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лiсопатологiчного обстеження лiсових насаджень .щп <<маневицьке лг>

Волинського оуJIмГ на доцiльнiсть проведення заходiв з полiпшення

санiтарного стану лiсiв

24.01.2021'р.
смт. Маневичi

комiсiя, в складi: головного спецiа.ltiста сектору охорони та захисту лiсу Волинського

обласногО управпiнНя пiсовогО тамисливського господарства Романухи п,п,, начаJIьником вiддiлу

дiагностики дслп <Херсонлiсозахист) ,Щомшlчук 0.I., головним лiсничим,ЩП кМаневицьке ЛГ>

пащуком в.г., наччшьником вiддiлу лiсового господарства.щп <маневицьке лг> вяльцевим т,м,,

провiдниМ iнженероМ озл дП кМшrевицьке ЛГ> Зiничем С.С,, лiсничим Вовчецького лiсництва

оласюком I.o., було проведено обстеженн я24 лппня2021 роКУ ЛiСОВИХ НаСаДЖеНЬ ДJIЯ ПРИЗНаЧеННЯ

заходiв з полiпшення санiтарного стану лiсiв, а саме санiтарних рубань суцiльних на площi 0,9 га,

Таксацiйна характеристика лiсових насаджень Дп "Маневицьке лiсове господарство",

представлених для обстеження:
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В результатi обстеження встановлено:

ослаблення i загибель дерев вiдбуваеться в результатi впливу комплексу Несприятливих факторiв

абiотичноГо i бiотичНого харакТеру, який вкJIюча€ в себе: погоднi та грунтово-клiматичнi чинники,

осередки шкiдникiв i хвороб лiсу, лiсовi пожежi, антропогеннi чинники,

НезважшОчи Еа проведенi сшriтарно-оздоровчi заходи, загаJIьна площа насаджень з порушеною i

втраченою бiопогiчною стiйкiстю по,щп кмшrевецьке Лг> зменшилась> аJIе не зникла зовсiм,

На оглянутiй дiлянцi хвойних порiд по Вовчецькому лiсництВу взятi в cmriTapHy рубку

сучiльну нежиттездатнi дерева: сухостiйнi (короiдне враження), вiдмиршочi та дуже ослабленi,

дерева з пiдiрвшlою кореЕевою системою, нахилом нижньот та середньоi частин стовбурiв понад 30

гралусiВ вiд вертиКатtьноi oci, З дугоподiбно зiгнрИми та зламаними стовбурап,rи, якi розмiщенi

мозаrЧно група]ч{и, куртиIIно та суцiльно,
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Площа пйвидiлу,
гекrарiв

коротка таксацiйна харакгеристика насадкення вiдповiдно до маltрlалlв
лiсовпорядкування
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ТакожВнаяВностiдерев4УраженiгрибковимитабактерiальнимикоМплексаI\dихвороб:
бактерiальною водянкою, некрозними трiщинаrr,tи, раковими виразками та пухлиIIами, в основному,

iз змiшаlrим типом всиханням

НачасобстеженнянаДiлянцiвiдмiченовiдпрацюВаннядереВстовбУровимишкlдникапdи'
зокрема спостерiгаемо xapakTepEi ходи короiдiв (верхiвкового, шестизубчастого та великого

соснового лубоIда), ляльковi коJIиски вусачiв - рагiiв, довгоносикiв,

ВсЯ вiдпраlдьОвапа стоВбуровимИ шкiдникаrrлИ частина хвойних дерев V - vI категорiй

санiтарного станУ вражеЕа забопонною синьою гнилJIю дереворуйнiвних грибiв, якi розвиваються в

хоДФ(комахУзаболоннiйчастинiстовбУрiв.ПосинiннядеревинихвойнихДереВпоВ'язаноЗ
патогеннИм грибкоМ офiостомой' 

й. Тип всихаrrня-рiзкий тапоступовий.
ХарактеР всихtlннЯ ЕасаджоЕЬ куртинно - суцlльЕи

ЗапаС деревостану пО Вовчео"*#у лiсництВу, пiдтrягШочий санiтарнiй рубui суuiльнiй, стtшовить

89 % загаlrьного запасу на ПП,

Для наведення наJIежного сшriтарного стаrrу.лiсiв, з метою запобiгшrня розповсюдженню хвороб

та шкiдникiв лiсу, недопущенIIя втрати технiчноi якостi деревини,провести ca'iTapHy рубку

суuiльну загаJIьною площею 0r9 га :

Вовчецьке лiсниrцво : кв, 42в,28 площа 0,9 га

запроеrсгованi заходи провести згiдно впмог:

-<СшriтарнихпраВилвлiсахУкршни>,затВерДженихпостаноВоюкМУвiд2'7липня1995рокУ
Jф555(врелакчiiпостаноВикМУвiд26жоВтня2016рокУNs756таПостановиКМУвiд
09.12.2020р. Nч 1224);

_ ст. з закону украiни кпро оцiнку впливу на довкiлля> (зi змiнапли та доповненпями);

_ статгi 39 закону украiни <про тваринний cBiT> (зi змiнаrrли та доповненнями);

-залiсненнязрУбiвпроВестизгiДнодiючlтхнормативiвзДотриманнямПравилвiдтвореннялiсiв,
затверддених Постановою КМУ вИ 01,0З,2007 р, Nэ 303,

вивезення деревини з насаджень здiйснювати одночасно з iT заготiвлею,

о.rисткУ лiсооiК провести, дотримуЮчись ПраВил пожежНоТ безпеки в лiсах Украtни,

,Що актУ додаються: додатки: 6 - зведена вiдомiсть Еасадження, що потребуе проведеЕня СРС,

7 - зведена вiдомiсть пробноi площi, закладеноi у насадженнi, що потребують суuiльноi рубки

санiтарноi, плаfl обстеженоi лiсовоi дirrянки, з нtшесеними на нiй пробпоi площi,

ПИписи:

Провiдний спецiалiст сектору
озл воулмг
Начальник вiддiлу дiагностики

ДСЛП кХерсонпiсозахист)

головний лiсни,пrй Щп кманевицьке Лг>

Начальник вiддiлу лiсового господарства

Оr*-.п. Романуха

О.I.Щоманчук

,М. Вяпьцев

.С. Зiнич

о. оласюк

ЩП кМаневицьке ЛГ>
Провiдний iнженер ОЗЛ ДП кМшrевицьке

лiсничий Вовчецького лiсництва l/^
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