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УДК: 502:630:574.4 (477.52 /.6) 

ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА СТАНУ ЛІСОВИХ ЕКОСИСТЕМ 

НАЦІОНАЛЬНОГО ПАРКУ «КАРМЕЛЮКОВЕ ПОДІЛЛЯ» 

 

Кравчук Галина Іванівна 

к. с.-г. наук, доцент 

Вінницький національний аграрний університет 

м. Вінниця, Україна 

 

Проведено екологічну оцінку стану лісових насаджень національного парку 

«Кармелюкове Поділля» і подано аналіз лісозахисних робіт. Відмічено, що 

кліматичні зміни призвели до аномальних природних явищ. Все це у сукупності 

зі зниженням ґрунтових вод, зміною гідрорежиму ґрунту зменшило стійкість 

лісів і здатність чинити опір патогенам і шкідникам.  Тому для збереження 

лісових насаджень в зоні регульованої рекреації НПП «Кармелюкове Поділля» 

були проведені:   рубки освітлення на площі  129,0 га, прочищення –  площею  

25,7  га, прорідження – площею 133,2 га, санітарно-вибіркові рубки на площі 

866,8 га. Санітарно-оздоровчі заходи в лісах природно-заповідного фонду 

спрямовані на сприяння збереженню та відновленню цінних лісових природних 

комплексів, забезпечення охорони та захисту їх від шкідників і хвороб, 

поліпшення корисних властивостей лісу і збереження заповідної зони. 

Ключові слова: діброви, екосистема, деревостан, стійкість, короїд,  заповідна 

зона, лісостан, санітарні рубання. 

 

В останнє десятиріччя поряд з позитивними явищами,  такими як створення 

значних площ лісів, спостерігається і значне збільшення лісових екосистем 

ушкоджених шкідниками і хворобами, загибель лісостанів від природних 

факторів. За оперативними даними в 2019 році загальна площа всихання лісів 

по Державному агентству лісових ресурсів України  становила 270 тис. га, що 

говорить ряд спалахів короїдного всихання. Заходи з поліпшення санітарного 
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стану лісів було проведено на площі понад 217 тис. га, масою майже 7,9 млн 

куб. м, що складають 74% по площі та 81% по масі відповідно [1, с.17]. 

Шкідники і хвороби лісу найбільше уражали штучно створені ліси на Півдні та 

Сході України, але останнім часом, в зв’язку зі сприятливими кліматичними 

умовами, розповсюдження шкідників і хвороб лісу охопило всю територію 

України.  

Біологічні фактори такі як коренева губка, опеньок осінній – викликають 

кореневі та стовбурові гнилі. Ослаблені дерева вражаються стовбуровими 

шкідниками, в даному випадку це короїд типограф (Ips typographus L.), який 

отримав внаслідок ослаблення ялинових насаджень достатню кормову базу для 

швидкого розвитку популяції [2, с.212]. . 

До стовбурових шкідників лісу відносяться комахи з родини короїдів (Ipidae), 

вусачів (Cerambycidae), златок (Buprestidae), рогохвостих (Siricidae), червиць 

(Cossidae), склівок (Aegeriidae), довгоносиків (Curculionidae) і деяких інших. У 

більшості видів ходи під корою і в деревині прокладають личинки. У короїдів і 

жуки ведуть скритий спосіб життя під корою і навіть в деревині, де 

прокладаючи ходи, живляться і розмножуються. Прогризаючи ходи в лубі, 

заболонні стовбурові шкідники наносять деревам значну фізіологічну шкоду, 

від чого дерева гинуть. Прокладання наносить деревині також технічну шкоду, 

від чого дерева теж гинуть. Прокладання ходів в деревині приводить до 

псування деревини [3, с.14]. 

В зоні особливого ризику заповідні території в складі яких є  лісостани. 

В південних лісгоспах області (Чечельницький, Крижопільський) основною 

причиною є всихання деревостанів від негативної дії короїда-типографа на тлі 

еколого-кліматичних факторів,  що формує лісопатологічний стан насаджень в 

результаті дії якого відбувається подальша деградація деревостанів.  

Свої дослідження ми проводили на базі державного підприємства 

«Чечельницьке лісове господарство». 

Загальна площа ДП «Чечельницьке ЛГ» становить 17073,4 га, із них 16518,0 га, 

згідно указу Президента від 12.12.2011 року № 519, входить до складу НПП 
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«Кармелюкове Поділля» . Частка лісових площ ДП «Чечельницьке ЛГ» у складі 

національного парку становить 81,7%. 

Лісові насадження представлені свіжими дібровами – дубово- широколистяні, 

мішані за складом і складні за формою насадження. Вони ростуть, як правило, 

на сірих лісових опідзолених ґрунтах і на опідзолених чорноземах. Головна 

лісотвірна порода дуб звичайний, що у свіжий грабовий діброві має І і Іа 

бонітети. Значна частина лісових масивів зберегла близьку до природних 

насаджень структуру та продуктивність. 

Вказана територія є природно-заповідним фондом України, відповідно цьому 

використання природних ресурсів обов’язково лімітується. 

Відповідно до Проекту організації території національного природного парку 

«Кармелюкове Поділля», охорони відтворення та рекреаційного використання 

його природних комплексів і об’єктів, затверджено наказом Мінприроди від 

26.10.2017року № 394, встановлено функціональне зонування території. Згідно 

нього на території парку виділено зони: заповідна зона, зона регульованої 

рекреації та господарська, в яких діяльність користувача повинна відповідати 

природоохоронному режиму території НПП .  

Господарська діяльність регулюється згідно з зонуванням території 

національного природного парку (рис.1). 

Рис. 1. Зонування території НПП 

  

Зонування територій лісових екосистем ДП 

"Чечельницький лісгосп" що входять у склад  НПП, га

Зона рекреації  

7164,6

Господарська зона  

5381,1

Заповідна зона  

3961,2
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Ліси ДП «Чечельницьке лісове господарство» віднесені до наступних 

функціональних зон: заповідна зона площею 3961.2 га, або 24 %, яка 

призначена для охорони та відновлення найбільш цінних природних 

комплексів.зона регульованої рекреації – 7164,6 га , або 43 % , господарська 

зона – 5381.1 га,або 32%, що передбачає традиційну діяльність, яка 

здійснюється згідно вимог природоохоронного законодавства та режиму 

національного природного парку. 

Територія розміщення ДП «Чечельницьке лісове господарство» відноситься до 

Подільського регіону, стан якого визнаний екологічно кризовим в Україні, що 

стало результатом надзвичайної ситуації природного походження.  

Шкідники лісу були завжди. Але якщо певні фактори сприяють їхньому 

активному розмноженню, то внаслідок цього знижується продуктивність 

насаджень або всихають дерева. 

Зазвичай, шкідник дає дві генерації за період, а в умовах подовженого літа  до 

5.  Кліматичні зміни призводять до аномальних природних явищ: льодолам, 

буревій, посухи сприяють виникненню пожеж. Все це у сукупності зі 

зниженням ґрунтових вод, зміною гідрорежиму ґрунту зменшує стійкість лісів і 

здатність чинити опір патогенам і шкідникам. 

Впровадження у практику біологічних засобів боротьби зі шкідниками лісу є 

приорітетним напрямком. Так у лабораторії ДСЛП «Харківлісозахист» 

проводяться роботи по штучному вирощуванню мурахожука (Thanasimus 

formicarius) проти стовбурових шкідників. За 2019 рік проведено випуск 

біологічного матеріалу на площі 105 га [1, с.17]. Проте, це не задовольняє 

потреб лісового господарства. 

На сьогодні найкращий метод боротьби з комахами-шкідниками – це своєчасна 

локалізація осередків шкідників - для того, щоб не допустити розповсюдження 

його на інші дерева. 

Ступінь ослаблення деревостанів оцінювали за коефіцієнтом стану насаджень, 

який базується на співвідношенні кількості дерев окремих категорій і в цілому 
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по пробній площі: не більше 1,5 — насадження здорове, 1,6 - 2,5 – насадження 

ослаблене, 2,6 – 3,9 – сильне ослаблене, 4,0 і більше – всихаючі. 

В межах національного природного парку розміщені території Дохнянського, 

Бритавського, Стратіївського та Червоногреблянського лісництв. У більшості 

випадків, внаслідок негативного впливу короїда, відбулося порушення лісових 

екосистем, що призвело до незворотних змін у їх генетичному розвитку, та 

істотно знизило їх здатність до відновлення. 

Оцінка ступеню ослаблення деревостанів по кварталах наведено в таб. 1. 

Таблиця 1 

Оцінка ступеню ослаблення деревостанів 

 

Лісництва 

Номери кварталів 

Ступінь враження 

 насадження не 

пошкоджені, 

0-1,5 бали 

насадження 

ослаблені, 1,6 - 

2,5   

насадження 

сильно 

ослаблені, 

2,6 – 3,9 

насадження 

всихаючі, 

 4 бали 

Бритавське 30, 39, 40, 53-

56, 60-62, 65, 

68-70, 76-78, 84-

87, 94-99, 104-

107 

7, 10, 11, 14, 15, 

18-20, 28, 31-38, 

41-43, 59, 63, 

64, 66, 67, 71-

75, 79-83, 88-93 

5, 12, 44-46, 

48-50, 102, 

103 

не виявлено 

Дохнянське 21-25, 32, 33, 

53, 55, 73 

28, 35, 38, 39, 

41, 43-47, 49-52, 

56-59 

10, 11, 36, 

37, 39, 40, 

42, 48 

не виявлено 

Стратіївське  1-62, 74- 83 96-102 111-122 не виявлено 

Червоно 

Греблянське 

1-7, 9, 12-16, 21-

24, 28-31, 35-41,  

1-7, 9, 12-16, 21-

24, 28-31, 35-41, 

42-47 

17-20, 25, 

36 

не виявлено 

Варто звернути увагу на те, що найбільш порушеними є лісові екосистеми 

Бритавського та Дохнянського лісництва, більше 68% виявлено кварталів з 

частково ослабленими насадженнями та 56 % з сильно ослабленим 

деревостаном.  У більшості випадків, внаслідок негативного впливу короїда, 

відбулося порушення лісових екосистем, що призвело до незворотних змін у їх 

генетичному розвитку, та істотно знизило їх здатність до відновлення. 
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Площа осередків шкідників та хвороб згідно актів та відомостей 

лісопаталогічного обстежень насаджень ДП «Чечельницьке ЛГ» станом на 

кінець 2018 рік склала 3387,1 га. (таб 2). 

Таблиця 2 

Зведена відомість осередків шкідників та хвороб 

 

Лісництва 

Площа осередків га 

Ступінь враження 

сильна середння слабка разом 

Бритавське - 296,7 922,1 1218,8 

Дохнянське - 223,8 994,6 1218,4 

Стратіївське - 150,0 176,3 326,3 

Червоногреблянське - 196,3 427,3 623,6 

Разом по ЛГ - 866,8 2520,3 3387,1 

Для приведення насаджень в належний санітарний стан проведено санітарно 

вибіркові рубки на площі 3387,1 га. 

В межах національного природного парку у  2019 році проведенні рубки 

формування та оздоровлення лісів, а саме рубки догляду та санітарно-оздоровчі 

заходи. 

Рубки догляду проводилися шляхом періодичного вирубування дерев, 

подальше збереження яких в складі насаджень з лісогосподарської точки зору 

було не доцільним. 

До таких рубок відносяться: освітлення, прочищення, прорідження, санітарні 

рубки. 

Підставою для проведення рубок формування і оздоровлення лісів є матеріали 

лісовпорядкування та обстеження санітарного стану насаджень. 

Рубки запроектовано так, щоб було поступове відтворення та формування лісів, 

близьких до природних, постійне підтримання стійкості деревостанів. 

Особливістю проведення рубок формування та оздоровлення лісів є їх 

відповідність природоохоронному режиму національному природному  парку з 

врахування функціонального зонування території. 

Згідно наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 

06.04.2015 року №114 «Про додаткові заходи, щодо збереження біорізноманіття 
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територій та об’єктів природно-заповідного фонду» рубки формування та 

оздоровлення лісів у заповідній зоні заборонено і не виконувались.  Тому 

основні роботи проводились в зоні регульованої рекреації (7164,6 га) яка 

частково включала квартали ботанічних заказників, а також цінні ділянки 

лісових масивів Червоногреблянського, Дохнянського та Бритавського лісництв 

- природні території, що мають рекреаційне, еколого-освітнє, культурно-

виховне та науково-пізнавальне значення. Ця зона створена також для 

запобігання негативному впливу природних чи антропогенних чинників на 

екосистеми заповідної зони. 

У зоні регульованої рекреації дозволяється в установленому порядку 

проведення санітарних рубок і заходів, пов'язаних із збереженням, 

відтворенням і ефективним використанням природних комплексів та об'єктів. 

Відповідно цього положення та на підставі матеріалів лісовпорядкування і 

обстеження санітарного стану насаджень в зоні регульованої рекреації 

призначенні наступні лісогосподарські заходи. 

Рубки догляду, за допомогою яких досягається покращення породного складу 

насаджень та підвищення їх біологічної стійкості. 

Відвід ділянок у рубку проведено згідно матеріалів лісовпорядкування та 

періоду повторюваності рубки.  

Освітлення забезпечує формування деревостану бажаного складу та густоти, 

таку кількість головної породи, яка відповідає конкретним лісорослинним 

умовам та призначенню створюваного деревостану. 

Так рубки освітлення проведено на площі  129,0 га  

Рубки освітлення проведено в молодняках віком з 4 до 10  років. Із них 6,6 га – 

незімкнуті лісові культури, освітлення в яких призначено в якості лісівничого 

догляду. Головна порода – Дз.  Має місце природне поновлення Ясз, Клг, Лпд, 

Гз. Значна частина поновлення поросльового походження.  

Прочищення забезпечує склад і рівномірне розміщення дерев головної породи 

на площі, формує оптимальну структуру майбутнього деревостану, регулює 

кількісне співвідношення окремих порід 
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Прочищення –  площею  25,7  га  проводилося  в  молодняках  віком  до  20 

років, насадження штучного походження, головна порода Дз, в складі від 3 до 5 

одиниць, супутні породи Яз, Клп, Лпд. Брп, Гз. 

 Мало місце загущення деревостану, порослеві кубла, при цьому спостерігалося 

відставання в рості головної породи – дуба звичайного та його відпад, тому 

проведення рубки вкрай необхідні. 

Прорідження створює умови для формування стовбура і крони кращих дерев і 

проводиться при повноті деревостану не нижче 0,7. 

Прорідження проведено на площі 133,2 га в насадженнях віком від 20 до 40 

років. За походженням, переважно, лісові культури з головною породою дуба 

звичайного (Дз), від 3 до 7 одиниць в складі насаджень. Є необхідність у 

зрідженні насаджень, видалені поросливих, відстаючих у рості, сухостійних 

екземплярів, регулюванні розміщення дерев по площі. (рис. 2) 

 

Рис. 2. Проріджування лісових екосистем НПП «Кармелюкове Поділля» 

Повнота насаджень в яких виконано  прорідження від 0,75 до 0,90 і включало: 

Бритавське лісництво: 11,1 га, Дохнянське лісництво: 41,7 га, 

Червоногребельське лісництво: 43,2 га. 

Вибіркові санітарні рубки проведено з метою оздоровлення та посилення 

біологічної стійкості лісів, запобігання їх захворювання та виявлених  вогнищ 

пошкоджень шкідниками в основному короїдом (таб. 2).  

Проріджування лісових екосистем НПП "Кармелюкове Поділля", га

Бритавське, 11,1

Дохнянське, 55,5Червоногреблянське, 

48,1

Стратіївське, 18,5
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Крім цього, проводилися інші господарські рубки: розчистка квартальних 

просік, розчищення просік вздовж доріг, розчищення плантацій (рис.3). 

 

Рис. 3. Вибірково санітарні рубки 

Санітарно-вибіркові рубки виконано на площі 866,8 га.  

Санітарно-вибіркові рубки потребують дубово-грабові пристигаючі, стиглі та 

перестійні насадження ослаблені внаслідок льодоламу 2000 року, вражені 

хворобами та стовбуровими шкідниками. Має місце необхідність проведення 

санітарно-вибіркових рубок в середньовікових насадженнях. 

В зоні регульованої рекреації проведення суцільних санітарних рубок не 

проводилось, так як заборонено. 

В рубку взяті дерева IV, V, VI категорії по шкалі оцінки стану дерев, а саме: 

вражені раковими утворюваннями, з нахилом стовбурів більше ніж 30˚ зі 

слідами заселення стовбуровими шкідниками, з плодовими тілами 

дереворуйнивних грибів, дугоподібно зігнутими стовбурами, а також свіжий та 

старий сухостій  (таб. 2). За всіма видами лісогосподарських робіт проведено на 

площі 1161,5 га де вилучено 15960 м3 деревини з якої  13462 м3 ліквідної.  

Тільки своєчасне проведення вибіркових санітарних рубок в зоні регульованої 

рекреації зможе  забезпечити  збереження заповідної зони. 

 Отже, кліматичні зміни призвели до аномальних природних явищ. Все це у 

сукупності зі зниженням ґрунтових вод, зміною гідрорежиму ґрунту зменшило 

стійкість лісів і здатність чинити опір патогенам та шкідникам лісу.  Тому для 

збереження лісових насаджень в зоні регульованої рекреації НПП 

Вибірково-санітарні рубки проведені в лісових екосистемах "Кармелюкове 

Поділля", га

Бритавське 296,7

Дохнянське 223,8

Червоногреблянське 

196,3

Стратіївське 150
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«Кармелюкове Поділля» за всіма видами оздоровчих лісогосподарських робіт 

було проведено на площі 1161,5 га де вилучено 15960 м3 деревини. Санітарно-

оздоровчі заходи в лісах природно-заповідного фонду спрямовані на сприяння 

збереженню та відновленню цінних лісових природних комплексів, 

забезпечення охорони та захисту їх від шкідників і хвороб, поліпшення 

корисних властивостей лісу, а також раціонального використання лісових 

ресурсів.  
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