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Методичне підґрунтя до ідентифікації та виділення ОЦЗ

Ø Особливо цінні для збереження ліси: визначення та
господарювання. (Практичний посібник для України). 2008.
https://wwf.ua/?6344566/hcvs-guideline [1]

Ø FSC® національний стандарт системи ведення лісового
господарства для України. 2019. https://ua.fsc.org/preview.fsc-
std-ukr-01-2019-v-1-0-fsc.a-1013.pdf [2]

Ø Common Guidance for the Identification of Hight Conservation
Values. 2013. https://ic.fsc.org › download-box.3402.htm [3]

Ø High Conservation Value Guidance for Forest Managers FSC-
GUI-30-009 V1-0 EN. 2020. https://connect.fsc.org/document-
centre/documents/resource/422 [4]

https://wwf.ua/?6344566/hcvs-guideline
https://ua.fsc.org/preview.fsc-std-ukr-01-2019-v-1-0-fsc.a-1013.pdf
https://ic.fsc.org/download-box.3402.htm
https://connect.fsc.org/document-centre/documents/resource/422
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Особливі цінності для збереження (ОЦЗ)

Це будь-яка з цінностей за переліченими у стандарті
категоріями (ОЦЗ 1 – ОЦЗ 6), що має критичне значення
та потребує збереження та/ або збагачення у межах
одиниці господарювання [2].

Особлива цінність для збереження (ОЦЗ) High
Conservation Value (HCV)

© Green Renaissance / WWF-US

Особливо цінні для збереження ліси (ОЦЗЛ)

Це лісові території, у складі яких визнано наявність
особливої цінності для збереження (ОЦЗ), що має
видатне значення або є критично важливою і потребує
охорони, відповідного режиму господарювання з метою
підтримання або посилення її особливостей [1].

Особливо цінні для збереження території (ОЦЗТ):
зони і фізичні простори, які містять визначені особливі
цінності для збереження, та/або потрібні для існування
та збереження таких цінностей [2].
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ОЦЗ 1. Видове різноманіття
ОЦЗ 2. Екосистеми та їхні мозаїки
ландшафтного рівня
ОЦЗ 3. Екосистеми та оселища
ОЦЗ 4. Критичні послуги екосистем
ОЦЗ 5. Потреби громади
ОЦЗ 6. Культурні цінності

Категорії ОЦЗ 

Категорії особливих цінностей для збереження (ОЦЗ)

Згідно із додатком G «Національна система особливих
цінностей для збереження: означення, ідентифікація,
господарювання, підтримання та моніторинг» FSC®

національного стандарту системи ведення лісового господарства
для України [2]

Категорії ОЦЗ 
ОЦЗ 1: Лісові території, що є важливими осередками
біорізноманіття на глобальному, національному або
регіональному рівнях
ОЦЗ 2: Великі лісові ландшафти, що є значущими на
світовому, національному або регіональному рівнях
ОЦЗ 3: Лісові території, що містять зникаючі, рідкісні
та вразливі біотопи
ОЦЗ 4: Лісові території, що виконують основні
природні функції в критичних ситуаціях
ОЦЗ 5: Лісові території, необхідні для забезпечення
основних потреб місцевих громад
ОЦЗ 6: Лісові території, необхідні для збереження
традиційної культурної автентичності місцевих
громад

Згідно із Особливо цінні для збереження ліси:
визначення та господарювання. (Практичний посібник
для України) [1]
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ОЦЗ та ОЦЗТ, які їх підтримують
(у викладенні FSC® національного стандарту до 

ведення лісового господарства, 2019)

ОЦЗ та ОЦЗЛ, які їх містять
(у викладенні Особливо цінні для збереження 
ліси: визначення та господарювання. Другої 
редакції Практичного посібнику для України, 

2008)
У межах ОЦЗТ, які підтримують ОЦЗ заборонено
проведення господарських заходів, натомість
необхідно проводити заходи зі збереження та
збагачення ОЦЗ.

У межах ОЦЗЛ, які підтримують ОЦЗ господарські
заходи дозволено, навіть проведення рубок
головного користування, з дотриманням
спеціальних вимог, для уникнення пошкоджень
виявленої цінності.

ОЦЗ є ширшим поняттям, що охоплює окрім лісових
й інші біотопи у межах одиниці господарювання.

ОЦЗ розглядається у межах лісових біотопів, не
враховуючи супутні їм лучні, болотні, прибережно-
водні та інші, які існують у межах одиниці
господарювання.

Для України не виявлено ОЦЗ 2 та в окремих
випадках розглядається ОЦЗ 5.

ОЦЗЛ 2 та ОЦЗЛ 5 і ОЦЗЛ 6 можливо виділити для
Поліського та Карпатського регіонів.

Підходи до виділення особливих цінностей для 
збереження (ОЦЗ)
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Мережа 
територій 

для 
збереженнярепрезентативні

ділянки
аборигенних
екосистем

оселища рідкісних
видів та тих, які
знаходяться під

загрозою

ОЦЗ 1-6 у межах 
ОЦЗТ, які їх
підтримують

території та об'єкти
природно-заповідного

фонду України

території 
Смарагдової мережі

України та 
екологічної мережі

раритетні рослинні
угруповання (у т. ч. 

праліси та квазі-
праліси)

оселища раритетних
видів регіонального, 

національного, 
міжнародного рівня

особливо захисні
лісові ділянки

(ОЗЛД)

Місце ОЦЗ в загальній мережі територій для 
збереження
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Проаналізовано матеріали 28
лісогосподарських
підприємств, розташованих у
центральних та західних
регіонах України.

Початкові дані для аналізу повноти виділення ОЦЗ 
підприємствами лісової галузі
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Загальна структура даних щодо виділення ОЦЗ 
підприємствами лісової галузі за категоріями
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ü формальне виділення територій без
конкретних вказівок на особливі цінності для
збереження;

ü виділення територій ПЗФ створених для
охорони насаджень з чужорідними видами

ü не вірна інтерпретація охоронного статусу
видів;

ü незрозумілі формулювання для
обґрунтування виділення категорії 1

Виявлені слабкі сторони:
14%

50%7%

29%
Оптимально 
виділено
Задовільно 
виділено
Невдале 
виділення
Не виділяли

Пропозиції щодо вдосконалення виділення ОЦЗ 1:
ü перегляд порогових значень концентрації представників та розширення переліку видів раритетного
біорізноманіття, виявлені популяції яких підлягають до виділення у категорію 1 ОЦЗ;

ü визначити критерії за якими об’єкти ПЗФ не можуть бути включено до території ОЦЗ 1 (об’єкти
створені для охорони чужорідних видів), водночас передбачити можливість включення цінних з
точки зору збереження біорізноманіття території за межами чинних об’єктів ПЗФ.

Аналіз повноти виділення особливих цінностей для збереження
для категорії 1
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ü формальне виділення територій без
конкретних вказівок на особливі цінності
для збереження;

ü не вірно віднесено ділянок до категорії 3;

Виявлені слабкі сторони:

Аналіз повноти виділення особливих цінностей для збереження
для категорії 3

0%

11%

32%
57%

Оптимально 
виділено
Задовільно 
виділено
Невдале 
виділення
Не виділяли

Пропозиції щодо вдосконалення виділення ОЦЗ 3:
ü доповнити алгоритм виділення сучасними науковими матеріалами та роз’ясненнями для
полегшення процедури ідентифікації рідкісних, вразливих та зникаючих біотопів та збору
інформації про них у межах лісогосподарських підприємств;

ü визначити критерії за якими об’єкти ПЗФ можуть бути включено до території ОЦЗ 3 (основна мета
яких — збереження цінних угруповань), водночас передбачити можливість включення пралісів, які
у Посібнику ідентифікувалися як території належні категорії 2;

ü звертати увагу на оселищний підхід.
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ü формальне виділення категорії через пряме
ототожнення особливо-захисних лісових
ділянок (ОЗЛД) та ОЦЗ (ОЦЗЛ), що
призводить до копіювання з таксаційних
матеріалів наявної інформації без будь-якої
критичної обробки згідно із алгоритмом
виділення категорії 4;

ü виділення територій із чужорідними видами
(насадження акації білої, дуба червоного
тощо).

Виявлені слабкі сторони:

Аналіз повноти виділення особливих цінностей для збереження
для категорії 4

0%

61%14%

25% Оптимально 
виділено

Задовільно 
виділено

Невдале 
виділення

Не виділяли

Пропозиції щодо вдосконалення виділення ОЦЗ 4:
ü необхідно зробити процедуру виділення ОЦЗ 4 додатковим, поглибленим інструментом

аналізу території лісового господарства, без надмірного ототожнення із відповідними
категоріями ОЗЛД
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ü виділення у якості ОЦЗ 6 досить
опосередковано пов’язаних з лісами об’єктів
(наприклад, розташовані поблизу або в
оточенні лісів)

ü надто розпливчаті формулювання в описі
об’єктів, важливих для збереження;

ü виділення як ОЦЗЛ 6 об’єктів та територій, які
за сукупністю ознак швидше належать до
інших категорій ОЦЗЛ.

Виявлені слабкі сторони:

Аналіз повноти виділення особливих цінностей для збереження
для категорії 6

0%

28%

29%

43%

Оптимально 
виділено

Задовільно 
виділено

Невдале 
виділення

Не виділяли

Пропозиції щодо вдосконалення виділення ОЦЗ 6:
ü позаяк ОЦЗ 6 включає широкий спектр культурних цінностей, з метою запобігання

неправильному тлумаченню необхідно, за можливості, деталізувати умови для виділення цієї
категорії, акцентуючи увагу на справді важливих історичних та визначних релігійних цінностях.
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ü аналіз матеріалів на відповідність алгоритму
виділення, наведеному в Посібнику [1],
засвідчує практичну відсутність можливості
виділення категорії 2 у межах підприємств

Категорія 2:

Особливості виділення категорій 2 та 5

0% 0%

57%

43%

Оптимально 
виділено
Задовільно 
виділено
Невдале 
виділення
Не виділяли

0% 0%
18%

82%

Оптимально 
виділено
Задовільно 
виділено
Невдале 
виділення
Не виділяли

ü відсутність обґрунтування суттєвих, незамінних
соціальних вигід від використання ресурсів
ділянки;

ü Виділення насаджень-медоносів, сформованих
чужорідними або й інвазійними видами;

Категорія 5:

Для України не виявлено ОЦЗ 2 та в окремих випадках розглядається ОЦЗ 5.
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ü надано надто стислу інформацію про зміни у межах ОЦЗЛ (ОЦЗТ), без обґрунтованих
індикаторних показників, які б адекватно відображали динаміку змін відповідно до категорії
ОЦЗ.

ü відсутній аналіз результатів моніторингу та не запропоновані заходи, без чого моніторинг є
просто набором формально виконаних і малоінформативних спостережень;

ü часто запропоновано господарські заходи, замість заходів підтримання та збагачення
наявних цінностей, без врахування наявних та потенційних загроз і впливів, плану заходів з
недопущення або мінімізації негативних впливів й обґрунтування необхідності втручання в
ОЦЗЛ (ОЦЗТ).

Виявлені слабкі сторони:

Загальні зауваження за результатами аналізу даних з моніторингу 
для ОЦЗ за категоріями 1-6
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ü у якості репрезентативних виділено молоді та середньовікові штучні насадження на місці
попередніх лісових екосистем;

ü відсутнє пропорційне представлення усіх наявних типів екосистем;
ü виділення насаджень з інвазійними та чужорідними видами.

Виявлені слабкі сторони:

Загальні зауваження за результатами аналізу даних з виділення 
репрезентативних ділянок аборигенних екосистем

Виділення репрезентативних ділянок аборигенних екосистем є однією з вимог критерію 6.5 Принципу 6
«Цінності довкілля та впливи» [2].

Аборигенна екосистема – мало порушена господарською діяльністю екосистема, яка збереглася
у близькому до природного стані та репрезентує типові структурно-функціональні елементи для тієї
природної зони, в якій розташована. Прикладами є: старовікові ліси природного походження,
болота, степи тощо.
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Поява у секторі лісового господарства
України механізму формування мережі для
збереження, у тому числі за виділення та
формування системи менеджменту для
ОЦЗ

«Формальний підхід» до виділення ОЦЗ.
Нівелювання поняття ОЦЗ, відсутністю
розуміння особливої цінності в контексті
екологічної складової збалансованого
природокористування.

Формування раціональної та екологічно
орієнтованої системи господарювання,
шляхом запровадження або вдосконалення
підходів до «активної» охорони лісового
біорізноманіття

Суттєве зміщення акцентів з екологічної
складової на економічну та соціальну
складові розвитку лісової галузі, у т. ч. як
наслідок військових дій

SW
OT

Аналіз загальних перспектив щодо виділення ОЦЗ підприємствами 
лісової галузі
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Отже, підбито підсумки щодо
виділення ОЦЗ (ОЦЗЛ) підприємствами
лісової галузі, виявлено основні поточні
тенденції виділення та охорони ОЦЗ,
окреслено рекомендації щодо
вдосконалення цього процесу.

Разом з тим, назріла необхідність
оптимізації методичних підходів до
виділення ОЦЗ для подальшого
ефективного переходу на вимоги FSC
національного стандарту до ведення
лісового господарства для України.
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