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На пропозицiю ЩI <Вищедубечанський лiсгосп>, лист Ns 09-67/681 вiд 15.t|.202'-

року та наданого перелiку заходiв з полiпшення санiтарного стану лiсiв скJIаденого за

отриманими повiдомленнями про появу ознак погiршення санiтарного cTEtHy лiсових

насаджень, згrдно п.п. З, 4,5, |з^Санiтарних правил в лiсах Украiни (в редакцii постанови

Кабiнеry MiHicTpiB Украiни Jlр75б вiл 26.102otO РоЦ, з урахуванням змiн Постанови

кму Ns |224 вiд 09. |2.2о2о року), комiсiею у сКЛаДi: iНЖеНеРа-ЛiСОПаТОЛОГа ВiДДiЛry

дiагностики дсJш кКиiЪлiсо.ч*й.rо Бегеби о.в., т.в.о. головного лiсничого щI
<<Вищедубечанський лiсгосп>> Шийки I.o., iнженера охорони та захисту лiсу дI
<<вищедубечанський лiсгосп>> ,щемидася I.M., лiсничого новосiлкiвського лiсництва

Хомутовського в.в., проведене caHiTapнe та лiсопатологiчне обстеження насадженъ ,ЩI

((Вищедубечанський лiсгосп) на предмет призначення заходiв з полiпшеннrl санiтарного

стану лiсiв на2022 piK.
коротка ,u*aчцiй"u характеристика основних показникiв, що обстежувапись,

наведена нижче

наслцки обстеrrсення:
Новосiлкiвське лiсництво

Категорiя захисностi - лiси зелених зон,

Кв.755 вид.7,площа видiлу 2,7 rа, скJIад насадження 10Сз, BiK 12б poKiB, повнота

0,70, бонiтет 2о

Кв. 794 вид. |2,площа видiлу 4,6 га,,площа рубки 2,9 га, скJIад насадження 10Сз, BiK

111 poKiB, повнота 0,55, бонiтет 2,

Кв. 809 вид. 1, площа видiлу 2,| га,площа рубки |,7 та, скJIад насадження 10Сз, BiK

131 piK, повнота 0,45, бонiтет 2,

Кв. 809 впд. 2, ппоща видiлу 5,3 га, скJIад насадження 10Сз, BiK 11б poKiB, повнота

0,60, бонiтет 2,

В обстежених соснових насадженнях виявлено, що вони мають знижений piBeHb

загальноi стiйкостi, i вiдповiдно утворипась певна кiлькiстъ всихаючих дерев, свiжих

сухостоiв та сухостоiв торiшнiх po*i". Утворення сухостоiв найчастiше зумовленi

впливом негативних чинникiв (затяжнi пос)D(и, зниженнrI РiВНЯ ГРУНТОВИХ ВОДl

фiтопатогеннi утворення, екстремйьнi короткотривагli метеоумови). Розташування v -
fu *чr.rорiй стану дерев мае груповий та куртинний характер,

особливо треба з€вначит", *о "u 
дu""й час суттеве оспаблення бiпъшостi соснових

деревостанiв спричинено ураженшIм ix рослиною напiвпаразитом омелою австрiйською,

заселення нею в кронах дерев спостерiгаеться вiд слабкого до сильного ступеня, а в

середньому становить 4-8 кущiв на одне дерево,



Первинне ослаблення через пригнiчення омелою ii фiзiологiчнi функцii веде до
поступового вiдмирання частини гiлок в KpoHi, яке одночасно супроводжуеться, а надалi
пiдсилюеться заселенням стовбуровими шкiдниками.

Як наслiдок Bci цi процеси призвели до пiдвищення зростання чисельностi
стовбурових шкiдникiв, в першу черry таких як: великий та малий cocHoBi лубоiди,
короiди, златки. В наслiдок ik iнтенсивного живлення на ослаблених деревах та
динамiчного поширення навкруги, лiсопатологiчна сиryацiя в
погiршилася.

Дя полiпшення санiтарно-лiсопатологiчного стану

насадженнях значно

насаджень ДI
<Вищедубечанський лiсгосп>>, комiсiя рекомендуе призначити вибiркову caHiTapнy рубку
(ВСР) на площi |216 rа.,з iнтенсивнiстю рубки 31 - t09 ,3/.а.

Виконання призначеноi ВСР провести у 2022 роцi згiдно п.п. 6, |2,74, |7,2З,26
Санiтарних правил в лiсах УкраiЪи, та з дотриманнrIм пункту 39 <Закону Украiни про
тваринний cBiT>>

Проведення вибiрковоi caHiTapHoi рубки не мас знизити повноту деревостанiв згiдно
встановленого критичного пок€вника повнотип.27 Санiтарних правил в лiсах УкраIни.

За станом прилеглих насаджень необхiдно вести посилений нагляд.
Зазначенi вибiрковi caHiTapHi рубки провести згiдно п.л. 2,9 Санiтарних правил, у

максимаJIьно стислi строки ix здiйснення, з використанням найефективнiших методiв i
технологiй, запобiгання негативному впливу на стан навколишнього природного
середовища.

Нових осередкiв шкiдникiв та хвороб не виявлено.
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