
 

ЗВІТ 
 “Збереження біорізноманіття лісів під час проектування лісовідновних робіт та 

лісорозведення у Буському ДЛГП ЛГП «Галсільліс» на 2020 рік” 
 

Підготовлено в межах проекту «Збереження біорізноманіття лісів під час лісовідновних 
робіт та лісорозведення в комунальних лісах Львівської області» за підтримки відділу 

Міжнародних програм Лісової служби США. 
 

Аналіз показників проектів лісових культур, передбачених до садіння у 2020 році           
проводився в межах співпраці з Лісовою службою США. Вибране підприємство повністю           
відноситься до зони Малого Полісся, для нього характерні однакові або подібні типи лісу та              
шляхи заліснення зрубів. Аналіз матеріалів річної звітності, щодо проведення штучного          
лісовідновлення і лісорозведення дозволяє порівняти наскільки підприємство зберігає        
біорізноманіття під час штучного відновлення деревостанів. Для ділянок, що підлягали          
штучному лісовідновленню, аналіз збереження біорізноманіття, згідно проектів лісових        
культур, проводився за показниками відтворення майбутнього деревостану. 

Аналіз проектів лісових культур. Кількість ділянок передбачених під створення         
лісових культур – 10. З них під штучне лісовідновлення свіжих зрубів минулого року – 10.               
Кількість ділянок на яких відбулося природне поновлення лісу, які не потребують заліснення            
– 1. Площі ділянок під штучне лісовідновлення становлять від 0,7 до 1,0 га. Природне              
поновлення відбулось на площі 0,9 га. Загальна площа створення рукотворного лісу – 8,2 га.              
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 Буському ДЛГП 

Як свідчать дані табл. 1 основна кількість ділянок лісокультурного фонду приурочена до            
свіжих та вологих сугрудів. У суборах знаходяться три ділянки. 

  
 

№ 
проекту Квартал Виділ 

Площа, 
га 

Індекс типу 
лісорослинних 

умов 

Витрати садивного матеріалу, тис. шт. 

всього 
в тому числі по породах 

сосна дуб зв. дуб чр. 

Штучне лісовідновлення 
1 1 17 0,9 В2 дС 6,000 4,800 0,600 0,600 

2 10 18.1 1,0 С3 гдС 6,666 5,333 1,333  - 
3 12 8 0,7 С2 гдС 4,666 3,733 0,933  - 
4 16 14 0,6 В2 дС 4,000 3,200 0,800  - 
5 18 10.1 0,8 В3 дС 5,332 4,266  - 1,066 

6 26 5.2 0,9 С3гдС 6,000 4,800 1,200  - 
7 54 10.3 0,9 С2 гдС 6,000 4,800 1,200  - 
8 75 8 0,9 С3 гдС 6,000 4,800 0,600 0,600 

9 22 11.2 0,7 С3 гдС 4,666 3,733  - 0,933 
10 24 1.1 0,8 С3 гдС 5,332 4,266 1,066  - 

Всього  -  - 8,2  - 54,662 43,731 7,732 3,199 
Природне поновлення 

1 37 7 0,9 С4  Влч  -  - -  -  



 

Аналіз проектів 
Інформацію про характерні для типів лісу деревні (та чагарникові) види у звіті 

наводимо згідно «Нормативно справочных материалов для таксации лесов Украины и 
Молдавии» 1987 р.  

Проекти №1, 4. Тип лісу – свіжий дубово-сосновий субір. Інформація про           
характерні для типу лісу деревні види зазначена в табл. 2. 

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

Примітка «+» – потребують штучного відновлення. 
Загальна кількість типотвірних деревних видів – 4. 
Згідно довідкових даних корінні деревостани двоярусні. 
Згідно проектів, типу лісу відповідає два види – сосна звичайна та дуб звичайний 
Використання типотвірних деревних видів у початковому складі лісових культур на          

ділянці визначали за пропорцією у відсотках.  
Приклад. Кількість деревних порід, що потребують штучного відновлення – 100 %.           

Кількість запроектованих порід, що відповідають типу лісу - Х 
2 – 100%: 
2 – Х 
Х = 2 х 100/2 = 100% 
Використання типотвірних деревних видів у початковому складі лісових культур на          

ділянках становить 100 % 
Інтродуковані та інвазійні породи в початковому складі лісових культур наявні лише           

на ділянці №1 – дуб червоний. 
Проекти №2, 6, 8, 9, 10. Тип лісу вказаний у звіті – С3 гдС. Оскільки, на нашу думку,                  

тип лісу ідентифікований не точно, а перевага сосни (за кількістю та запасом) в штучних              
насадженнях зумовлена господарською діяльністю то порівняння відповідності проектів        
складу корінних деревостанів будемо робити для вологої грабово-соснової судіброви(С3 гсД).          
Інформацію про характерні для даного типу лісу деревні види наводимо в табл. 3.  

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

Примітка «+» – потребують штучного відновлення. 
Загальна кількість типотвірних деревних видів – 3. 
Згідно проектів, типу лісу відповідає два види – сосна звичайна та дуб звичайний 

 

Деревні види, що формують корінні деревостани Потребують штучного відновлення 

Сосна звичайна + 
Береза бородавчата (повисла) не потребує 

Дуб звичайний + 
Осика не потребує 

Сума видів, що потребують штучного 
відновлення 

2 

Деревні види, що формують корінні деревостани Потребують штучного відновлення 

Сосна звичайна + 
Граб звичайний не потребує 
Дуб звичайний + 

Сума видів, що потребують штучного 
відновлення 

2 



 

Використання типотвірних деревних видів у початковому складі лісових культур         
на ділянках 2, 6, 8, 10 становить 100%, а на ділянці 9 – 50%. 

Інтродуковані та інвазійні породи в початковому складі лісових культур наявні на           
ділянках № 8, 9 – дуб червоний. 

Проекти № 3, 7. Тип лісу вказаний у звіті – С2 гдС. На нашу думку, тип лісу                 
ідентифікований не точно, а перевага сосни (за кількістю та запасом) в штучних            
насадженнях зумовлена господарською діяльністю. Порівняння відповідності проектів       
складу корінних деревостанів будемо робити для свіжої грабово-соснової судіброви (С3 гсД).           
Інформація про характерні для даного типу лісу деревні види наводимо в табл. 4.  

Таблиця 4. Інформація про деревні види характерні для даного типу лісу 

Примітка «+» – потребують штучного відновлення. 
Загальна кількість типотвірних деревних видів – 5. 
Згідно довідкових даних коріння насадження трьохярусні. 
Згідно проектів, типу лісу відповідає два види – сосна звичайна та дуб звичайний 
Використання типотвірних деревних видів у початковому складі лісових культур на          

ділянках становить 100% 
Інтродуковані та інвазійні породи в початковому складі лісових культур відсутні. 
Проект № 5. Тип лісу – вологий дубово-сосновий субір.  
Інформація про характерні для типу лісу деревні види згідно «Нормативно          

справочных материалов для таксации лесов Украины и Молдавии» (1987) зазначена в табл.            
5.  

Таблиця 5. Інформація про деревні види характерні для даного типу лісу 

Примітка «+» – потребують штучного відновлення. 
Загальна кількість типотвірних деревних видів – 3. 
Згідно довідкових даних корінні деревостани двоярусні. 
Згідно проектів, типу лісу відповідає лише сосна звичайна. 
Використання типотвірних деревних видів у початковому складі лісових культур на          

ділянках становить 50%. 
Інтродуковані та інвазійні породи в початковому складі лісових культур наявні – дуб            

червоний. 
Загальну оцінку відповідності проектів лісових культур типам лісу та засадам          

збереження біорізноманіття і формування біологічно стійких насаджень ми зробили на          
 

Деревні види, що формують корінні     
деревостани 

Потребують штучного відновлення 

Сосна звичайна + 
Береза бородавчата (повисла) не потребує 

Осика не потребує 
Граб звичайний не потребує 
Дуб звичайний + 

Сума  типотвірних деревних видів 5 

Деревні види, що формують корінні деревостани Потребують штучного відновлення 

Сосна звичайна + 
Береза бородавчата (повисла) не потребує 

Дуб звичайний + 
Сума  типотвірних деревних видів 3 



 

основі аналізу відсотку використання типотвірних видів, що характерні для деревостану          
у початковому складі запроектованих лісових культур. 

Зведена відомість відповідності проектів лісових культур типам лісу та можливості          
відновлення корінних типів деревостанів в межах Буського ДЛГП наводимо в табл. 6. 

Таблиця 6. Відповідність проектів лісових культур типам лісу та засадам          
збереження біорізноманіття і формування біологічно стійких лісових насаджень 

Висновки. Як свідчать дані табл. 6 відсоток використання типотвірних порід при           
лісовідновленні у Буському ДЛГП є доволі високим. Запроектовані лісові культури на 60 %             
ділянок здатні відтворити біорізноманіття та корінні типи деревостанів, а відповідно          
матимуть високу біологічну стійкість та здатність протистояти змінам клімату. 

На 40% ділянок, що потребували штучного лісовідновлення у 2020 році підприємство           
запроектовано введення у склад інвазійної породи, а саме дуба червоного. На 20% згаданих             
вище ділянок (№ 5, 9) замість корінного виду - дуба звичайного запроектовано садіння дуба              
червоного, там використання типотвірних порід становить 50 % . 

При здійсненні аналізу з лісовідновлення та лісорозведення у 2020 році, ми не            
звертали увагу на ділянку для якої характерний тип лісу – сирий чорновільховий сугруд,             
оскільки, згідно Правил відтворення лісів (2007) такі ділянки залишають під природне           
поновлення. 

Варто нагадати, що відтворення та розведення лісів в Україні здійснюється у           
відповідності з чинними Лісовим Кодексом України та постановою Кабінету Міністрів          
України від 1 березня 2007 №303 Про затвердження Правил відтворення лісів. Згідно п. 8              
цих правил, відтворення лісів у всіх природно-кліматичних зонах здійснюється на          
лісотипологічній основі відповідно до потенційних лісорослинних умов.  

Пропозиція введення інтродуцента – дуба червоного несе загрозу збереженню         
біорізноманіття та суперечить вимогам п. 3. ст. 85 Лісового Кодексу України, в якому             
зазначено про недопущення генетичного забруднення генофондів аборигенних порід та         
інвазій інтродукованих видів у природні екосистеми. 

 

№ 
про-
екту 

Індекс 
типу 

лісорос-
линних 

умов 

Категорія 
лісокультур-

ної 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, % 

1 В2 дС свіжий зруб - дуб червоний 100 
2 С3 гдС свіжий зруб - - 100 
3 С2 гдС -//- - - 100 
4 В2 дС -//- - - 100 
5 В3 дС -//- - дуб червоний 50 
6 С3 гдС -//- - - 100 
7 С2 гдС -//- - - 100 
8 С3 гдС -//- - дуб червоний 100 
9 С3 гдС -//- - дуб червоний 50 
10 С3 гдС -//- - - 100 



 

Пропозиції щодо збереження біорізноманіття при лісовідновних роботах у 
Буському ДЛГП ЛГП «Галсільліс» 

 
Провівши детальний аналіз звіту щодо проектування робіт з лісовідновлення та          
лісорозведення у 2020 році Буським ДЛГП ОКСЛГП «Галсільліс» пропонуємо підприємству          
звернути увагу на вказані проблеми. А також: 

1. Проектувати і створювати лісові культури у відповідності до типів лісу та           
засад збереження біорізноманіття з дотриманням Правил відтворення лісів (2007). Слід          
відмовитись від заміни у початковому складі лісових культур дуба звичайного          
інтродукованим дубом червоним. 

2. У лісокультурній практиці слід максимально дотримуватись п. 3. ст. 85          
Лісового Кодексу України та 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. 

3. При проектуванні лісовідновних робіт, одночасно з вимогами Лісового        
Кодексу України (в розділі збереження біорізноманіття), Правил відтворення лісів,         
Інструкції з проектування, технічного приймання, обліку та оцінки якості лісокультурних          
об’єктів варта користуватись діагностичними таблицями основних типів лісу із «Нормативно          
справочных материалов для таксации лесов Украины и Молдавии» (1987), що дозволятиме           
підібрати асортимент деревної та чагарникової рослинності відповідно до типів         
лісорослинних умов та типу відновлюваного лісу. 

4. На лісових розсадниках підприємства слід збільшити асортимент вирощуваних        
місцевих (аборигенних) деревних та чагарникових видів, для потреб лісовідновних робіт та           
зберігати біорізноманіття під час лісовідновних робіт. 
 

 
Звіт підготував керівник лабораторії  

«Центр відновлення лісів» ГО «ЛІіС» 
к.с.-г.н. Тарас Харачко 

 
 
 
 
 

 


