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Захисні ліси навколо водойм —
лісові ділянки (смуги лісів) уздовж 
берегів річок, навколо озер, 
водоймищ та інших водних 
об’єктів.

Заплавні ліси – лісовкриті землі у 
заплавах річок;

Вологі і заболочені ліси -
гігротопи 4 та 5 (сирі та мокрі 
лісорослинні умови), за 
лісотипологічною класифікацією 
П. С. Погребняка

Визначення понять
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Статистика лісів навколо водойм
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Розподіл заплавних лісів за категоріями
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• Застосовано оселищний підхід;
• Нумерація біотопів за Національним 

каталогом біотопів України; 
• Нумерація за Резолюцією 4 Бернської 

конвенції, Додатком 1 Оселищної
директиви ЄС, системою EUNIS;

• Синтаксономія еколого-флористичної 
класифікації за методом Ж. Браун-Бланке;

• Типи лісорослинних умов за класифікацією 
П. С. Погребняка;

• Рідкісні види рослин і тварин.

Біорізноманіття лісів навколо водойм
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Національний каталог біотопів України: Д1.6.1. 
Заплавні вербові і тополеві ліси.
Лісотипологічна класифікація П. С. Погребняка: сирий
сугруд — С4, мокрий сугруд — С5, сирий груд — D4,
мокрий груд — D5

• Часте й тривале затоплення поверхневими водами 
та близьке залягання ґрунтових вод;

• Основний спосіб поновлення – порослеве;
• Перші стадії сукцесії лісової рослинності
Менеджмент:
• Зберігати надґрунтовий покрив
• Не зменшувати зімкнутість крон більш ніж на 

третину
• Сприяти появі в’яза, ясена, дуба
• Проводити сінокосіння, випас худоби, рекреацію

Тополеві або вербові заплавні та галерейні ліси
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Національний каталог біотопів України: Д1.6.2. 
Вологі та періодично вологі ліси з домінуванням
дуба звичайного або видів в’яза.
Лісотипологічна класифікація П. С. Погребняка: 
свіжий сугруд — С2, свіжий груд — D2, вологий сугруд
— С3, вологий груд — D3, сирий сугруд — С4, сирий
груд — D4

• Поширені здебільшого в Лівобережній Україні;
• Властива мозаїчність, залягання грунтових вод 

залежить від мікрорельєфу;
• Мають глейовий горизонт.
Менеджмент:
• Не пошкоджувати глейовий горизонт при 
посадці культур
• Зберігати старі дуплисті дерева
• Регулювати породний склад

Неперезволожені заплавні дубово-в’язово-ясеневі
ліси вздовж великих річок. 
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Національний каталог біотопів України: Т5.1 Термоксерофільні узлісся та галявини, Д1.4.1 
Слабоацидофільні флористично багаті дубові і сосново-дубові ліси, Д1.4.2 Континентальні
світлі дубові ліси
Лісотипологічна класифікація П. С. Погребняка: свіжий сугруд — С2

• Розташовані на високих пагорбах, 
• Рідко заливаються повенями;
• Невисока зімкнутість крон, слабко виражений підлісок і
високе проєктивне покриття трав;
• Ускладнене самовідновлення через високий рівень задерніння.
Менеджмент:
• Не заміняти сосновими культурами
• Проводити сінокосіння, випас худоби, рекреацію
• Рубки догляду та переформування, сприяти природному поновленню

Термофільні (світлі) діброви заплав. 
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Національний каталог біотопів України: Д1.6.3 
Карпатські незаболочені ліси вільхи сірої і 
вільхи чорної та Д1.6.4 Рівнинні
незаболочені ліси вільхи чорної і ясена.
Лісотипологічна класифікація П. С. Погребняка: 
сирий сугруд — С4, сирий груд — D4

• Флористично багаті, високопродуктивні ліси;

• Зазанють регулярних повеней;

• Глейовий горизонт у ґрунті;

• Поширені переважно в Карпатах.
Менеджмент:
• Менеджмент невтручання через високу 

природоохоронну і протиерозійну цінність

Неперезволожені заплавні вільхові та ясенево-
вільхові ліси. 
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Національний каталог біотопів України: Д1.7.1. 
Евтрофні болота з ярусом вільхи чорної або
берези.
Лісотипологічна класифікація П. С. Погребняка: сирий
сугруд — С4, мокрий сугруд — С5, сирий груд — D4,
мокрий груд — D5

• Високий рівень води з застійним надмірним
зволоженням;

• Виражений мікрорельєф — пристовбурові
п’єдестали та

оводнені мочажини;
• Успішно відновлююються порослевим та 

насіннєвим шляхами;
Менеджмент:
• Зберігати стабільний гідрологічний режим; 
• Зберігати мікрорельєф;
• Сприяти появі підросту після рубок.

Вільхові заболочені ліси. 
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Національний каталог біотопів України: 
Д1.7.2 Мезотрофні болота з ярусом 
берези.
Лісотипологічна класифікація П. С. 
Погребняка: сирий субір — В4, мокрий субір
— В5

• Формуються у болотах-блюдцях;
• Поширені переважно на Поліссі;
• Поширені ягідники;
• Кормові місця для тварин
Менеджмент:
• Зберігати стабільний гідрологічний режим; 
• Профілактика виникнення пожеж

Березові заболочені ліси. 
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Національний каталог біотопів України: 
Д2.2.3 Сирі ліси сосни звичайної та Д2.5.2 
Оліготрофні болота з ярусом сосни. 
Лісотипологічна класифікація П. С. 
Погребняка: сирий субір — В4, мокрий бір —
А5, сирий бір — А4.

• Зростають по краях боліт;
• Вразливі до змін гідрологічного режиму;
• Розріджений та невисокий деревостан;
Менеджмент:
• Менеджмент невтручання;
• Регулювання рекреаційного навантаження;
• Зберігати стабільний гідрологічний режим. 

Соснові заболочені ліси. 



WWF PowerPoint_content_example 17

• У захисних лісах навколо водойм застосовуються вузьколісосічні рубки
• В межах особливо захисних лісових ділянок (ОЗЛД) заборонені рубки головного користування
• У Карпатському регіоні суцільні рубки формування й оздоровлення лісів у берегозахисних

ділянках лісу заборонені
(Правила поліпшення якісного складу лісів; Правила рубок головного користування, Порядок 
спеціального використання лісових ресурсів).
• Заборонено зменшувати природний рослинний покрив та лісистість басейнів малих річок (ст. 

80 Водного Кодексу України)
• Згадки у Земельному Кодексі України відсутні
• В експлуатаційних лісах технології рубок не відрізняються від інших лісів
• Окремі лісгоспи практикують виключення з розрахункової ліслсіки

Законодавство та практики в Україні
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• Найбільш суттєві обмеження у межах 
територій Natura 2000

• Ліси навколо водойм виділяються в окремі 
категорії, правила регулюються 
менеджмент-планами лісокористувачів

• Виділяються захисні смуги де заборонені 
суцільні рубки (Словаччина, Литва, 
Болгарія) або запроваджені певні 
обмеження (Польща, Румунія)

• Заходи зі збереження лісів у мокрих 
лісорослинних умовах детально прописані 
у національних FSC стандартах Польщі, 
Чехії, Литви

Законодавство та практики у Європі
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• Ліси навколо водойм багаті на 
біорізноманіття і мають високу 
природоохоронну цінність

• Найбільше заболочених лісів
сконцентровано у Поліссі, заплавних лісів
— у Лівобережній Україні.

• Ліси навколо водойм слабко представлені
в законодавстві України

• Потрібно враховувати природні
особливості таких лісів при плануванні
лісового господарства

Висновки
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• Менеджмент невтручання у гідротопах А5-
D5, старовікових лісах природного 
походження;

• Наближене до природи лісівництво, 
поступові та вибіркові рубки;

• Збереження гідрологічного режиму та 
нагрунтового покриву;

• Залишення мертвої деревини та старих 
дерев; 

• Врахування у земельному та водному 
законодавстві.

Рекомендації
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Дякую за увагу
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