
Акт
лiсопатологiчного обстеження лiсових насаджень.щп <<маневицьке лг>

волинського оулмг на доцiльнiсть проведення заходiв з полiпшення

санiтарного стану лiсiв

20.0З.202|р. смт. Маневичi

Нами: iнженером-лiсопатологом I категорii вiддiлу нагляду та прогнозу.ЩСJШ

кХерсонлiсозахист> Смiчик С.О., головним лiсничим ЩI <Маневицьке JГ> Пащуком

в.г., начальнИком вiдДiлу лiсоВого госпОдарства ЩI <Маневицьке ЛГ> Вяльцевим

т.м., провiднИм iнженером ОЗЛ .ЩI <МаНевицьке JIГ> Зiничем С.С., лiсничими ,,ЩП

<Маневицьке ЛГ>>: Черевахiвського лiсництва Хомичем с.т., Соф'янiвського

лiсництВа оласЮком I.0., в перiод з 19 по 20 березня 2021 року було проведено

обстеження лiсових насаджень для призначення заходiв з полiпшення санiтарного

стану лiсiв, а саме санiтарних рубань вибiркових на площi 1418 га,

таксацiйна характерпстика лiсових насаджень .щп "маневицьке лiсове

господарство", представлених для обстеження:
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Коротка таксачiйна харакrеристика насадкення вiдповiдно до матерiа,пiв

лiсовпорядкування
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l 2 J 4 5 6 7 8 9 l0 l1 |2 13 14 l5

Черевахiвське 35 38 |,4 1 l 1 9СзlБп 94 0"7 2 24 36 з20 4

Черевахiвське 38 3 0,7 0"7 0"7 1 0Сз 95 0,7 2 22 з2 340 4

Черевахiвське 38 з1 0,6 0,6 0,6 lQQз+Щз+Бп бl 0,7 1А 21 z4 310 J

Черевахiвське з8 30 0,9 0,9 0,9 10Сз 61 0,,| l 20 24 280 3

Черевахiвське 4| 2 2 l 0,5 0,5 8Сз2Бп 89 0"7 1 26 зб 350 3

Разом СРВ 5,6 з,7 з,7

Софянiвське Vз 2l 3,1 3,1 3,1 l 0Сз+Бп 59 0,7 4 l0 |4 l00 J

Софянiвське з 26 9,2 1 5 5 19Qз+Бп 59 0,8 J 14 lб l80 _)



комплекс природно клiматичних факторiв негативно вплива€ на стан

деревостанiв та навколишне природн€ середовище в цiлому по ДI <<маневицьке Лг),

,що них вiдносяться: перiодично повторюванi в регiонi сильнi засухи та paHHi ociHHi i

пiзнi веснянi заморозКи, морозИ, а також трива_пi затоплення чи, навпаки, вiдсутнiсть

необхiдниХ паводкiВ, якi В под€шьшомУ призводять до рiзких коливань рiвня

фунтових вод.

З метою визначення причин виникненЕя патологrчних

насадженнях вищевказаних лiсництв, призначення в них

вибiркових, було проведено лiсопатологiчне обстеженняо

санiтарного стану дерев.

рубок

процесlв в

санiтарних
визначено категорii

лiсових

в результатi обстеження встановлено наступне:

по лiсництвах в хвойних та змlшаних по сКЛаДУ ДUrЯНКа^ 5allJlianuDclГl\J E)rЛvlrr/*rlr

В caHiTapHY рубкУ вибiрковУ тiльки дерева сосни звичайноi IV-VI категорii

санiтарного стану - дерева двiйчатки, дерева з дугоподiбно зiгнутими стовбурами,

враженi комлевиМи та кореневими гнилями. Глиця на них червона або вiдсутня,

дерева з верхiвковим та змiшаним типами всихання, заселенi та вiдпрацьованi

стовбуровими шкiдниками, а саме: в нижнiй частинi наявнi xapakTepHi ходи златок,

короiдiв, вусачiв, великого соснового лубоiдата iншими шкiдниками, враженi синьою

заболонною гниллю (синявою). На обстежених дiлянках, лiсових насаджень сосни

звичайноi, вiдмiчаеться поодиноке та групове всихання дерев.

,щерева Iv категорii характеризуються - заселенням дiлянок стовбура товстоi та

в хвойних та змiшаних по складу дiлянках заплановано вiдбирати
категорii

перехiдноi кори стовбуровими шкiдниками,

Щерева V категОрii - заселенi та вiдпрацьовуються стовбуровими шкiдниками:

короiдами, смолюхами, вусачами та iншими,

Насадження VI категорii санiтарного ст€lну

стовбуровими шкiдниками.

повнiстю вiдпрацьованi

пошкодженi насадження е небезпечними об'ектами розповсюдження осередкlв

вторинних шкiдникiв та хвороб лiсу в сумiжних насадженнях. ,щовготрив€tле

знаходження насаджень в такому незадовiльному caHiTapцoyy cTaHi призведе до

виникнення масових осередкiв вторинних шкiдникiв.

по хвойним дiлянкам, де в складi присутнi листянi породи, вiдбирались в

caHiTapHy вибiркову рубку cocHoBi дерева,



По лiсництвах ш кМаневицьке ЛГ)), дiпянках, якi н€шежать до

категорii зa1(исниХ лiсiВ (Соф'янiвське лiсництвО квартал/Видiл: Зl2|(l); З126;;

Черевахiвське лiсництВо квартЕш/видiл: З8137; 38/30; 4Il2(L)), будуть вiдбиратися

дерева Iv-v категорii санiтарного стану лiсiв,

В насадженнях, що втратили бiологiчну

полiпшення санiтарного стану до повноти не нижче

Bcix

стiйкiсть, проводити заходи з

встановленого показника (0,4).

характер всихання поодинокий та груповий (осередок Кг), темп поступовийта

рiзкий, ступiнь всихання слабкий та середнiй,

орiентовний ви6цраемий запас деревостану на обстежених дiлянк€lх скJIадае

вiд 5 до 2|О/о загапьного запасу.

На момент обстеження матерiали вiдводiв не були зробленi.

Висновок:
1. основним фактором впливу на послаблення фiзiологiчного стану та

захисниХ функцiЙ дереВ е комплекс природно - клiматичних факторiв, що

сприяе iнтенсивному розвитку хвороб лiсу та розповсюдженню стовбурових

шкiдникiв.
в насадженнях, що втратили бiологiчну стiйкiсть, з метою недопущення

розмноженЕrI та розповсюдження стовбурових шкiдникiв, негайно

.rро"од"r" caHiTapHo оздоровчi заходи, iз застосуванням ефективних

заходiв та технологiй, в максимЕlJIьно стислi термiни, враховуючи стан

насаджень, особливостi розвитку шкiдникiв.
з метою покращення санiтарного стану та забезпечення поновлення лlсlв, е

необхiднiсть провести caHiTapHy рубку впбiркову на загальнiй площi 1418

га.

2.

a
J.

5. Вивезення деревини з насаджень

Пiдписи:
Iнженер- лiсопатолог I категорii

вiддiлу нагляду та прогнозу

ДСJШ <Херсонлiсозахист>>

Головний лiсничий ДI <<Маневицьке JIГ>

Начальник вiддiлу лiсового господарства

4. При проведеннi заходiв з полiпшенЕя санiтарного стану лiсiв виконувати

вимоги <санiтарних правил в лiсах Украiни>, затверджених постановою

кму вlд27.07.1995р. J\b555, в редакцii постанови кму ьiд26.10.2016р. J\b

756 тапостанови кмУ вiд 09. t2.2020p. }lb1224),

здiйснювати одночасно з if' заготiвлею,

.о.Смiчик

в.Г. Пащук

ЩI <Маневицьке JГ>
Т.М. Вяльцев
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Провiдний iнженер ОЗЛ,ЩI <Маневицьке JIГ,

Лiсничi .ЩI <Маневицьке JIГ>>:

Черевахiвського лiсництва

Соф'янiвського лiсництва

С.С. Зiнич

С.Т. Хомич

I.0. оласюк


