
Акт
лiсопатологiчного обстежсення лiсових насаджень.ЩП <<Маневицьке ЛГ>

Волинського ОУЛМГ на доцiльнiсть проведення заходiв з полiпшення
санiтарного стану лiсiв

27.05.202|р. смт. Маневичi

Нами: iнженером-лiсопатологом I категорii вiддiлу нагляду та прогнозу.ЩСЛП
<Херсонлiсозахист> Смiчик С.О., головним лiсничим .ЩП <Маневицьке JIГ>> Пащуком
В.Г., начальником вiддiлу лiсового господарства.ЩП <Маневицьке JIГ> Вяльцевим
Т.М., провiдним iнженером ОЗЛ ЩI <Маневицьке JIГ> Зiничем С.С., лiсничими ДГI
<<Маневицьке JГ>: Га-пузiйського лiсництва CHiTKoM В.В., Карасинського лiсництва
Ремiнським В.П., Ново-Червищанського лiсництва Щьопичем В.А., Маневицького
лiсництва Швецьом О.В., Черевахiвського лiсництва Хомичем С.Т., Оконського
лiсництва Солобчуком А.М., Куклинського лiсництва Грищуком О.А., Вовчецького
лiсництва Оласюком I.0., Соф'янiвського лiсництва Секидою С.е., в перiод з 2З по 27

травня 202l року було проведено обстеження лiсових насаджень для призначення

заходiв з полiпшення санiтарного стану лiсiв, а саме санiтарних рубань вибiркових
на площi 38910 га.

Таксацiйна характеристика лiсових насаджень ЩП "Маневицьке лiсове
господарство", представлених для обстеження:
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Коротка таксацiйна харакrвристика насадlteння вiдповiдно до матерiалiв
лiсовпорядкування
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l 2 з 4 5 6 1 8 9 l0 1l |2 lз l4 l5 l8

Софянiвське |2 з5 4,7 l 5,1 Э,l l0Сзк 69 0,7 1 20 24 280 4 25

Софянiвське 14 26 4,5 4,5 4,5 l0Сз бз 0,75 2 l8 20 260 4 20

Софянiвське l5 2
,) ,) ,,) ,, )) 9Сзl Бп 55 0,7 4 l0 |4 l00 4 5

Софянiвське l5 |4 5,8 5,8 5,8 l0Сз+Бп 71 0,7 1 22 26 320 4 l5

Софянiвське 20 l5 1,9 1,9 1,9 l0Сз+Бп 1'I 0,85 2 l9 22 зl0 4 l5

Софянiвське 21 24 1,2 4 l l 1 0Сз 13 0,7 l 24 30 360 4 з0

Софянiвське /.5 l0 2,8 2,8 2,8 10Сз 66 0,8 1 l9 24 з00 4 20

Софянiвське 24 8 5,1 5,1 5,1 l0Сз+ос "74 0,7 l 22 28 з20 4 20

Софянiвське з2 !3 з,9 ]q з,9 10Сз+Бп 69 0,75 1 20 24 300 4 20



,/





Комплекс природно клiматичних факторiв негативнО впливае на стаН

деревосТанiв та навколишне природне сереДовище в цiломУ по .ЩI <<Маневицьке Jг),
,що них вiдносяться: перiодично повторюванi в регiонi сильнi зас)rхи та paHHi ociHHi i

пiзнi веснянi заморозки, морози, а також тривалi затоплення чи, навпаки, вiдсутнiсть

необхiдних паводкiв, якi в под€tльшому призводять до рiзких коливань рiвня фунтових

вод.

з метою визначення причин виникнення патологiчних процесiв в лiсових

насаджеНнях вищевк€}заних лiсництв, призначення в них санiтарних рубок вибiркових,

було проведено лiсопатологiчне обстеження, визначено категорiт санiтарного стану

дерев.

в результатi обстеження встановлено наступне:

По лiснИцтвil( в хвойних та змiшаних по скJIаду дiлянках заплановано вiдбирати в

caHiTapHY рубкУ вибiркоВу тiлькИ дерева сосни звичайноi Iv-И категорii санiтарного

станУ - дереВа двiйчатки, дерева з дугопОдiбнО зiгнутими стовбурами, враженi

комлевиМи та кореневимИ гнилями. Глиця на них жовто-зелена, червона або вiдсутня,

дерева з верхiвковим та змiшаним типами всиханнrI, заселенi та вiдпраuьованi

стовбуровими шкiдниками, а са]uе: в нижнiй частинi наявнi xapakTepHi ходи златок,

шестизубчастого короiда, вусачiв, великого соснового лубоiда та iншими шкiдниками,

враженi синьоЮ заболонною гниллю (синявою). На обстежених дiлянках, лiсових

насаджень сосни звичайноi, вiдмiчаеться поодиноке та групове всиханЕя дерев,

За вiзуаrrьними ознаками в OKoHcbKOIvry лiсництвi квартаП/видiл: 3512; 4412| ;

Соф'янiВськомУ лiсництВi в квартагli 12 видiл З5 ; Маневицькому лiсництвi кварталl 11

видiл З -виявлено наявнi поодинокi ознаки ураження насадження кореневими

гнилями, ознаки xapaKTepHi дJIя кореневоi ryбки (Heterobasidioп аппоsum) - це

вiдмерлi, всихаюЧi дерева з дiаметром, близьким до середнього; ураження ryбкою

призводить до групового та куртинного всихання; г€LIIявин, що оточуються дуже

ослабленими (хворими), всих€lючими деревами з ажурними крон€tми, короткими

пагонЕlми з блiдо - зеленою та жовтуватою хвоею у виглядi пуrкiв, свiжим с)достоем,

окореневою нижньою частиною стовбура з характерним запахом та ексудатом чорно-

коричневого кольору. Коренева ryбка викJIикае строкату, корозiйну, ядрову, кореневу

i комлевУ гниль. В даниХ кварталах коренева ryбка р:жуеться в осередку по лiсгоспу,

ПошкодЖенi насаДженнЯ е небезпечними об'ектами розповсюдженЕя осередкiв

вторинних шкiдникiв та хвороб лiсу В сумiжних насадженнях. ,щовготривале

знаходженIIя насаджень в такому незадовiльному caHiTapнoмy 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 Bcix лiсництвах !ГI <Маневицьке ЛГD, на дiлянках, якi нЕUIежать до категорiiзахисниХ лiсiВ (ОконсьКе лiсниЦтво кварТа.п/видiл: 9126;9127;9lЗl;9/З2;Маневицьке
лiсництВо квартаJI 52 видiл 1), будуть вiдбиратися дерева IV-V категорii санiтарного
стану лiсiв.

в насацженнях' що втратили бiологiчну стiйкiсть, проводити з€lходи зполiпшеНня санiтарногО станУ до повноти не нижче встановленого пок€вника (0,4).
характер всихання поодинокий та груповий (осередок Кг), темп поступовий та

рiзкий, ступiнь всиханЕrI слабкий та середнiй.
ОрiентоВний вибИраемиЙ запаС деревосТану на обстежених дiлянках складае вiд

5 доЗ5Yо загального запасу.
На момент обстеження матерiали вiдводiв не були вiдсутнi по Bcix дiлянках.

Висновок:
1, Основним фактором впливу на послаблення фiзiологiчного стану та з€жисних

fl:yro дерев е комплекс природно - клiматичних факторiв, що сприяе
iнтенсивному розвиткУ хвороб лiсУ та розповсюдженню стовбурових

2. В насадженнях, що втратили бiологiчну стiйкiсть, метою

технологiй, в максимально стислi термiни, вр€lховуючи стан насаджень,особливостi розвитку шкiдникiв.
3, З метою покращення санiтарного стану та забезпечення поновлення лiсiв, е

необхiднiсть провести caHiTapHy рубку вибiркову на загальнiй площi з8910
га.

4, ПрИ проведеНнi захоДiв з полiпшеннrl санiтарного стану лiсiв виконувати
вимоги <<санiтарних правил В лiсах Украiъи>, затверджених постановою
КМУ ЬiД 27 ,07.1995Р. NЬ555, в редакцiТ постанови Кму вiд 26.10.201бр. ль
756 та постанови кму вiд 09. |2.2О2Ор. }Jb1224).

5, Вивезення деревини з насадженъ здiйснювати одночасно з iT заготiвлею.

Пiдписи:
Iнженер- лiсопатолог I категорiI
вiддiлу нагляду та прогнозу
ДСJШ <<Херсонлiсозахист>>

Головний лiсничий ДI <<Маневицьке ЛГ>)

Начальник вiддiлу лiсового господарства
ЩI <Маневицьке ЛГ>>

С.о.Смiчик

в.г.

Вяльцев



Провiдний iнженер ОЗЛ .ЩI <Маневицьке ЛГ>

Лiсничi ДI <Маневицьке JIГ>:

Галузiйського лiсництва

Карасинського лiсництва

Ново-Червищанського лiсництва

Маневицького лiсництва

Черевахiвського лiсництва

Оконського лiсництва

Куклинського лi

Вовчецького лiсництва

Соф'янiвського лiсництва

С.С. Зiнич

В.В. CHiTKo

В.П. Ремiнський

.А. Щьопич

О.В. Швець

С.Т. Хомич

А.М. Солобчук

О.А. Грищук

А I.0. Оласюк

\\i с е секида


