
 
Збереження біорізноманіття лісів під час лісовідновних робіт та 
лісорозведення у Жовківському ДЛГП ОКСЛГП «Галсільліс» 
Аналіз проектів лісових культур. Кількість ділянок передбачених під        

створення лісових культур – 4. З них заплановано під штучне          
лісовідновлення – 3, під лісорозведення – 1.  

Площі ділянок під штучне лісовідновлення становлять від 0,7 до 1,0 га.  
Лісорозведення запроектовано на площі 4,0 га.  
Загальна площа створення рукотворного лісу – 6,6 га.  
Лісокультурні роботи заплановано лише в одному з двох лісництв, а          

саме у Жовківському лісництві. Характеристика ділянок та запроектовані        
показники створення штучних лісових насаджень наведено в табл. 1. 

Таблиця 1. Запроектовані показники та характеристика ділянок       
передбачених під штучне лісовідновлення та лісорозведення у       
Жовківському лісництві  

№ 
про-
екту 

Квар-
тал 

Виділ 
Площа 
(до 0,1 

га) 

Тип 
лісорос-
линних 

умов 

Категорія 
лісоку-ль

турної 
площі 

Потреба у садивному, посівному матеріалі 

всього тис. 
шт.,/ га 

в тому числі за головними породами 

Сз Дз Ялє Дч  
1 41 8.1 0,7 D3 гД зруб 4,666 0,933 3,733  - -   
2 41 14.1 0,9 D2 гД зруб 5,999 1,200 4,800  - -  
3 41 22.3 1,0 D2 гД зруб 6,666  - 5,333 1,333 -  
4 5 19 4,0 В2 дС галявина 26,664 21,331  -  - 5,333  
      6,6     43,996 23,464 13,865 1,333 5,333  

Як бачимо з табл. 1. лісокультурний фонд представлений трьома         
типами лісу, з них три в дібровах та одна в суборі. 

Інформація про характерні для типів лісу деревні (та чагарникові) види          
у звіті наводимо згідно «Нормативно справочных материалов для таксации         
лесов Украины и Молдавии» (1987) 

Проект №1. Тип лісу - волога грабова діброва.  
Інформація про характерні для типу лісу деревні види зазначена в табл.           

2.  
Таблиця 2. Інформація про деревні види характерні для даного типу лісу 

Деревні види, що формують 
корінні деревостани 

Потребують штучного 
відновлення 

В’яз шорсткий (гірський, ільм) + 
Граб звичайний не потребує 
Дуб звичайний + 
Клен гостролистий + 
Клен явір + 
Липа дрібнолиста + 
Черешня + 
Яблуня лісова + 
Ясен звичайний + 
Сума видів, що потребують 

штучного відновлення 8 



 
Примітка «+» – потребують штучного відновлення. 
Загальна кількість типотвірних деревних видів – 9, з них потребують          

штучного відновлення – 8. 
Згідно довідкових даних корінні деревостани двоярусні. 
Згідно проекту лісових культур, типу лісу відповідає лише один         

запроектований вид – дуб звичайний. 
Використання типотвірних деревних видів у початковому складі       

лісових культур на ділянці визначали за пропорцією у відсотках.  
Приймаємо кількість деревних порід, що потребують штучного відновлення        
за 100 % 
Кількість запроектованих порід, що відповідають типу лісу - Х 
Складаємо пропорцію:  8 – 100%: 

                              1 – Х 
Х = 100/8 = 13% 
Отже використання типотвірних деревних видів у початковому складі        

лісових культур на ділянці становить 13%. 
Інтродуковані та інвазійні породи в початковому складі лісових        

культур – відсутні. 
Проекти №2, №3. Тип лісу – свіжа грабова діброва. 
Інформація про характерні для типу лісу деревні види зазначена в табл.           

3.  
Таблиця 3. Інформація про деревні види характерні для даного типу лісу 

Деревні види, що формують 
корінні деревостани 

Потребують штучного 
відновлення 

Береза бородавчаста (повисла) не потребує 
Берест + 
В’яз шорсткий (гірський, ільм) + 
Граб звичайний не потребує 
Груша + 
Дуб звичайний + 
Клен гостролистий + 
Клен явір + 
Липа дрібнолиста + 
Осика не потребує 
Черешня + 
Яблуня лісова + 
Ясен звичайний + 

Сума видів, що потребують 
штучного відновлення 10 

Примітка «+» – потребують штучного відновлення. 
Загальна кількість типотвірних деревних видів – 13, з них потребують 

штучного відновлення – 10. 
Згідно довідкових даних корінні деревостани одноярусні. 



 
Згідно проекту, типу лісу на ділянці відповідає лише один вид – дуб            

звичайний. 
Використання типотвірних деревних видів у початковому складі       

лісових культур на обох ділянках – 10%. 
Інтродуковані та інвазійні породи в початковому складі лісових        

культур – відсутні. 
 
Проект №4. Лісорозведення. Тип лісу – свіжий дубово-сосновий        

субір.  
Інформація про характерні для типу лісу деревні види та підлісок          

зазначена в табл. 4 - 5.  
Таблиця 4. Інформація про деревні види характерні для даного типу лісу 

Деревні види, що формують корінні 
деревостани 

Потребують садіння 
чи сівби 

Сосна звичайна + 
Береза бородавчаста (повисла) + 
Дуб звичайний + 
Осика не потребує 
Сума типотвірних деревних видів 4 

Примітка «+» – потребують штучного відновлення. 
Загальна кількість типотвірних деревних видів – 4, з них потребують 

штучного відновлення – 3. Припустимо, що осика засіється самостійно. 
Згідно довідкових даних корінні деревостани двоярусні. 
Згідно проекту, типу лісу відповідає лише один вид – сосна звичайна. 
Використання типотвірних деревних видів (що формуватимуть      

деревостан) у початковому складі лісових культур на ділянці становить 33%. 
Інтродуковані та інвазійні породи в початковому складі лісових        

культур – наявні (дуб червоний). 
Таблиця 5. Інформація про деревні та чагарникові види характерні для          
підліску даного типу лісу 

Деревні та чагарникові види, 
що формують підлісок 

Не здатні самостійно  та 
рівномірно засіятись на ділянці 

Горобина звичайна + 
Дрік германський + 
Дрік красильний + 
Жарновець віничковий + 
Ялівець звичайний + 

Сумарна кількість видів 5 
Примітка «+» – потребують штучного відновлення. 
Отож, як бачимо з табл. 5, для лісового насадження в даному типі лісу,             

характерні п’ять деревних та чагарникових порід, що формують підлісок. В          
матеріалах звітності, щодо проектування робіт з лісорозведення, наведені        
породи не згадуються, тобто їх садіння на ділянці лісокористувачем не          
передбачено.  



 
Загалом, як свідчать дані табл. 4-5, для типу лісу – свіжий           

дубово-сосновий субір характерні п’ять деревних та чагарникових порід, що         
формують підлісок та три (чотири) породи, що формують деревостан. В сумі           
маємо 8(9) видів. Використання типотвірних деревних видів для формування         
деревостану та підліску у початковому складі лісових культур на ділянці          
становить всього 13 (11)%. 

Оцінку відповідності проектів лісових культур типам лісу та засадам         
збереження біорізноманіття і формування біологічно стійких насаджень ми        
робили на основі відсотку використання типотвірних видів, що характерні         
для деревостану (і підліску при лісорозведенні) у початковому складі         
запроектованих лісових культур. 

Зведена відомість відповідності проектів лісових культур типам лісу та         
можливості відновлення корінних типів деревостанів в межах Жовківського        
ДЛГП наводимо в табл. 6. 
Таблиця 6. Відповідність проектів лісових культур типам лісу та засадам          
збереження біорізноманіття і формування біологічно стійких лісових       
насаджень 

№ 
про-е
кту 

Тип 
лісорос-
линних 

умов 

Категорія 
лісоку-ль

турної 
площі 

Перелік 
аборигенних 
видів, що не 
відповідають 
типу лісу на 

ділянках 

Перелік порід 
загрозливих для 

збереження 
біорізноманіття 
(інвазійних), що 

вводяться в 
склад лісових 

культур 

Використання 
типотвірних 

деревних видів у 
початковому 

складі лісових 
культур при 
штучному 

лісовідновленні, 
% 

Використання 
типотвірних 

деревних видів у 
початковому 

складі лісових 
культур при 

лісорозведенні, 
% 

1 D3 гД зруб Сосна звичайна - 13 - 
2 D2 гД зруб Сосна звичайна - 10 - 
3 D2 гД зруб Ялина звичайна - 10 - 
4 В2 дС галявина - Дуб червоний - 13 (11) 

Висновки. Як свідчать дані табл. 6 відсоток використання типотвірних         
порід при лісовідновленні та лісорозведенні в Жовківському ДЛГП є низьким          
(10-13 %). 

Запроектовані лісові культури збіднюють біорізноманіття та не можуть        
відтворювати корінних типів деревостані, а відповідно матимуть низьку        
біологічну стійкість та низьку здатність протистояти змінам клімату і         
потребуватимуть частого втручання шляхом проведення санітарних рубань. 

На всіх ділянках, що потребують штучного лісовідновлення у 2020 році          
підприємством запроектовані породи, що не відповідають типам лісу.  

При аналізі матеріалів ми не звертали уваги на видовий склад підліску           
при лісовідновленні, оскільки прийнять вважати що він відновлюється        
самостійно. 

Лісорозведення (ділянка № 4) здійснюється з використанням       
інвазійного виду – дуба червоного. Елементи підліску, що не здатен          
самостійно з’явитись при лісорозведенні, на ділянці № 4 не запроектовані.  

 



 
ПРОПОЗИЦІЇ 

Провівши детальний аналіз звіту щодо проектування робіт з        
лісовідновлення та лісорозведення у 2020 році Жовківським ДЛГП ЛГП         
«Галсільліс» пропонуємо підприємству звернути увагу на вказані       
зауваження та надалі проектувати і створювати лісові культури у         
відповідності до типів лісу та засад збереження біорізноманіття.  

У лісокультурній практиці слід відмовлятись від деревних та        
чагарникових порід-чужинців, які несуть загрози місцевим екосистемам, є        
породами агресорами, що засмічують місцеве біорізноманіття та витісняють        
корінні види з лісових насаджень. 

У лісорозсадницькій справі на підприємстві слід збільшити асортимент        
вирощуваних місцевих (аборигенних) деревних та чагарникових видів, які в         
подальшому мають використовуватись для лісовідновних робіт. 

При проведенні доглядів за лісовими культурами слід звертати увагу на          
збереження типотвірних видів, що здатні самостійно відновлюватись. Це        
дозволить покращити умови формування біологічно стійких та довговічних        
насаджень, які не потребуватимуть проведення додаткових санітарних       
рубань та будуть запорукою покращення довкілля та сталого розвитку         
місцевих громад. 

Звіт підготував керівник  
Центру відновлення лісу 
ГО «ЛІіС», к.с.-г.н.                                              Тарас Харачко 

 


