dwelling with natural gas connections and access to
it. Although there has been a notable shift in preferred source of
fuel and the actual use in favor of mains gas, the recent rumors of
expected increase in gas prices in 2011 can reverse this positive shift
forcing many forest dependent and (in general) poor communities
to shift from gas to fuelwood and electricity. The potential increase
in demand for fuelwood in 2011, according to economics theory, will
shift demand outwards. The increase in per cubic price of fuelwood
is an inevitable consequence in this case, implying that the prices
of both gas and fuelwood would be high. The danger for fuelwood
consumption is that the demand for fuelwood is quite inelastic
implying that 1 % increase in prices will reduce the consumption
of fuelwood by less than 1 %. Particularly, the observed demand
function based on 819 surveys is as follows:
Q = 11,37 – 0,00028P
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The supply of gas to households has already decreased in 2009
relative to 2008. The trend is forecasted to continue in 2010; hence
the decrease in gas supply will decrease not only in 2010 but more
so in 2011 mainly due to gas price increase.
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Summary and Conclusion
The identiﬁcation causes of illegal logging and unsustainable
forest practices was the objective of this study. For this purposes,
socio-economic survey has been conducted among households and
sawmills in 8 marzes of Armenia in 2010.
The results of this study indicate noticeable changes in fuelwood
use from 2003 to 2010. The decline in consumption of fuelwood
over time was one of the motivating factors that gasiﬁcation of all
the villages and dwellings would certainly minimize the fuelwood
use. However, the expected increase in gas prices is going to aﬀect
this trend to the opposite direction. The consequence of this is
increased demand for fuelwood, hence higher prices. However, due
to inelastic nature of demand for fuelwood the demand for fuelwood
will not decline largely even if the fuelwood prices increase. Hence,
the rent-seekers who exploit forests for proﬁt making purposes,
while reducing their costs through «connections» or illegal activities,
will continue their unsustainable forest practices as long as there
is demand for their products.
Observing all the causes of demand for legal or illegal fuelwood
and timber, several activities and policies are suggested to restore
the sustainable forest practices.
 Gas subsidies to the vulnerable, forest-dependent communities
 Involvement of communities in forest management actions
 Development of NTFP as a tool for alleviating poverty of forestdependent communities
 Improvement of the invoice-based transparent fuelwood/
timber/fallen-tree tracking system
 Control of the commercially-based illegal logging
 Clear deﬁnition of forests and tree-covered areas in terms of
their legal status
 Restriction of timber exports from Armenia
 Promotion of fuelwood imports.
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АНАЛИЗ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ
ПОСЛЕДСТВИЙ НЕУСТОЙЧИВОЙ ЛЕСНОЙ
ПРАКТИКИ И НЕЗАКОННЫХ РУБОК НА
СЕЛЬСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ АЗЕРБАЙДЖАНА
Азад Алиев
Программа ENPI-FLEG, г. Баку, Азербайджан

Программа «Совершенствование правоприменения и управления в лесном секторе» ФЛЕГ призвана внести свой вклад
в обеспечение законного и устойчивого управления лесным
хозяйством и лесопользованием, укрепление правопорядка и
повышение уровня жизни местного населения Азербайджана.
При подготовке стратегии Программы для Азербайджана были проведены активные дискуссии с широким спектром заинтересованных сторон, включая соответствующие
государственные учреждения и представителей неправительственного сектора. Такие обсуждения способствовали определению и включению конкретных приоритетов для страны в
общий круг задач в рамках разрабатываемой Программы.
Предпринят ряд инициатив, среди которых исследование
и анализ социально-экономического воздействия незаконных
рубок на местное население, создание обучающих модулей,
которые будут применяться в различных районах Азербайджана, проведение регулярных совещаний с заинтересованными
сторонами.
Общая площадь территории Азербайджанской Республики
составляет 86,6 тыс. км2. Общая площадь лесов Азербайджана
равна 1213,7 тыc. га. Из них лесной покров охватывает
989,5 тыc. га, что составляет 11,4 % общей территории. На
душу населения приходится 0,12 га площади лесов, что в 4 раза
(0,48 га) меньше соответствующего среднего показателя в
международном масштабе.
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Леса Азербайджана по степени важности относятся к I группе лесов и они распространены в различной форме в регионах
страны. Одна из характерных особенностей регионов – наличие различных природных богатств – сырьевых минералов,
энергии, воды, земель. Среди них лесные ресурсы выполняют
функции нехарактерные другим природным богатствам. Леса
считаются единственным природным комплексом, создающим условия для стабилизации таких важных для биосферы
компонентов, как вода, воздух и земля.
Большинство лесных участков республики (85 %) размещается на Большом и Малом Кавказе, в Талышском горном
регионе. Большая часть лесов состоит из ценных древесных
пород (дуб, бук, граб, липа, клен и др.). Разнообразие лесов
республики зависит от климата, почв, вертикальной поясности. Лесной фонд Азербайджанской Республики состоит из
горных и равнинных лесов. В соответствии с экономическим и
экологическим значением, местоположением и выполняемыми
функциями, лесной фонд страны отнесен к лесам первой группы
и делится по следующим категориям защиты:
 заповедные леса;
 курортные леса;
 особо ценные лесные массивы;
 леса зеленых зон городов и других населенных пунктов;
 дикоплодовые леса;
 государственные защитные лесные полосы;
 другие леса.
В Азербайджане начато исследование, целью которого является определение экономических и социальных последствий
неустойчивой лесной практики и незаконных рубок на сельское население. По рекомендации Министерства экологии и
природных ресурсов Азербайджана для проведения исследований пилотной территорией выбран Исмаиллинский район.
Исследования велись по определенной методологии. На
начальном этапе были организованы встречи и обсуждения со
специалистами Министерства экологии и природных ресурсов
Азербайджана и ведущими специалистами лесного сектора
страны, проведены консультации с научными работниками.
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Вопросы, согласно которых проводились исследования, также
были обсуждены с представителями неправительственных
экологических организаций.
На первом этапе исследования был запланирован опрос
местного населения, зависимых от лесных ресурсов, для чего
были разработаны анкеты для населения. Для опроса были
приглашены опытные интервьюэры в сфере лесного хозяйства, использовалась соответствующая методология работы
с населением.
Проведены встречи и мероприятия:
1) встреча и консультации со специалистами Министерства
экологии и природных ресурсов Азербайджана;
2) обсуждение проблемы с ведущими специалистами лесного сектора;
3) консультации с ведущими специалистами Научно-исследовательского института лесного хозяйства при Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана;
4) встречи с представителями трех сельских администраций
Исмаиллинского района;
5) встреча с работниками лесного хозяйства Исмаиллинского района.
Согласно исследовательской методологии была также собрана необходимая статистическая информация, в том числе:
 социально-экономические и демографические показатели
района;
 данные о проектах международных и местных организаций и их результаты;
 основные данные лесного фонда;
 основные направления и объемы использования лесов;
 существующие данные о незаконных рубок;
 статистические показатели по Азербайджану и в отдельности по регионам страны.
Необходимая информация была получена из официальных
структур, в том числе Государственного комитета Азербайджана по cтатистике, Министерства экологии и природных
ресурсов, а также неправительственных и общественных
организаций.
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Кроме того, получены данные от:
 исполнительных органов власти Исмаиллинского района;
 неправительственных и международных организаций;
 местных предпринимателей;
 местного населения.
На базе анализа опросных анкет населения проведены исследования. Результаты анализа получены с помощью специальной программы SPSS, составлены соответствующие таблицы
и диаграммы.
Одновременно осуществлен SWOT-анализ состояния лесного хозяйства.
Кроме того, намечено, что в Азербайджанском государственном аграрном университете, в городе Гянджа будет проведен
семинар с участием ученых, преподавателей, экологов, специалистов в области лесного сектора и неправительственных организаций страны, на котором будут подготовлены и выработаны
рекомендации по совершенствованию существующей практики
неустойчивых рубок леса.
Предварительные результаты:
1) бедность и безработица, в особенности среди сельского
населения, жителей лесных деревень и поселков;
2) чрезмерные и несправедливые ограничения доступа к
жизненно важным для населения ресурсам леса;
3) невыполнимые требования законодательства и коррупционная нагрузка, подавляющие развитие законного
лесного бизнеса;
4) слабость лесной охраны или ее отсутствие, нехватка
полномочий для эффективной охраны лесов или неправильная ее организация.
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РЕЗУЛЬТАТЫ
ОПРОСОВ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ
О НЕЗАКОННЫХ РУБКАХ В ЛЕСАХ РОССИИ
Лалетин А. П., Лалетин А. А.
НПО «Друзья сибирских лесов», г. Красноярск, Россия

Весной и летом 2010 г. был проведен опрос общественного
мнения по проблеме нелегальных рубок в лесном секторе.
На краткий опросник ответили 124 человека из 8 регионов
Европейской части России (Архангельская, Владимирская,
Вологодская, Новгородская, Псковская, Смоленская области, Республика Карелия и город Санкт-Петербург), а также
58 человек из 7 регионов Сибирского и Дальневосточного
Федеральных округов. Подсчет отдельно проводился среди
респондентов Красноярского края (44 респондента), других
регионов Сибири (Алтайский край, Республика Саха-Якутия,
Новосибирская, Томская и Читинская области), Приморского
края и регионов Европейской части России (ЕЧР).
На первый вопрос «Cчитаете ли Вы, что в Вашем регионе
имеются серьезные проблемы с правоприменением в лесном
секторе (незаконные рубки, браконьерство, захват лесных земель и т. д.)?» утвердительно в Красноярском крае ответили
77 % опрошенных. Доля тех, кто считает, что таких проблем
нет, в Красноярском крае составляет 21 %. Затруднились ответить – 7 %. В регионах Сибири и в Приморском крае все
респонденты положительно ответили на этот вопрос. В ЕЧР
утвердительно ответили на этот вопрос 61 % опрошенных.
Доля тех, кто считает, что таких проблем нет, в ЕЧР составляет
23%. Затруднились ответить – 16 %.
Подтверждением вывода об отсутствии положительных
изменений являются ответы на следующий вопрос: «Как за
последние два-три года в Вашем регионе изменилась ситуация
с правоприменением в лесном секторе?». В Красноярском крае
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лишь 11 % опрошенных ответили, что она улучшилась и острота
проблемы снизилась. 43 % респондентов считает, что изменений не наблюдается, а 39 % полагает, что ситуация ухудшилась.
В регионах Сибири и в Приморском крае никто из опрошенных
не ответил, что ситуация улучшилась. В сибирских регионах
29 % респондентов считает, что изменений не наблюдается, а
57 % полагает, что ситуация ухудшилась. В Приморском крае
лишь 14 % респондентов считает, что изменений не наблюдается, а 72 % полагает, что ситуация ухудшилась. В ЕЧР 11 %
отметили улучшение ситуации, 35 % респондентов считает,
что изменений не наблюдается, а 44 % полагает, что ситуация
ухудшилась.
Третий вопрос звучал следующим образом «Считаете ли Вы,
что государственные органы управления лесами эффективно
решают проблемы правоприменения в лесном секторе (борются
в незаконными рубками, браконьерством, незаконным захватом
лесных земель и т. д.)?» В Красноярском крае положительно
ответили на этот вопрос 27 % опрошенных, а противоположной точки зрения придерживаются 64 % респондентов. Ещё
более показательной является картина в регионах Сибири,
где все респонденты отрицательно ответили на этот вопрос.
В Приморском крае положительно ответили на этот вопрос
только 14 % опрошенных, а противоположной точки зрения
придерживаются 86 % респондентов. В ЕЧР положительно
ответили на этот вопрос 21 % опрошенных, а отрицательно –
51 % респондентов.
Четвертый вопрос был сформулирован следующим образом:
«Считаете ли Вы, что изменения системы управления лесами
(передача системы Рослесхоза из Минприроды в Минсельхоз,
передача полномочий с федерального на региональный уровень,
смена руководителей и т. д.), а также принятие нового Лесного
кодекса содействовали решению проблем правоприменения
в лесном секторе?» В Красноярском крае 43 % опрошенных
ответили, что эти изменения не содействовали решению
проблемы правоприменения в лесном секторе и также 43 %
считают, что они не оказали сколько-нибудь заметного влияния. Обнаружили положительное воздействие этих реформ на
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решение проблем правоприменения лишь 11% респондентов.
В регионах Сибири 86 % опрошенных ответили, что эти изменения не содействовали решению проблемы правоприменения
в лесном секторе, а остальные 14 % респондентов считают, что
они не оказали заметного влияния. В Приморском крае все
респонденты ответили, что эти изменения не содействовали
решению проблемы правоприменения в лесном секторе. В регионах ЕЧР 48 % опрошенных ответили, что эти изменения не
содействовали решению проблемы правоприменения в лесном
секторе, а 27 % считают, что они не оказали сколько-нибудь
заметного влияния. Обнаружили положительное воздействие
этих реформ на решение проблем правоприменения в лесном
секторе ЕЧР всего 8 % респондентов.
Самые интересные результаты принесли ответы на пятый
вопрос, который звучал следующим образом: «Укажите, на
Ваш взгляд, пять основных причин правонарушений в лесном
секторе (незаконных рубок, браконьерства, незаконного захвата
лесных земель и т. д.):
 сложное и противоречивое законодательство и правила
использования лесов, создающие препятствия для легального использования лесов;
 отсутствие у местного населения заинтересованности и
возможности легального использования лесов;
 незнание местным населением действующих законов и
правил;
 правовой нигилизм местного населения (не желание соблюдать законы и правила);
 недостаточно строгие санкции (штрафы, уголовные наказания и т. д.) за лесные правонарушения;
 отсутствие у леса реального хозяина, лесной охраны и
недостаток у нее полномочий;
 бездействие и коррупция органов власти;
 влияние организованной преступности;
 бедность местного населения, алкоголизм, социальная
деградация;
 высокая доходность незаконного использования лесных
ресурсов.
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Из вышеназванных 10 возможных причин на первые два
места в Красноярском крае попали следующие: «отсутствие у
леса реального хозяина…» (82 %) и «сложное и противоречивое законодательство …» (73 %). Эти же две причины также
названы в числе приоритетных (по 86 %) в регионах Сибири
и в Приморском крае, а также в ЕЧР (54 % и 72 % соответственно). Кроме того, все респонденты в сибирских регионах
и в Приморском крае к числу приоритетных причин относят
«бездействие и коррупцию органов власти», а в Приморском
крае также и «высокую доходность незаконного использования
лесных ресурсов» (по 100 %). Интересно, что такая причина,
как «влияние организованной преступности», оказалась на
последнем месте в Красноярском крае (2 %) и в ЕЧР (10 %).
Никто из респондентов в регионах Сибири не назвал «незнание
местным населением законов и правил», а в Приморском крае –
«недостаточно строгие санкции за лесные правонарушения».
Руководителям и специалистам лесного сектора Сибири
и Дальнего Востока мы также предлагали для заполнения
и другую, более подробную, анкету. Всего было заполнено
26 анкет (24 – в Красноярском крае и 2 – в Приморском крае).
Региональных различий выявлено не было и все 26 анкет были
обработаны совместно. Ниже, для иллюстрации, приводятся
ответы на некоторые вопросы этой анкеты. Этот опрос также
был проведен весной и летом 2010 года в Красноярском и
Приморском краях.
4. Как вы оцениваете изменения законодательно-нормативной базы, а также реформу системы управления лесами?, %
4.1. Очень положительно
0
4.2. Положительно
3,8
4.3. Нейтрально
15,4
4.4. Отрицательно
61,6
4.5. Резко отрицательно
19,2
5. Помогает ли новая законодательно-нормативная база и
система управления лесами преодолеть проблему незаконных
рубок и торговли незаконно заготовленной древесиной? , %
5.1. Да, в значительной степени
0
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5.2. Да, но не в значительной степени
19,2
5.3. Не влияет
30,8
5.4. Они способствуют ухудшению ситуации
50
5.5. Затрудняюсь ответить
0
6. Помогает ли новая законодательно-нормативная база
и система управления лесами улучшить качество управления
лесами?, %
6.1. Да, в значительной степени
0
6.2. Да, но не в значительной степени
23,1
6.3. Не влияет
11,5
6.4. Они способствуют ухудшению ситуации
50
6.5. Затрудняюсь ответить
15,4
7. Способствуют ли новая законодательно-нормативная
база и система управления лесами улучшению возможности
для местного населения легально заготавливать недревесные
ресурсы леса (грибы, ягоды, орехи, береста и др.)? %
7.1. Да, в значительной степени
3,8
7.2. Да, но не в значительной степени
19,2
7.3. Не влияет
46,2
7.4. Они способствуют ухудшению ситуации
23,1
7.5. Затрудняюсь ответить
7,7
8. Способствуют ли новая законодательно-нормативная
база и система управления лесами легальному обеспечению
местного населения дровами?, %
8.1. Да, в значительной степени
3,8
8.2. Да, но не в значительной степени
15,4
8.3. Не влияет
11,5
8.4. Они способствуют ухудшению ситуации
61,6
8.5 Затрудняюсь ответить
7,7
Результаты этих опросов дают очень интересную информацию для анализа реальной ситуации в области совершенствования правоприменения и управления в лесном секторе
России, указывают на наиболее эффективные направления
дальнейших действий.
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БОЛЕЗНИ
СОСНОВЫХ МОЛОДНЯКОВ БЕЛАРУСИ
КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР ДЕСТАБИЛИЗАЦИИ
ЛЕСНЫХ ЭКОСИСТЕМ
Наталья Азовская
Белорусский государственный
технологический университет, г. Минск

Сосна обыкновенная (Pinus sylvestris L.) является основной
лесообразующей породой в Республике Беларусь, занимая около 50 % покрытой лесом площади. В Беларуси искусственное
лесовосстановление и лесоразведение сосны обыкновенной
ежегодно производится на площади свыше 25 тыс. га, что составляет более 66 % площади всех создаваемых в республике
лесных культур. Среди сосновых насаждений около 40 % –
молодые насаждения. В этом возрасте древесные растения
наиболее подвержены воздействию внешних факторов, в том
числе и биотических, и могут массово гибнуть от поражения
патогенными организмами.
Для выяснения основных видов болезней сосновых молодняков нами были проведены лесопатологические обследования, а также проанализированы данные обследования лесов,
проведенные лесопатологической партией РУП «Белгослес».
Обследованиями были охвачены лесхозы республики из
различных лесорастительных регионов. При обследованиях
также отбирались образцы поражений, которые в дальнейшем
анализировались; идентификации возбудителей заболеваний
было уделено особое внимание.
По результатам обследований нами было выявлено, что
наибольшую распространенность в сосновых лесах Беларуси
в целом получили следующие виды болезней: пестрая ситовая
гниль корней, вызываемая грибом Heterobasidion annosum (Fr.)
Bref. (корневая губка) – 41,2 % и смоляной рак (рак-серянка),
вызываемый грибом Cronartium flaccidum Wint. – 7,1 %.
355

Корневая губка наиболее интенсивно поражает насаждения
в возрасте 20–40 лет, а смоляной рак преимущественно встречается в насаждениях средевозрастных и старше. В сосновых
молодняках I класса возраста имеются возникающие очаги
корневой губки и небольшие действующие очаги белой заболонной гнили. Широкую распространенность также получила
болезнь – шютте обыкновенное, вызываемое грибами из рода
Lophodermium (23,1 %).
Особый интерес в молодняках сосны I класса возраста представляет достаточно массовое в 2009−2010 годах явление –
инфекционное усыхание побегов, вызываемое различными
патогенами (распространенность в среднем по лесхозам –
16,7 %). Инфекционное усыхание побегов характеризуется
поражением побегов (центрального и боковых) текущего года,
что приводит к их увяданию и засыханию. На большинстве
обследованных нами участков хвоя на пораженной части
дерева имела симптомы усыхания, побег терял упругость по
всей пораженной длине и изгибался. На пораженных побегах
и погибшей хвое в конце вегетационного сезона обнаруживались массовые спороношения в виде полупогруженных в
ткани растения подушечек, которые при рассмотрении под
микроскопом оказались конидиальной стадией (пикнидами)
гриба.
Лабораторные исследования и идентификация возбудителя
показали, что на большинстве пораженных побегов присутствует вид − Sphaeropsis sapinea (Fr. ex. Fr.) Dyko et Sutto (= Diplodia
pinea (Desm.) Kickx.). Интерес представляет тот факт, что случаев
массового усыхания побегов сосны на территории Республики
Беларусь в результате развития данного вида гриба ранее не
отмечалось. Первые единичные случаи заражения сеянцев в
лесных питомниках Беларуси были отмечены в 1990 и 2007
годах. В литературе сопредельных стран заболевание описано
давно и получило название диплодиоза сосны (диплодиевый
некроз), а сам вид гриба отмечен как патогенный для сосны
в Российской Федерации, Украине. Большие площади лесов
сосны чёрной усыхают в Чехии. В целом, заболевание известно
по всему миру на различных хвойных породах.
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Распространенность диплодиоза сосны в обследованных
лесхозах в целом невысока. Диплодиоз чаще поражает сосновые
молодняки до 10 лет, в молодняках 11–15 лет заболевание
встречается реже, а насаждения старших возрастов почти
не поражаются патогеном. Это подтверждается и данными
литературных источников, в которых приводятся сведения,
что болезнь вызывает усыхание сеянцев и молодых растений
в питомниках и лесных культурах.
Заболевание встречается в различных типах леса. По отношению приуроченности данного заболевания к каким-либо
типам леса определенные выводы сделать пока трудно из-за
относительно небольшой площади, на которой проводился
анализ.
С повышением доли участия сосны в составе молодняков
пораженность их диплодиозом возрастает. Это свидетельствует о наличии более благоприятных условий для развития
заболевания в условиях микроповышений, ложбин рельефа
или в густых молодняках с участием лиственных пород, где
наблюдается скопление влаги в виде росы или тумана в утренние и вечерние часы, что благоприятствует поражению сосны
данным патогеном.
Анализ прироста по высоте здоровых и больных деревьев
показал, что линейный прирост у больных деревьев ниже, чем
у здоровых на 4,3 %. По полученным данным можно сказать,
что диплодиоз чаще развивается в острой форме, вызывая
резкое снижение роста дерева и его угнетение всего за 1 год
развития болезни.
Во многих случаях усыхание побегов сосны связано с развитием гриба Melampsora pinitorqua, вызывающим искривление
побегов сосны (сосновый вертун), грибов рода Lophodermium,
вызывающих обыкновенное шютте, Gremmeniella abietina
(Lagerb.) Morelet., вызывающим побеговый рак (склеродерриоз) хвойных пород; Sclerophoma pityophila (Corda) v. Hohn.,
вызывающим склерофомоз сосны. Последний вид встречается преимущественно в лесных питомниках, однако способен поражать и молодые культуры сосны. Эти заболевания
встречаются достаточно редко, их площади незначительны,
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но в ряде случаев симптомы и признаки заболеваний сходны
с диплодиозом.
Таким образом, в сосновых молодняках Беларуси по данным
обследованых лесхозов инфекционное усыхание побегов в
среднем встречается на 16,7 % площади молодняков I класса
возраста. При проведении обследования на большей части
участков, где встречалось инфекционное усыхание побегов,
доминировал диплодиоз (72,5 %), на остальной территории
поражение побегов вызвано преимущественно сосновым
вертуном (27,5 %). Также встречаются побеговый рак, шютте
и склерофомоз, но их площади в годы обследования были
незначительны.
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Опыт ведения лесного хозяйства показывает, что в зоне
хвойно-широколиственных лесов, к которой относится территория Республики Беларусь, в результате возникновения
экстремальных погодных условий (прежде всего засух) наблюдается периодически повторяющаяся массовая гибель
ели на больших площадях. В результате последнего массового
усыхания ели (первая волна 1994–1998 гг., вторая – 1999–
2005 гг.) примерный запас древесины, вырубленной в процессе
проведения выборочных и сплошных санитарных рубок, по
данным Минлесхоза Беларуси составил к 2005 году порядка
25 млн м3. Названные мероприятия являются ядром комплекса
санитарно-оздоровительных мероприятий в усыхающих ельниках, направленных на регулирование численности стволовых
вредителей. В связи с этим важно представлять их реальную роль
в снижении численности ксилофагов и определить возможные
пути повышения эффективности санитарных рубок.
В период второй волны усыхания ельников в республике
нами дана оценка биологической эффективности санитарных
рубок на примере Борисовского лесхоза (2003 г.). При оценке
учитывали объемы санитарных рубок, выполненные лесхозом.
Объем древесины, заготовленной в порядке проведения сплошных санитарных рубок (далее ССР), составил 339500 м3, выборочных (далее ВСР) – 16200 м3. По нашим данным, короедный
запас на 1 м3 заселенного дерева составлял в среднем 8136
особей. Согласно расчетам, в течение года в Борисовском лесхозе еловые насаждения заселяло 545368,4 тыс. жуков. Критерием эффективности считали долю уничтоженных особей
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типографа от их общего количества при проведении конкретных санитарно-оздоровительных мероприятий.
При расчете мы исходили из следующих соображений.
Сплошные и выборочные санитарные рубки назначаются в
насаждениях III и II класса биологической устойчивости соответственно. Однако в Борисовском лесхозе к этим классам
устойчивости относили насаждения, в которых выделены
действующие, затухающие и затухшие очаги ксилофагов. Текущий отпад в затухших очагах в пределах нормы или отсутствует, поэтому вырубка таких насаждений фактически никак
не регулирует численность короедов и ее нельзя рассматривать
как мероприятие по снижению численности вредителей. Поскольку очередность проведения санитарных рубок жестко не
регламентируется (при обследовании очагов короедов стадии
их развития не указываются), предполагали, что вероятность
проведения рубок пропорциональна площади очагов каждой
стадии развития в пределах насаждений того или иного классов
биологической устойчивости. Так, вероятность проведения
ССР в действующих и затухающих очагах Борисовского лесхоза
соответственно составили 78 %, ВСР – 65 %. Отсюда поправочные коэффициенты (K1), которые учитывают долю действующих
и затухающих очагов в насаждениях III и II классов биологической устойчивости, равны: для ССР – 0,78, ВСР – 0,65. При
этом доля действующих и затухающих очагов в насаждениях,
утративших устойчивость, от всей площади таких очагов достигла 24 %, а в насаждениях, с нарушенной устойчивостью,
аналогичный показатель оказался равен 74 %. Отсюда поправочные коэффициенты (K2), учитывающие эти цифры, составили: для ССР – 0,24, ВСР – 0,74.
Далее считали, что рубка таких насаждений осуществлялась
равномерно в течение года. Очевидно, что эффективность
санитарных рубок напрямую зависит от времени их проведения. Существенное уничтожение короедов в их очагах возможно
только в теплую половину года (май – сентябрь), когда основная
масса короедов находится под корой деревьев. При проведении
санитарных рубок в осенне-зимний период их эффективность
снижается практически в два раза. Отсюда коэффициент (K3),
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учитывающий поправку на сроки проведения санитарных
рубок, принимали равным 0,5.
При проведении ССР вырубается текущий отпад, старый
сухостой и оставшиеся неповрежденные деревья ели. В общем
объеме вырубаемой древесины необходимо учитывать долю
текущего отпада, покольку именно удаление деревьев IV и
V категорий состояния регулирует численность ксилофагов.
По данным перечета деревьев на пробных площадях в насаждениях III класса биологической устойчивости в действующих
очагах эта цифра достигалат 25,4 %. Поэтому поправочный
коэффициент (K4) принимали равным 0,25. При проведении
ВСР вырубается часть деревьев в насаждениях II биологической устойчивости: текущий отпад, старый сухостой и часть
ослабленных растений. На основании перечета насаждений
на пробных площадях установлена доля заселенных короедами деревьев в общем отпаде, которая в действующих и
затухающих очагах изменялась в пределах 14,3–63,2 % (в
среднем 37,3 %), в связи с чем поправочный коэффициент
(K4) составил 0,37.
Например, если умножить объем вырубаемой древесины в
процессе проведения ССР на короедный запас на 1м3 древесины
заселенного дерева, то получим цифру, характеризующую максимально возможное количество жуков типографа, которое
можно изъять из популяции при том условии, что вырубаться
будет только заселенная короедами древесина. Полученную
цифру необходимо умножить на коэффициент (K2), характеризующий их долю в насаждениях, утративших устойчивость,
от общей площади таких очагов. Вероятность проведения
сплошных санитарных рубок пропорциональна площади очагов
каждой стадии развития в насаждениях III класса биологической устойчивости, но регулирование численности типографа
возможно только в действующих и затухающих очагах в теплую половину года. В этой связи количество уничтоженных
в порядке выполнения сплошных санитарных рубок жуков
пропорционально снижается, что учитывается поправочными
коэффициентами K1 и K3. Умножая полученное значение на
коэффициент K4, характеризующий количество текущего
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отпада в общем объеме вырубаемой древесины, рассчитываем
реальное количество жуков, которое можно изъять из популяции данным санитарно-оздоровительным мероприятием. Зная
суммарный короедный запас на территории лесхоза, устанавливаем биологическую эффективность сплошных санитарных
рубок. Аналогичной логики придерживаемся при расчете биологической эффективности выборочных санитарных рубок.
Результаты расчетов приведены в табл. 1.

К2

К3

К4

Биологическая
эффективность, %

К1

Короедный запас
на территории
лесхоза, тыс. шт.

Короедный
запас, шт./м3

Объем, м3

Мероприятия

Поправочные
коэффициенты

Количество
уничтоженных
жуков, тыс. шт.

Таблица 1
Расчет биологической эффективности санитарных рубок

ССР 339500 8136 0,78 0,24 0,50 0,25 64634,8 545368,4 11,9
ВСР 16200

8136 0,65 0,74 0,50 0,37 11775,9 545368,4

2,2

Биологическая эффективность ССР и ВСР, рассчитанная по
описанной методике, составила 11,9 % и 2,2 % (суммарно почти 15%). Однако эти цифры могли быть существенно выше,
если бы очередность проведения санитарных рубок была
регламентирована во времени и в зависимости от стадии
развития очагов стволовых вредителей. В случае проведения
санитарных рубок в действующих и затухающих очагах короедов в период май – сентябрь, когда большинство короедов
находится под корой деревьев, поправочные коэффициенты
K2 и K3 будут равны 1. При таком условии биологическую
эффективность сплошных санитарных рубок можно достичь
на уровне 30,4 %, а выборочных – 6,6 % (суммарно около 40 %).
Фактически же биологическая эффективность сплошных и
выборочных санитарных рубок оказывается ниже соответственно в 2,3 и 3,1 раза.
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Таким образом, в первую очередь санитарные рубки должны
проводиться в насаждениях II и III классов биологической
устойчивости, в которых выделены действующие и затухающие
очаги ксилофагов, в период май – сентябрь, когда основная
масса короедов находится под корой деревьев. Это позволяет
увеличить их биологическую эффективность в 2–3 раза.
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МАТЕРИАЛА СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ
Сергей Праходский
Белорусский государственный технологический университет, г. Минск

Современные технологии получения посадочного материала,
такие например, как формирование закрытых корневых систем,
отличаются высоким показателями качества. Выровненные
биометрические значения, хорошая устойчивость по отношению к внешним факторам среды обеспечивают таким сеянцам
и саженцам практически 100%-ую приживаемость и быструю
адаптацию. Однако, непосредственно сам процесс получения
таких растений агротехнически более сложен, по сравнению
с традиционной технологией выращивания. Ограниченный
объем контейнера требует определенного состава субстрата,
а также строго рассчитанных норм и сроков внесения удобрений, поштучный высев семян обуславливает специфику
микроклимата, использование производственных площадей
защищенного ґрунта ставит вопрос об интенсификации процесса выращивания. Все эти аспекты создают совершенно иную
среду выращивания посадочного материала.
Несмотря на четкое регулирование каждой агротехнической
операции, возникают и побочные явления. Так, в процессе
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выращивания сеянцы подвергаются воздействию патогенных
начал. Сочетание высокой влажности и температуры среды
способствует быстрому развитию возбудителей, вызывающих
инфекционное полегание сеянцев. По нашим данным [1] отпад в первый месяц выращивания (наиболее опасный период)
может достигать 48,6 %, по литературным [2, 3] – до 90–100%.
Инфекционное полегание сеянцев сосны обыкновенной чаще
проходит в две стадии: довсходовой и послевсходовой (скрытая и типичная по Н. И. Федорову [4]). На первом этапе после
высева семян, патоген губит прорастающие семена еще до
появления на поверхности субстрата всходов, особенно это
касается технологии выращивания сеянцев в теплицах. В связи
с этим особое значение приобретает система защиты сеянцев
от развивающихся инфекционных начал.
Одним из наиболее действенных способов является предпосевное замачивание семенного сырья в растворах фунгицидов
[5]. Такой способ позволяет дезинфицировать поверхность
семян, освободив, таким образом, субстрат вокруг проростка
от нежелательных агентов.
С целью снижения ущерба, наносимого развитием грибных
инфекций, а также анализа эффективности действия препаратов нами были поставлены опыты по обработке семян сосны
обыкновенной (Pinus sylvestris L.) растворами современных фунгицидов: винцит (20 %-ый раствор), раксил (5 %-ый раствор),
ламадор (0,1 %-ый раствор), фундазол (0,5 %-ая суспензия),
витарос (0,2 %-ый раствор). В качестве контроля семена замачивали в воде. Экспозиция обработки во всех вариантах – 1 час,
повторность опыта 4-х кратная (4 кассеты×64 контейнера).
Развитие сеянцев наблюдали в течение всего вегетационного
сезона, измерение биометрических показателей производили после прекращения роста (октябрь). Фитомассу сеянцев
определяли путем высушивания отдельных частей сеянцев
(корневая система, стволик, хвоя) до абсолютно сухого состояния (t=104°C).
Поставленные опыты на базе ГП «Республиканский лесной
селекционно-семеноводческий центр» (Беларусь, Минский район) показали, что всхожесть семян сосны обыкновенной, что
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является показателем биологической эффективности, сильно
варьирует в зависимости от варианта обработки (табл. 1).
Таблица 1
Эффективность действия фунгицидов при предпосевной
обработке семян сосны обыкновенной, шт./ %

погибших
сеянцев

Всего
отпад

Итого

3,0
4,7

3,0
4,7

6,0
9,4

64,0
100,0

8,0
12,5

1,0
1,6

9,0
14,1

64,0
100,0

60,0
93,8

3,0
4,7

1,0
1,6

4,0
6,3

64,0
100,0

Фундазол

60,0
93,8

4,0
6,3

–

4,0
6,3

64,0
100,0

5

Витарос

59 ,0
92,2

3,0
4,7

2,0
3,1

5,0
7,8

64,0
100,0

6

Вода
(контроль)

56,0
87,5

7,0
10,9

1,0
1,6

8,0
12,5

64,0
100,0

№

Вариант
опыта

взошедших
семян

невзошедших
семян

Количество

1

Винцит

58,0
90,6

2

Раксил

55,0
85,9

3

Ламадор

4

В контрольном варианте взошло 56 из 64 семян или 87,5 %,
чуть ниже этот показатель оказался в случае использования
фунгицида раксил – 85,9 %. Обработка остальными фунгицидами повысила всхожесть на 3,1–6,3 %. Величина отпада
растений после появления всходов (послевсходовая стадия
развития заболевания) также преобладала во втором (раксил)
и контрольном вариантах. Широко используемый препарат
фундазол, показал высокие результаты – всхожесть превышает
контроль на 6,3 %. Этот вариант отличается также отсутствием
полегающих сеянцев (вторая стадия развития заболевания).
Рост сеянцев в опытных вариантах (табл. 2) показывает лучшее
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развитие растений при обработке витаросом, фундазолом,
винцитом и раксилом. Посадочный материал с использованием фунгицидов винцит и раксил достоверно превышает
остальные варинты и контроль по размерам хвои и диметру
корневой шейки, а средняя высота на 55 % больше по сравнению с контролем. Визуальный анализ сеянцев показал также
отличие двух первых вариантов и контроля от остальных по
более зеленой окраске хвои.
Таблица 2

tфакт.
(t05=2,13)

Длина
хвои, мм

tфакт.
(t05=2,13)

Высота,
мм

Диаметр
корневой
шейки, мм

Вариант
опыта

tфакт.
(t05=1,96)

Действие фунгицидов на рост сеянцев
сосны обыкновенной с закрытой корневой системой

Винцит

61,7±3,1 11,92 1,8±0,02 10,03 48,9±1,0

5,6

Раксил

61,9±3,3 11,58 1,7±0,02

7,9

47,9±1,0

4,00

Ламадор

38,6±1,9

-0,86

1,6±0,02

3,11

45,5±0,6

0,31

Фундазол

43,8±2,5

2,50

1,6±0,02

3,25

48,1±0,4

6,10

Витарос

42,4±1,8

1,96

1,6±0,03

2,45

41,8±0,8

-6,64

Вода
(контроль)

39,8±1,8

–

1,6±0,03

–

45,4±0,8

–

Примечание: жирным шрифтом выделены показатели, достоверно
превышающие контроль.

Действие выбранных пестицидов на сеянцы оценили также с помощью анализа накопления органического вещества.
Абсолютно сухой вес органической массы (табл. 3) позволяет
судить о стимулировании или ингибировании роста древесных
растений под действием химических препаратов, в частности
используемых фунгицидов.
Так, достоверное превышение веса хвои в первом-четвертом
вариантах (винцит, раксил, ламадор, фундазол) позволяет
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№

Вариант
опыта

1

Винцит

2

Раксил

3

Ламадор

4

Фундазол

5

Витарос

6

Вода
(контроль)

Показатель
значения

Таблица 3
Абсолютно сухой вес органической массы опытных сеянцев

Г
tфакт.
Г
tфакт.
Г
tфакт.
Г

Абсолютно сухой вес
органической массы
Хвоя

Стволик

0,338±0,070 0,096±0,036
3,43

1,64

0,316±0,054 0,138±0,057
3,85

1,94

0,214±0,018 0,056±0,017
3,82

0,59

0,276±0,070 0,082±0,029

Корневая
система
0,274±0,086
2,00
0,218±0,036
2,27
0,158±0,008
1,13
0,194±0,060

tфакт.

2,34

1,42

1,26

Г

0,184±0,023

0,062±0,013

0,126±0,063

tфакт.

1,90

1,09

0,07

Г

0,142±0,014

0,046±0,013

0,122±0,039

tфакт.

–

–

–

Примечание: tтеор.=2,31; полужирным шрифтом выделены показатели,
достоверно превышающие контроль.

судить о том, что данные препараты не ухудшают ростовые
процессы сеянцев сосны обыкновенной. Небольшая выборка
не позволяет достоверно судить о превышающих контроль показателях абсолютно сухого веса стволика и корневой системы,
однако средний вес стволика, например при использовании
винцита, более чем в 2 раза больше аналогичного значения в
контрольном варианте (0,096 г против 0,046 г).
Изучение влияния фунгицидов на развитие патогенов, а
также на проростки, затем сеянцы сосны обыкновенной показывает, что предпосевное протавливание увеличивает всхожесть семян, подавляет рост паразитирующих грибов, позволяя
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растениям благополучно развиваться, о чем судят высокие
биометрические показатели.
Увеличение всхожести наблюдается при использовании
любого из опытных фунгицидов за исключением фунгицида
раксил, но при изучении влияния препаратов на рост сеянцев
сосны обыкновенной, можно сделать вывод о целесообразности
дальнейших исследований применения фунгицида раксил,
относительно концетрациии экспозиции замачивания. В совокупности лучший результат, как протравителя семенного
сырья, не вызывающего побочных негативных явлений, зарегистировано при использовании винцита в 20 %-ой концентрации и экспозиции предпосевной обработки – 1 час.
Внедрение контейнерной технологии выращивания посадочного материала хвойных пород, в частности сосны обыкновенной, безусловно позволяет перейти к более высокому
уровню ведения лесного хозяйства. Использование современных фунгицидов в системе защиты таких сеянцев, что подтверждают наши данные, обеспечивает получение здорового
и качественного посадочного материала.
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МЕРОПРИЯТИЯ
ПО ОГРАНИЧЕНИЮ ЧИСЛЕННОСТИ
ВРЕДИТЕЛЕЙ ШИШЕК И СЕМЯН ЕЛИ
Наталья Южик, Вячеслав Звягинцев, Александр Блинцов
Белорусский государственный технологический
университет, г. Минск

Как при контроле численности любых вредителей леса
нельзя ограничиваться каким-либо одним мероприятием,
так и защита генеративных органов хвойных пород, и ели в
частности, представляет собой комплексную систему, включающую химические, биологические, лесохозяйственные и
физические методы защиты от вредителей на семенных участках и плантациях.
Физические приемы обычно сводятся к сбору и сжиганию
опавших на землю шишек. Это не только трудновыполнимо, но
и не обеспечивает уничтожение вредителей, так как значительная их часть покидает шишки до или сразу после их опадения, а
имаго мигрируют во время лёта из ближайших лесных массивов
[1, 2]. Переход на получения семян с лесосеменных плантаций
способствует наиболее благоприятным условиям для конофагов, т. к. плантации создаются по садовому типу, а конобионты
любят освещенные и прогреваемые насаждения.
Наиболее эффективный метод защиты семян – химический,
поскольку позволяет достигать высокой смертности вредителей, ведущих скрытый образ жизни. Химическая защита
основана на применении инсектицидов системного (внутрирастительного) действия.
ЛенНИИЛХом была разработана наземная технология защиты шишек ели в условиях лесосеменных участков и прививочных плантаций. Для опрыскивания использовался любой
тракторный опрыскиватель, обеспечивающий подачу рабочей жидкости системного инсектицида фосфомида (рогор,
Би-58) в крону дерева. В процессе опытных работ достигалась
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80–100 %-ная гибель личинок еловой шишковой мухи и 60–
80 %-ная гибель гусениц еловой шишковой листовертки, что
обеспечивает увеличение выхода семян из обработанных шишек на 50–100 % по сравнению с контролем.
В последующие годы ЛенНИИЛХ сконструировал ранцевый
и навесной мелкокапельные опрыскиватели (аэромониторы),
позволяющие обрабатывать различные насаждения с разными
технологическими параметрами [3].
На плантациях необходимы индивидуально-выборочные
способы защиты урожая: наряду с обработкой деревьев с
помощью мелкокапельного опрыскивания, возможно применение метода лубрикации, причем именно на тех объектах
(деревьях), экономическая целесообразность защиты которых
очевидна. Сосредоточив защиту на определенных деревьях,
можно сохранить 80–90 % всего урожая на участке, значительно
снизив расход препарата, а, следовательно, и себестоимость
полученных семян [4].
Следует отметить, что наземное опрыскивание ельников
ограничивается двумя обстоятельствами: относительно большой высотой обрабатываемых деревьев и малой производительностью. Поэтому для обработки временных лесосеменных
участков, намечаемых в рубку в данный урожайный год, рекомендовалось использовать авиацию и, в частности, вертолеты. В
60-х годах ЛенНИИЛХ и ВНИИ СХСП ГА разработана технология
защиты от вредителей генеративных органов ели, которая заключалась в опрыскивании насаждений водными эмульсиями
фосфомида и его аналогов при помощи вертолетов, оснащенных
серийным оборудованием для опрыскивания. В результате
обработки выход семян из шишек увеличился в 2–4 раза по
сравнению с контролем, возрастает и класс качества. К достоинствам данного метода можно отнести отсутствие побочных
явлений, т. к. под полог насаждений проникает не более 10–15 %
инсектицида. При обработках в рекомендованные сроки минимально повреждаются паразитические насекомые [5].
Для истребления гусениц шишковой огневки, уходящих на
окукливание или зимовку в поверхностный слой почвы рекомендовалось вносить в подстилку контактные ядохимикаты [6].
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Однако использование таких препаратов для протравливания
подстилки в лесу не только трудноосуществимое мероприятие,
но и экономически неоправданное.
О. В. Думчюс проводил опыты по защите семян ели способом
инъекции инсектицидов (БИ-58 40 % к. э. и антио 25 % к. э.) в
стволы плодоносящих деревьев на лесосеменной плантации.
Лучшие результаты получены в варианте с БИ-58 (повреждение
шишек вредителями сократилось в 2 раза). Главным преимуществом внутрирастительного введения инсектицидов, которое и
делает целесообразным его использование, является практически полное устранение побочных воздействий на окружающую
среду, неизбежное при любой другой форме обработки [7].
Достаточно перспективным методом защиты семян является использование специальных средств – реппелентов и
антифидантов для отпугивания насекомых. Одним из средств
отпугивания насекомых является нафталин. Однако из-за летучести этого вещества и очень короткого срока действия на
открытом воздухе опыты по обработке крон плодоносящих
деревьев раствором нафталина в минеральном масле оказались
неэффективными [8].
В 1961 г. для защиты шишек и семян ели было предложено
применение отпугивающих средств в виде обычных дымовых
или гексахлорановых шашек. Полагалось, что дым над территорией лесосеменного участка в период лета вредителей
и откладывания ими яиц может предотвратить или ограничить проникновение их в кроны плодоносящих деревьев. Если
учесть растянутость лёта вредителей и большие площади
лесосеменных участков, становится очевидным неприемлемость данной рекомендации.
В 1983 г. испытан другой способ нехимической защиты
семян – метод маскировки. Основой его является дезориентация вредных насекомых в период откладки яиц. По результатам
проведенных опытов было установлено, что сульфитная щелочь не является высокоэффективным репеллентным веществом для защиты урожая семян ели от конофагов [9].
В 2004 году в штатах Айдахо и Монтана США, в борьбе с
галлицами шишек ели Contarinia oregonensis и Contarinia wa371

shingtonensis предложен плановый поджог подстилки, учитывая то обстоятельство, что данные насекомые для зимовки
уходят в подстилку [8]. Однако использование данного метода
впоследствии может привести к более значительным экономическим потерям.
Говоря о биологических мерах защиты от вредителей шишек
и семян ели, обычно упоминают два мероприятия: использование естественных врагов (энтомофагов) и применение
микробиологических препаратов.
ЛенНИИЛХ поставлены опыты, которые показали, что целесообразно испытать против вредителей шишек ели микробиологические препараты, в частности боверин и инсектин.
Лабораторные испытания по применению боверина против гусениц шишковой огневки в момент их выхода из шишек на окукливание дали обнадеживающие результаты [10].
Однако применение его в природных условиях оказалось неэффективным.
Широкое испытание биологического метода защиты еловой
семенной плантации с применением биопрепарата на основе
Bacillus thuringiensis var. kurstaki было начато в 1996 г. в Швеции.
Повреждения, вызываемые еловой шишковой огневкой и шишковой пяденицей, снизились с 65 % до 25% [11].
В США для борьбы с еловой шишковой огневкой в 2004 г.
было культивировано два различных паразита: ихневмонида
и браконида. Однако выведение и культивирование паразитов
является трудным, и использование этих насекомых в борьбе
с вредителями в настоящее время невыполнимо [8].
Среди биологически активных веществ в ограничении численности насекомых-конофагов используют феромоны и гормоноподобные вещества. Однако в настоящее время доступны
феромоны только в США. Недавно был идентифицирован феромон для Dioryctria в Канаде, сейчас он тестируется [12]. Начало
работ по выделению феромонов шишковой галлицы были
намечены в университете Саймона в 2009 году [13].
В управлении численностью еловой шишковой огневки в
данных штатах используют также регуляторы роста насекомых,
такие как димилин и MIMIC. Эти вещества действуют, разру372

шая нормальный цикл линьки гусениц. Данные способ имеет
значительное преимущество – меньшее воздействие на окружающую среду по сравнению с использованием традиционных
инсектицидов. Однако при широком использовании регуляторов роста возникают трудности с определением времени
обработок.
В Беларуси в 2008–2009 гг. ГУ «Беллесозащита» проведены
испытания инсектицидов системного действия – Би-58 Новый
КЭ и актара, ВДГ, расход препаратов – 0,075–0,145 л/га, для использования их в защите от вредителей генеративных органов
ели европейской. Испытания не дали положительного эффекта
на сохранность семян, что объяснялось несвоевременным (поздним) проведением защитных обработок.
Результаты обзора мероприятий по ограничению численности насекомых-конобионтов показывают, что меры, которые
обеспечивали бы надежную защиту урожая, отсутствуют. Причиной этого является как специфика обитания фитофагов в
шишках – скрытый образ жизни, так и отсутствие достоверных
приемов подавления численности и регулирования вредоносности конофагов. В этой связи актуальным становится разработка системы защитных мероприятий, что повысит выход семян с единицы площади, и тем самым, уменьшит материальные
затраты лесосеменного хозяйства Республики Беларусь.
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ПРОГРАМА
Міжнародної науково-практичної конференції
«Еколого-економічні та соціальні проблеми,
зумовлені неефективним і несталим веденням
лісового господарства та незаконними
лісозаготівлями в Україні»
м. Львів–Брюховичі, 2–3 грудня 2010 року
2.12.2010 (четвер)
8.30–10.00 – реєстрація учасників науково-практичної
конференції
10.00–10.15 – відкриття конференції:
 Олександр Волошинський – Товариство «Зелений Хрест»
 Роман Волосянчук – Міжнародна спілка охорони природи
 Віктор Парфенюк – Державний комітет лісового господарства України
 Володимир Кучерявий – Національний лісотехнічний університет України
10.15–11.30 – презентації досліджень в рамках
програми ENPI-FLEG:
 «Актуальні проблеми розвитку лісового сектора та шляхи їх вирішення у контексті програми ENPI-FLEG» – Ігор
Соловій, Олеся Каспрук, м. Львів
 «Неефективне і нестале ведення лісового господарства
та незаконні рубки лісу» – Микола Чернявський, Ярослав
Геник, м. Львів, Мирон Шпільчак, м. Надвірна
 «Механізм участі місцевих громад в управлінні лісовим
господарством на засадах сталого розвитку» – Павло Кравець, м. Київ, Оксана Станкевич-Волосянчук, м. Ужгород
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Маріка Кавтарішвілі, м. Тбілісі, Грузія
 «Незаконні рубки у Вірменії: обсяги та шляхи протидії» –
Татевік Зохрабян, м. Єреван, Вірменія
11.30–12.00 – перерва на каву
12.00–13.30 – доповіді учасників конференції
 «Сучасні економіко-правові проблеми неефективного ведення лісового господарства» – Іон Дубовіч, м. Львів
 «Карпатська конвенція – шлях до реформування лісової галузі» – Володимир Солодкий, Юрій Масікевич, Сергій
Робулець, м. Чернівці
 «Відновлення буково-ялицевих насаджень у Сколівських
Бескидах під наметом проміжних соснових культур» –
Володимир Кучерявий, м. Львів
 «Проблеми знеліснення та спричиненої деградації ґрунтового покриву як результат неефективного лісокористування в Україні» – Юрій Дмитрук, м. Чернівці
 «Теоретико-методичні засади економіко-правового регулювання лісокористування в Україні» – Григорій Гулик,
м. Львів
13.30–14.30 – обід
14.30–15.00 – презентації досліджень у рамках
програми ENPI-FLEG:
 «Оцінка економічних і соціальних наслідків нераціонального і незаконного вирубування лісів на сільське населення
Азербайджану» – Азад Алієв, м. Баку, Азербайджан
 «Соціально-економічні наслідки самовільних рубань та їх
вплив на добробут місцевих лісозалежних громад» – Мар’яна Мельникович, Оксана Геник, Галина Герасим, м. Львів
15.00–16.00 – доповіді учасників конференції
 «Мисливські ресурси лісу та можливі напрямки участі громад у прийнятті та реалізації рішень щодо їх раціонального
використання» – Володимир Бондаренко, м. Львів
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та перспективи» – Володимир Крамарець, м. Львів
 «Лісове господарство в горах з врахуванням меж водозборів: екологічні вигоди та проблеми організації» – Ігор
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 «Роль журналістів та ЗМІ у висвітленні діяльності та проблем лісогосподарських підприємств і взаємодії з населенням та громадськістю» – Шашук Віра, м. Сарни
 «Типологічні засади сталого ведення лісового господарства» – Іван Тереля, Василь Мазепа, м. Львів
 «Динаміка вкритих лісовою рослинністю земель та неконтрольовані рубки в Українських Карпатах в перехідний період з 1998 по 2007 роки» – Олег Часковський, Іван
Круглов, м. Львів, Тобіас Кюмерле, м. Берлін
 «Місцеві плани дій з охорони довкілля – крок до збереження лісів» – Петро Грицишин, м. Львів
17.30–17.45 – запитання-відповіді, дискусія
17.45–18.00 – підведення підсумків першого дня
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18.30 –

святкова вечеря
3.12.2010 (п’ятниця)

8.30–10.00 – сніданок
10.00–11.30 – доповіді та повідомлення учасників
конференції
 «Інформаційна система обліку руху деревини: методологічний аспект» – Руслан Вицега, м. Львів
 «Еколого орієнтована політика для України» – Ірина Касян,
м. Київ
377

 «З історії подолання браконьєрства на Гуцульщині» – Олег
Проців, м. Івано-Франківськ
 «Екологічний облік як інструмент розв’язання проблеми
неефективного і несталого управління лісовим господарством» – Людмила Максимів, м. Львів
 «Інтегральний еколого-економічний ефект багатоцільового використання лісового потенціалу» – Олександр
Адамовський, м. Львів
11.30–12.00 – перерва на каву
12.00–12.30 – презентації досліджень в рамках програми
ENPI-FLEG:
 «Основні причини та шляхи усунення незаконних рубань
лісу: погляд фахівців лісового господарства» – Ярослав
Геник, м. Львів
 «Аналіз забезпечення прав місцевих мешканців і малого бізнесу на легальне використання лісових ресурсів і
забезпечення прозорості та участі громадськості у цих
процесах в Україні» – Георгій Бондарук, м. Харків, Олеся
Каспрук, м. Львів, Сергій Розвод, м. Київ
12.30–13.30 – ознайомлення з виробничою діяльністю
Львівського лісового селекційнонасіннєвого центру
13.30–14.30 – обід
14.30–15.30 – робота в групах за тематичними
напрямами:
 Еколого-економічні та соціальні проблеми неефективних
і несталих методів ведення лісового господарства (модератор: Микола Чернявський)
 Роль лісового господарства у забезпеченні добробуту
залежних від лісу громад (модератори: Олеся Каспрук,
Галина Герасим)
 Проблеми незаконних рубань в Україні, їх причини та наслідки (модератори: Ярослав Геник, Мар’яна Мельникович)
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 Шляхи переходу від несталих до сталих методів ведення
лісового господарства із урахуванням інтересів місцевих
громад (модератори: Ігор Соловій, Оксана Геник)
15.30–16.00 – презентації напрацювань робочих груп,
дискусія
16.00–16.30 – перерва на каву
16.30–17.30 – підведення підсумків міжнародної
науково-практичної конференції
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УЧАСНИКИ
Міжнародної науково-практичної конференції
«Еколого-економічні та соціальні проблеми,
зумовлені неефективним і несталим веденням
лісового господарства та незаконними
лісозаготівлями в Україні»
м. Львів-Брюховичі, 2–3 грудня 2010 року
№

Прізвище,
ім’я

Місто,
країна

Організація

1

2

3

4

Національний лісотехнічний
університет України
Баку,
Програма ENPI-FLEG
2 Алієв Азад
Азербайджан в Азербайджані
Державне управління
охорони навколишнього
3 Бабин Родіон Чернівці
природного середовища
в Чернівецькій області
4 Барчук Віктор Косів
ГО «Едельвейс»
Близнюк
Регіональна організація
5
Косів
Микола
«Центр громадських ініціатив»
Бондаренко
Львівська обласна організація
Львів
6
Володимир
«Зелений Світ»
Науково-дослідний інститут
Бондарук
Харків
лісового господарства та
7
Георгій
агролісомеліорації
Сколівське дочірне
Булеца
Сколе
лісогосподарське
8
Валерій
підприємство «Галсільліс»
Ваврищук
Київ
Телеканал «5 канал»
9
Олександр
Ванджурак
10
Косів
ДП «Кутський лісгосп»
Павло
1
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Адамовський
Олександр

Львів

1

2

3

11 Вицега Руслан Львів
12 Воллох Марек

Битом,
Польща

Волосянчук
Київ
Роман
Волошинський
14
Львів
Олександр
Волошинська
15
Пустомити
Юлія
13

4
Національний лісотехнічний
університет України
Екологічна організація
«Чистий Шльонськ»
Міжнародна спілка
охорони природи
Товариство «Зелений Хрест»

«Центр регіонального
розвитку»
Національний лісотехнічний
16 Гайда Сергій
Львів
університет України
Ганкевич
Старий
АОМС «Єврорегіон Карпати
17
Андрій
Самбір
Україна»
Баку,
Програма ENPI-FLEG
18 Гасанова Зітта
Азербайджан в Азербайджані
19 Геник Оксана
Геник
Ярослав
Герасим
21
Галина
20

22 Горбань Ігор

23

Грицишин
Петро

Гулик
Григорій
Давидів
25
Андрій
24

26 Делеган Іван

Львів

Товариство «Зелений Хрест»

Львів

Товариство «Зелений Хрест»

Львів
Львів

Львів
Львів
Львів

Національний університет
«Львівська Політехніка»
Львівський національний
університет
ім. Івана Франка
Західний центр
Українського відділення
Всесвітньої лабораторії
Львівський обласний
господарський суд
ГО «Центр освітніх ініціатив»

Національний університет
біоресурсів і природоCімферополь користування України
«Кримський агротехнологічний університет»
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1

2

27 Дида Андрій
Дмитрук
Василь
Дмитрук
29
Юрій
28

3
Львів

Злучений Українсько-Канадський допомоговий комітет

Косів

ДП «Кутський лісгосп»

Чернівці

30 Дубовіч Іон

Львів

31 Дурда Марія

Львів

Зохрабян
Татевік
Кавтарішвілі
33
Маріка

Єреван,
Вірменія
Тбілісі,
Грузія

32

4

Чернівецький національний
університет ім. Ю. Федьковича
Національний лісотехнічний
університет України
Товариство «Зелений Хрест»
Програма ENPI-FLEG у Вірменії
Програма ENPI-FLEG у Грузії

34 Каратник Ігор Львів

ГО «Освітній ресурсний центр»

35 Каспрук Ігор

ГО «Європейський діалог»

Львів

36 Каспрук Олеся Львів

Товариство «Зелений Хрест»

37 Касян Ірина

Київ

Національний університет
«Києво-Могилянська
академія»

Кобернік38 Гурковська
Маріна

Кишинів,
Молдова

Програма ENPI-FLEG у Молдові

39

Кравець
Павло

Крамарець
Володимир
Кульчицька41 Жигайло
Наталія
Кульчицький42
Жигайло Ігор
Кучерявий
43
Володимир
40

Київ
Сколе
Львів
Львів
Львів

44 Листопад Олег Київ

382

Національний університет
біоресурсів і природокористування України
Національний природний парк
«Сколівські Бескиди»
Національний лісотехнічний
університет України
Лісівнича академія наук
України
Національний лісотехнічний
університет України
Світовий Банк

1

2

Мазепа
Василь
Максимів
46
Людмила
Марутяк
47
Софія

45

48

Масікевич
Юрій

3
Львів
Львів
Львів

Чернівці

49 Масний Олег

Львів

50 Мацях Ірина

Львів

Мельникович
Мар’яна
Павелко
52
Анатолій
Павлюк
53
Наталя
Парфенюк
54
Віктор
51

4
Лісівнича академія
наук України
Національний лісотехнічний
університет України
Національний лісотехнічний
університет України
Чернівецький факультет
Національного технічного
університету «Харківський
політехнічний інститут»
Львівське обласне
управління лісового та
мисливського господарства
Національний лісотехнічний
університет України

Львів

Товариство «Зелений Хрест»

Львів

ГО «Бюро екологічних
розслідувань»

Львів

ГО «Європейський діалог»

Київ

55 Проців Олег

ІваноФранківськ

56 Саcс Тарас

Львів

57

Сідіченко
Петро

Київ

58

Скробала
Віктор

Львів

59 Соловій Ігор

Львів

Державний комітет лісового
господарства України
Івано-Франківське обласне
управління лісового та
мисливського господарства
Газета «Деревообробник»
Департамент Державної
служби боротьби
з економічною злочинністю
Міністерства внутрішніх
справ України
Національний лісотехнічний
університет України
Товариство «Зелений Хрест»
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1

2

Солодкий
60
Володимир
61

Стрищак
Василь

62 Тереля Іван
Трофимчук
Наталія
Часковський
64
Олег
63

65

Чернявський
Микола

Чишинський
Микола
Шатило
67
Валентина
66

3
Чернівці

Львів
Львів
Березне
Львів

Львів

Львів

4
Державне управління
охорони навколишнього
природного середовища
в Чернівецькій області
Державна екологічна
інспекція в Львівській області
Лісівнича академія
наук України
Березнівський лісовий коледж
Національний лісотехнічний
університет України
Швейцарсько-український
проект розвитку лісового
господарства в Закарпатті
«FORZA»
Регіональний ландшафтний
парк «Знесіння»

Львів

Товариство «Зелений Хрест»

Сарни

КП ТРК «Полісся»

Шемелинець
69
Інесса

Львів

Державне управління охорони
навколишнього природного
середовища в Львівській
області

70 Шимків Ігор

Львів

БО «Центр екологічної освіти»

Надвірна

Природний заповідник
«Горгани»

Львів

ГО «Освітній ресурсний центр»

68 Шашук Віра

71

Шпільчак
Мирон

72 Шукель Ігор

73 Ященко Павло Львів
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Інститут Екології Карпат
НАН України

УСТАНОВИ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ,
представники яких брали участь в
Міжнародній науково-практичній конференції
«Еколого-економічні та соціальні проблеми,
зумовлені неефективним і несталим веденням
лісового господарства та незаконними
лісозаготівлями в Україні»
м. Львів-Брюховичі, 2–3 грудня 2010 року
№

Установи, організації

Місто

Країна

1

2

3

4

Київ

Україна

Київ

Україна

Київ

Україна

Львів

Україна

Київ

Україна

Баку

Азербайджан

7 Програма ENPI-FLEG у Вірменії

Єреван

Вірменія

8 Програма ENPI-FLEG у Грузії

Тбілісі

Грузія

Кишинів

Молдова

Львів

Україна

ІваноФранківськ

Україна

1 Світовий Банк
Міжнародна спілка охорони
природи
Державний комітет лісового
3
господарства України

2

4 Лісівнича академія наук України
Департамент Державної служби
5 боротьби з економічною
злочинністю МВС України
Програма ENPI-FLEG
6
в Азербайджані

9 Програма ENPI-FLEG у Молдові
10 Програма ENPI-FLEG в Україні
Івано-Франківське обласне
11 управління лісового та
мисливського господарства
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1

2

Львівське обласне
12 управління лісового та
мисливського господарства
Львівське обласне комунальне
13 лісогосподарське підприємство
«Галсільліс»
Державне управління охорони
14 навколишнього природного
середовища в Львівській області
Державне управління
охорони навколишнього
15
природного середовища
в Чернівецькій області
Державна екологічна інспекція
16
в Львівській області
Інститут Екології Карпат
17
НАН України
Науково-дослідний інститут
18 лісового господарства та
агролісомеліорації
Національний лісотехнічний
19
університет України
Національний університет
20 біоресурсів і природокористування України
Національний університет
21
«Києво-Могилянська академія»
Львівський національний
22
університет ім. Івана Франка
Чернівецький національний
23
університет ім. Ю. Федьковича
Національний університет
24
«Львівська політехніка»
Чернівецький факультет НТУ
25 «Харківський політехнічний
інститут»
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3

4

Львів

Україна

Львів

Україна

Львів

Україна

Чернівці

Україні

Київ

Україна

Львів

Україна

Харків

Україна

Львів

Україна

Київ

Україна

Київ

Україна

Львів

Україна

Чернівці

Україна

Львів

Україна

Чернівці

Україна

1

2

3

4

Сімферополь

Україна

Березне

Україна

Надвірна

Україна

Сколе

Україна

Львів

Україна

Львів

Україна

Косів

Україна

Сколе

Україна

Ужгород

Україна

Львів

Україна

Старий
Самбір

Україна

Пустомити

Україна

Екологічна організація
«Чистий Шльонськ»

Битом

Польща

39 ГО «Європейський діалог»

Львів

Україна

40 ГО «Освітній ресурсний центр»

Львів

Україна

Косів

Україна

Львів

Україна

Львів

Україна

Національний університет
біоресурсів і природо-користу26
вання України «Кримський
агротехнологічний університет»
27 Березнівський лісовий коледж
28
29
30
31
32
33
34

35
36

Природний заповідник
«Горгани»
Національний природний парк
«Сколівські Бескиди»
Регіональний ландшафтний
природний парк «Знесіння»
Львівський обласний
господарський суд
Державне підприємство
«Кутський лісгосп»
Сколівське дочірне лісогосподарське підприємство «Галсільліс»
Швейцарсько-український проект розвитку лісового господарства в Закарпатті «Forza»
Злучений УкраїнськоАмериканський допомоговий
комітет
АОМС «Євро регіон Карпати
Україна»

37 «Центр регіонального розвитку»
38

41

Регіональна організація «Центр
громадських ініціатив»

42 БО «Центр економічної освіти»
43

ГО «Бюро екологічних
розслідувань»
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1

3

4

Львівська обласна організація
«Зелений Світ»

Львів

Україна

45 ГБО «Центр освітніх ініціатив»

Львів

Україна

46 ГО «Едельвейс»

Косів

Україна

Чортків

Україна

Західний центр
48 Українського відділення
Всесвітньої лабораторії

Львів

Україна

49 КП ТРК «Полісся»

Сарни

Україна

50 Газета «Деревообробник»

Львів

Україна

51 Товариство «Зелений Хрест»

Львів

Україна

44

2

47 ГО «Зелений світ»
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УХВАЛА
Міжнародної науково-практичної конференції
«Еколого-економічні та соціальні проблеми,
зумовлені неефективним і несталим веденням
лісового господарства та незаконними
лісозаготівлями в Україні»
м. Львів, 2–3 грудня 2010 року
Міжнародна науково-практична конференція «Екологоекономічні та соціальні проблеми неефективних і несталих
методів ведення лісового господарства та незаконних лісозаготівель в Україні» проходила в рамках реалізації регіональної
Програми ENPI-FLEG «Удосконалення систем правозастосування й управління в лісовому секторі у країнах-учасницях
Європейської політики добросусідства та Росії». Тематика
конференції стосувалась таких актуальних питань:
 еколого-економічні та соціальні проблеми неефективних
і несталих методів ведення лісового господарства;
 проблеми незаконних рубань в Україні, їхні причини та
наслідки;
 роль лісового господарства у забезпеченні добробуту
(економічного, екологічного та соціально-культурного)
громад, залежних від лісових ресурсів;
 шляхи переходу від несталих до сталих методів ведення
лісового господарства із урахуванням інтересів місцевих
громад.
Учасники конференції – науковці і практики лісового господарства, представники органів місцевого самоврядування,
правоохоронних структур, освітніх установ, громадських організацій, підприємницьких кіл та засобів масової інформації з
6 країн світу – Азербайджану, Вірменії, Грузії, Молдови, Польщі
та України – загалом 73 учасники – обмінялися інформацією та узагальнили результати досліджень, спрямованих на
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ідентифікацію причин і з’ясування сутності проблем неефективних і несталих методів ведення лісового господарства і
незаконних лісозаготівель та гармонізацію взаємовідносин
влади, бізнесу і місцевих громад у контексті ведення сталого
лісового господарства.
Учасники міжнародної конференції стурбовані ситуацією,
що складається у багатьох країнах світу щодо несталих методів
ведення лісового господарства та незаконних лісозаготівель.
Учасники конференції ухвалили:
1. Україна, Азербайджан, Грузія, Вірменія, Молдова, взявши на
себе зобов’язання, викладені в Програмі ENPI-FLEG, послідовно
підтримують курс на забезпечення сталого розвитку лісового
господарства, удосконалення управління лісами на всіх рівнях,
узгодження власної лісової політики з міжнародними вимогами
та стандартами. Для підсилення цього процесу необхідним є
створення Координаційної Ради між країнами-учасницями
Програми в рамках проекту ENPI-FLEG.
2. Зміни до законодавчих актів в країнах-учасницях Програми
ENPI-FLEG спрямовані на екологізацію методів і технологій
ведення лісогосподарських заходів, посилення контролю за
станом лісів і лісогосподарською діяльністю та відповідальності за порушення лісового законодавства. Законодавчі акти
можуть бути доповнені Положеннями про незаконні рубки,
нелегальну лісозаготівлю та нелегальну деревину.
3. Внести доповнення до «Лісового кодексу України» стосовно визначення «Незаконна (нелегальна) рубка» у такій
редакції:
«Незаконна (нелегальна) рубка» – рубка, здійснена фізичними чи юридичними особами без дозвільних документів, або на
підставі дозвільних документів з недотриманням встановлених
для вирубки деревини чинних правил, або з маніпулюванням
обсягів заготівлі чи технічних даних деревини, або з ухиленням
від податків і зборів за продукцію, або з недотриманням встановлених правил продажу пиломатеріалів, або видачі концесій
чи дозволів на використання лісових ресурсів».
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4. Внести доповнення до Кримінального кодексу України
стосовно визначення «Нелегальна заготівля» та «Нелегальна
деревина» у такій редакції:
«Нелегальна лісозаготівля – заготівля деревини, що здійснюється без наявності офіційних дозвільних документів згідно з
чинним законодавством чи за їх наявності, але не у відведеному місці, або рубання більшої кількості, ніж дозволено дерев,
а також рубання дерев не тих порід, які вказані у дозвільних
документах, або з недотриманням встановлених для вирубки
деревини чинних правил, або після встановлених у дозвільних
документах термінів рубки, або після винесення рішення про
припинення, обмеження або припинення діяльності лісокористувача, або права користування лісовою ділянкою».
«Нелегальна деревина – деревина, яка заготовлена або добута шляхом: крадіжки, незаконного рубання, або перевезена,
перероблена, куплена або продана з порушенням або в обхід
державних норм і правил».
Адаптувати інші нормативно-правові акти України до цих
визначень.
Направити пропозиції, запропоновані в п. 3 та п. 4 Ухвали,
всім країнам-учасницям Програми ENPI-FLEG.
5. Розробити методичне видання щодо запобігання несталого ведення лісового господарства і незаконних рубок, створити
мультимедійні презентації «Лісовий зелений пакет» для всіх
країн-учасників Програми та поширити їх на національних
рівнях. Активніше створювати Центри лісової освіти та шкільні
лісництва.
6. Розширити права та повноваження лісової охорони всіх
відомств, а саме повноваження щодо контролю, транспортування, вилучення незаконно добутої деревини за межами
територій лісового фонду.
7. Вивчити практику впровадження електронного обліку
деревини у зарубіжних країнах і досвід вітчизняних державних
лісогосподарських підприємств та на цій основі впровадити на
Національному рівні єдину систему обліку деревини.
8. Зберегти чинну практику отримання сертифікату походження деревини.
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9. Запровадити моніторинг суцільних рубань на основі матеріалів дистанційного зондування Землі.
10. Розробити механізм передачі самозаліснених земельних
угідь лісогосподарським підприємствам з метою створення
повноцінних продуктивних лісових насаджень.
11. Диференціювати штрафні санкції за незаконні рубки лісу.
Кошти, які надходять від штрафів, залишати у лісогосподарських підприємствах для стимулювання працівників лісової
охорони та представників місцевого населення, що допомогли
виявити лісопорушення, а також для поліпшення матеріальнотехнічної бази лісогосподарських підприємств.
12. Ліміти на паливні дрова встановлювати за участі місцевих
лісозалежних громад. Практикувати надання дотацій (субсидій)
місцевому населенню на паливні ресурси (дрова паливні) та
альтернативні види палива для соціально незахищених груп
населення (за аналогом дотацій на газ).
13. Для підвищення ефективного використання лісових ресурсів місцевим лісозалежним громадам сприяти у підвищенні
культури користування лісом та рівня згуртованості шляхом
публікацій, видання брошур, висвітлення проблем у ЗМІ.
14. Розробляти місцеві плани розвитку громади, формувати
ініціативні та компетентні групи людей, які б впливали на процес прийняття рішень в лісовому господарстві.
Еколого-просвітницьку роботу в громадах здійснювати на
засадах системного підходу з акцентом на підвищення обізнаності громадян в своїх правах і обов’язках.
15. Для підвищення продуктивності та стійкості лісових
насаджень ширше застосовувати науково обґрунтовані на типологічній основі методи ведення лісогосподарських заходів
та принципи наближеного до природи лісівництва.
16. Рішення, які стосуються питань дерегуляції лісового
господарства, приймати лише після широкого обговорення з
громадськістю країни.
17. Для ефективного управління лісовим господарством
України та функціонування лісогосподарських підприємств
зберегти за Державним комітетом лісового господарства
України теперішній статус.
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ПАРТНЕРИ ПРОГРАМИ
«Вдосконалення систем правозастосування
і управління в лісовому секторі країн
східного напрямку Європейської політики
добросусідства і Росії»
ENPI-FLEG – Improving Forest Law Enforcement and Governance

Європейська комісія. Європейський Cоюз є найбільшим у світі
донором офіційної допомоги з метою розвитку. Такі структури як
Europe Aid Development and Cooperation (Європейська допомога задля
розвитку та співробітництва), Генеральний Директорат Європейської
Комісії відповідають за формування європейської політики щодо розвитку та надання допомоги в усьому світі. EuropeAid надає гуманітарну
допомогу через низку фінансових інструментів, з акцентуванням
уваги на забезпеченні якісного рівня цієї допомоги ЄС та її ефективності. Будучи активним та ініціативним гравцем у галузі розвитку,
Європейська Комісія підтримує вдосконалення управління, людський
та економічний розвиток і вирішення універсальних питань, таких,
як боротьба з голодом і збереження природних ресурсів.

Світовий банк є одним із найбільших світових джерел фінансування країн, що розвиваються. Банк використовує свої фінансові ресурси,
співробітників та широкий досвід для того, щоб допомогти країнам,
що розвиваються, знизити рівень бідності, підвищити рівень економічного зростання та покращити якість життя населення.
У програмі ENPI FLEG в Україні Світовий банк провадить поглиблений аналіз проблем правозастосування й управління в лісовому
секторі, розробляє рекомендації щодо запобігання нелегальним

рубкам, виявлення, фіксації й розслідування правопорушень у лісовому секторі. СБ сприяє пілотному впровадженню практики сталого
управління лісами в Карпатському та інших лісових регіонах. Світовим банком також провадяться аналіз корупційних ризиків лісового
законодавства України й широкий спектр соціологічних досліджень,
включаючи експертні інтерв’ю, опитування громадської думки.
СБ сприяє підвищенню професійного рівня майстрів лісу й лісової
охорони, правоохоронних органів, а також провадить заходи щодо
формування Національного плану дій із проблем FLEG.
www.worldbank.org

IUCN
МСОП (Міжнародний союз охорони природи) допомагає світові
знаходити практичне вирішення найнагальніших проблем, пов’язаних
із довкіллям та розвитком.
МСОП опікується такими питаннями, як біорізноманіття, зміна
клімату, енергоресурси, засоби для існування населення та «озеленення» світової економіки шляхом підтримки наукових досліджень,
управління проектами на місцях по всьому світу, а також об’єднання
урядів, неурядових організацій, ООН та бізнесу з метою розроблення
політики, законодавства та найкращих практик.
МСОП – найстаріша та найбільша міжнародна екологічна організація у світі, до якої входить понад 1000 урядових та неурядових
організацій та майже 11000 експертів-волонтерів із приблизно 160
країн. Діяльність МСОП підтримують більше, ніж 1000 співробітників
у 60 представництвах та сотні партнерів у державному, недержавному та приватному секторах у всьому світі. МСОП співпрацює з WWF і
Світовим Банком в рамках реалізації Програми ENPI FLEG в Україні.
МСОП підтримує реалізацію Програми в країні через активну участь у
різних ключових напрямках і видах діяльності, зокрема у поліпшенні
обізнаності у сфері FLEG і підвищенні громадської участі у процесі
прийняття рішень, планування та моніторингу питань FLEG національними організаціями, а також у регіональному співробітництві
й обміні знаннями та досвідом.
www.iucn.org

WWF (Всесвітній фонд природи) – одна з найбільших і найбільш
шанованих незалежних природоохоронних організацій у світі, яка
має майже 5 мільйонів прибічників та глобальну мережу в більше,
ніж 100 країнах. Місія WWF – зупинити занепад природного середовища земної кулі та побудувати майбутнє, в якому люди житимуть у
гармонії з природою, шляхом збереження світового біорізноманіття,
забезпечення невиснажливого (сталого) використання відновлювальних природних ресурсів і сприяння зниженню рівня забруднення
та нераціонального споживання. Дунайсько-Карпатська програма
Всесвітнього фонду природи (WWF-DCP) бере активну участь в реалізації Програми ENPI FLEG в Україні, головним чином працюючи над
оцінкою систем контролю переміщення деревини, які діють в Україні,
і визначенням можливих шляхів їх вдосконалення. Передбачається
проведення аналізу прогалин та «білих плям» у чинних системах
контролю переміщення деревини і розробка відповідних пропозицій
щодо їх усунення.
www.panda.org

Товариство «Зелений хрест» Товариство «Зелений хрест» – незалежна громадська неприбуткова організація, створена в 1994 році
для всебічного сприяння прогресу в духовному, діловому житті міста,
регіону, держави, інтеграції України в Європу. Основним завданням
Товариства є виховання людини в дусі християнської моралі та національної гідності шляхом залучення її до практичної діяльності
в напрямках: охорона довкілля; спортивний туризм та екотуризм;
екологічна просвіта; екологічний моніторинг та дослідження природних екосистем; розробка програм місцевих екологічних дій (МЕП),
вивчення і збереження пам’яток історії та культури; розвиток молодіжних рухів; підготовка організаторів міжнародних молодіжних обмінів; експедиційна діяльність; розробка стратегій сталого розвитку
самоврядних територій.
www.gcs.org.ua

Еколого-економічні та соціальні проблеми,
зумовлені неефективним і несталим веденням
лісового господарства та незаконними
лісозаготівлями в Україні
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