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ВИПРОБУВАННЯ КРИМСЬКОЇ ПРИРОДИ.
ЗАПОВІДНИКИ ПІВОСТРОВА У ПОЛОНІ РФ

За своїми природними даними Кримський півострів дуже цінний регіон. Він єдиний з українських

територій належить до світових центрів біорізноманіття, до того ж його флора та фауна є

унікальними. Досить сказати, що п’ята частина видів, занесених до Червоної книги України, поширена

саме в Криму. Судинних рослин у тамтешній природі (на площі близько 27 тис. км?) налічується понад 2,4

тис. видів. Для порівняння: середземноморська країна Туніс (близько 164 тис. км?) має не більш ніж 2 тис.

видів, Марокко (близько 459 тис. км?) – 1,7 тис.

Причини такого багатства флори у винятковості природних умов. На початку кожної серії програми
«Прогулянки Кримом» на телеканалі ATR її автор Олекса Гайворонський влучно зазначав, що Кримський
півострів демонструє неймовірне поєднання природних умов і ландшафтів на відносно невеликій території.
Завдяки кліматичним умовам та особливостям рельєфу там співіснують напівпустелі берегів Сивашу,
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ковилові степи рівнинної смуги, Керченського й Тарханкутського півостровів, передгірні дубові рідколісся,
бучини схилів гряд Кримських гір, безлісі верхівки гір (яйли), соснові та ялівцеві ліси південного макросхилу,
субтропічні ліси Південного берега.

Захопливою є історія народження цього дивовижного клаптика суходолу на планеті. Колись на місці
півострова було мілке море. Наприкінці мезозойської ери над ним підійнявся масив, який відповідає
сучасним Кримським горам. На той час це була низка островів, а власне гірським пасмом вони стають в
еоцені (56–34 млн років тому). У неогені, 23–3 млн років тому, внаслідок дальшого підняття дно колишнього
моря перетворюється на сучасний рівнинний степовий Крим. Людина заселила цей край іще в часи
палеоліту (від 3 млн до 1 00–1 50 тис. років тому). Відтоді сюди приходило багато народів і культур.
Тисячоліття людського впливу на півострів давалися взнаки: зникали великі тварини, тривало вирубування
лісів, висихали джерела. Водночас виникали міста, степи поступались агроландшафтам.

Намагання вберегти

Після завоювання Криму Російською імперією розпочалися детальні дослідження природи
півострова, що показали його унікальність. Але тодішня влада мала на меті головним чином експлуатацію
природних ресурсів. Отож-бо оцінювали запаси лісу, відшукували родовища дорогої мінеральної сировини
для розуміння перспектив господарського використання новоприєднаної території. Розуміння необхідності
охорони прийшло пізніше. У 1 908 році видатний російський учений Ґріґорій Кожевніков, детально вивчивши
ситуацію з національними парками США та пам’ятками природи Європи, сформулював ідею абсолютної
заповідності, яка постулювала створення спеціальних територій (природних заповідників) і введення в них
суворого природоохоронного режиму з мінімумом втручання людини. Цей задум на півострові уперше було

реалізовано за уряду Соломона Крима (ще до остаточного встановлення
там радянської влади): у 1 91 7-му заснували Кримський національний
заповідник. Утім, тодішні революційні події, що відбувались обабіч
Перекопу, не сприяли охороні природи. Заповідник було пограбовано,
місцеву популяцію зубрів винищено. 1 923 року статус території поновили,
переписавши положення з попереднього зразка. Тож природоохоронна
зона функціонувала й надалі. Проте у 1 929–1 935 роках вона опинилася у
віданні Кримського наркомату просвіти й перебувала в жалюгідному стані.
У 1 935-му стан заповідника дещо покращився, а 1 937 року туди навіть
завезли отримане в Асканії-Нові поголів’я зубра з домішкою крові бізона,
однак під час Другої світової війни заповідна зона стала місцем бойових
дій з усіма сумними наслідками.

Треба сказати, що довоєнна природоохорона в Криму не була
явищем, організованим згори. Вона була пов’язана з діяльністю окремих
блискучих особистостей. Серед них варто згадати передусім Івана

Пузанова – голову та редактора наукових праць Кримського товариства натуралістів і любителів природи
(проіснувало до 1 931 ?го). Саме воно домоглося розширення Кримського заповідника, захистило від
вирубувань Масандрівський і Артеківський парки, добилося заборони від 1 925 року в Криму весняного
полювання, видало кілька природоохоронних книжок та брошур, розробило список рідкісних тварин та
рослин. Утім, зрозуміло, що тодішні умови – бідність переважної частини населення, репресії,
переслідування науковців і повсюдний занепад духовності – наклали темний відбиток на дальший розвиток
заповідної справи в Україні.

Повоєнні роки: неоднозначна природоохоронна політика

Після війни приплив населення на місце депортованих кримських татар, німців, вірмен, болгар, греків
пожвавив промисловість і сільське господарство. Посилився тиск на всі складові природних комплексів
півострова. Південний берег та узбережна смуга опинилися під пресом рекреації, яка стрімко розвивалась, а
степова частина зазнала розорювання та зміни гідрорежиму внаслідок будівництва системи Північно-
Кримського каналу, що перекинув воду Дніпра й розподілив її для сільського господарства між різними
куточками регіону. Такі заходи перетворили більшу частину рівнинного Криму на суцільні агроугіддя. Великі

Соломон Самойлович Крим
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степові території збереглися головним чином на найбільш посушливих Тарханкутському та Керченському
півостровах.

Що ж до заповідної справи, то повоєнні роки відзначені певним піднесенням. Уже в 1 944-му
зусиллями Івана Пузанова та Михайла Розанова Кримський заповідник відновлено, у 1 949-му до нього
приєднують орнітологічний філіал – Лебедині острови. Утім, 1 950–1 960-ті роки були дуже складними для
природоохоронних територій усього СРСР. Інтриги господарників та неправочинні дії адміністрацій цих
об’єктів на шкоду їхній-таки заповідності, зокрема вирубки лісів, призвели до ліквідації багатьох охоронних
зон. На щастя, це не торкнулося Кримського заповідника. Однак із ним сталось інше лихо: через бажання
вершків тогочасного суспільства влаштовувати там «царські полювання» у 1 957 році його трансформували в
так зване заповідно-мисливське господарство (нонсенс із погляду охорони природи). Відтак він
перетворюється на елітні мисливські угіддя для високих чинів політбюро та іноземних гостей.

Своєрідний «золотий час» для малих природоохоронних об’єктів у Криму настав у 1 960–1 980-х роках:
тоді було створено абсолютну більшість заказників (для збереження пам’яток природи). У складі цих об’єктів
опинилися як цінні урочища в різних частинах півострова, так і грязьові вулкани, печери тощо. Зусиллями
відомого українського ботаніка Олексія Липи, а також Кримського обласного відділення Товариства охорони
природи вперше на півострові інвентаризовано й узято під охорону вікові дерева. До кінця 1 970-х років
постало близько 1 00 нових об’єктів включно із заповідниками: Ялтинським гірсько-лісовим, мисом Мартьян
та Карадазьким. У 1 980-х роках у Криму під охорону взято також численні заповідні урочища.

Але, скажімо, спроба вкотре відновити у Криму зубра знову була невдалою. Завезений на північні
схили Кримських гір у Бахчисарайському районі, він став виходити на поля, що обурювало місцевих
мешканців. У зв’язку із цим, коли в 1 980 році вид досягнув чисельності 20 голів, його евакуювали в
Чернігівську область. За офіційними даними, через шкоду, якої він начебто почав завдавати сільському
господарству.

Доба незалежності

У 1 990-ті роки, що були для Криму не менш важкими, ніж для
решти України, перебудова засад життя й адаптація до нових
реалій не сприяли охороні природи. Утім, нові обставини
допомогли підйому громадської активності на півострові. Так,
з’явилася Кримська асоціація «Екологія і світ», яка добре
дебютувала в переможному протесті проти побудови на
півострові атомної електростанції. Згодом вона відіграла
неабияку роль в охороні місцевого біорізноманіття, боротьбі із
забудовою міських парків тощо. До охорони природи в АРК
долучався Київський еколого-культурний центр, якому вдалося

ліквідувати так звані заповідно-мисливські господарства. 1 991 року було відновлено статус Кримського
природного заповідника, що тривалий час існував як ЗМГ.

Впродовж останніх 1 0 років українські природоохоронці й науковці вивчали цінні степові території
півострова, а також великі печерні колонії кажанів (було розроблено проекти оголошення їх об’єктами при-
родно-заповідного фонду), протидіяли торгівлі рідкісними ранньовесняними квітами, боролися з антивовчою
істерією на півострові (вовк у Криму є аборигеном, проте в післявоєнний час його винищили; повернення
виду супроводжується потоком дезінформації, яка звинувачує його в усіх гріхах і маскує бездіяльність
державних органів у боротьбі зі сказом та іншими проблемами; пристрасті активно роздмухують несумлінні
журналісти, ласі до дешевих сенсацій). Великі зусилля було вкладено в інвентаризацію унікальних вікових
дерев півострова та надання їм заповідного статусу. На жаль, усю цю діяльність було брутально зупинено
силовою зміною підпорядкування Криму.

Після анексії
У відповідь на анексію Україна вжила заходів щодо блокади півострова. Зараз багато говорять про

перекриття Північно-Кримського каналу та його наслідки: мовляв, це має призвести до краху сільського
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господарства в рівнинному Криму та проблем із водопостачанням низки населених пунктів. Осушення каналу
справді вдарило насамперед по вирощуванню рису та сільському господарству в степовій зоні півострова.
Водночас зрозуміло, що виключення потужного фактора, який трансформує природний гідрорежим і зменшує
інтенсивність сільського господарства, у довгостроковій перспективі позитивно позначиться на відновленні
корінних степових екосистем краю.

В умовах окупації півострова українські
природоохоронці вже не можуть
продовжувати практику розширення
заповідного фонду. Не вдалося остаточно
навести лад у наявних заповідниках (навіть у
Кримському, який 2000 року рішенням
тодішнього президента Леоніда Кучми
передано до Державного управління
справами АП України, вдалося ліквідувати в
положенні низку протизаконних видів
діяльності). А найприкріше те, що ми
втратили добру базу для обговорення та
розвитку концепції заповідності як
природоохоронного підходу. Це мінус і для
материкової частини України, її науковців, і ,

безперечно, для самого Криму, адже цей напрям не в пошані в сучасній Росії. Там однозначно взято курс на
заробляння природоохоронними установами коштів та максимальний доступ туристів до заповідників.

Не позаздриш і колегам на півострові. В умовах, коли його самозвана «влада» з метою «економії»
намагається зливати окремі музеї в один, над природоохоронними територіями також нависла загроза
скасування. Адже місцеві очільники відмовилися передавати кримські заповідні території в підпорядкування
Мінприроди Росії, наголошуючи, що планують їх інвентаризацію. Переживати є за що, адже на момент
анексії в Криму було 1 96 (220 тис. га) із 8 тис. об’єктів природно-заповідного фонду України (6%). За площею
– 8,3% території АРК. Пролунали наміри ліквідації найцінніших охоронних територій: Опукського,
Казантипського й Карадазького заповідників, а також національного природного парку «Чарівна гавань».
Звичайно, кримські колеги-природоохоронці не здаються. Довкілля слід рятувати незалежно від режиму – це
аксіома. Вони готують і розсилають різні звернення щодо неприпустимості ліквідації заповідних об’єктів. Від
201 5 року анонсовано також регулярну конференцію «Заповідники Криму». Українські вчені та
природоохоронці не стоятимуть осторонь, адже не можна просто так облишити все, чому було присвячено
стільки років наполегливої праці. Проте їхні можливості наразі ілюзорні.

Під окупацією Кримський заповідник перейшов у користування Управління справами президента РФ. І
це тоді, як інші кримська «влада» начебто не передає у федеральне відання. Чому? Пояснення просте. У
тамтешніх браконьєрських полюваннях, які вели задовго до анексії, брав участь і Владімір Путін, тож,
мабуть, не хотілося втрачати таку територію для розваг. На практиці це означає одне: «царські лови»
відбуватимуться й надалі, лишень із «новим государем».

Прикро й інше: якщо в умовах України керівні структури можна було критикувати й боротися з ними,
то під пануванням Росії це, на жаль, закінчується інспірованими судовими процесами з ув’язненням екологів.
Згадаймо репресованих росіян: кинутого за ґрати активіста «Екологічної вахти по Північному Кавказу»
Євґєнія Вітішка або Сурена Ґазаряна, змушеного емігрувати після участі в протесті проти будівництва в
урочищі Утриш (адміністративно належить Краснодарському краю) чергової урядової резиденції. За активну
охорону природи рішенням суду ліквідовано найефективнішу в своєму регіоні організацію – «Екологічну
вахту по Північному Кавказу». Нині переслідують «за екстремізм» російського еколога Валєрія Брініха,
автора критичних статей про забруднення природного середовища свинофермою, яка належить
високопосадовцю.

На тлі трагічних подій сьогодення доля кримської природи залишається непевною. В історії краю
таке, на жаль, траплялось уже не раз. Отож в умовах злочинного ведення державної політики – як колись,
так і тепер – можна хіба що сподіватися на тих людей, які, не зважаючи на ризики, заступаються за його
природні скарби.

Іван Парнікоза

Джерело: http: //tyzhden.ua

Джерело: http://k-z.com.ua

http://tyzhden.ua/Travel/134912
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1 00 РОКІВ ЗНИЩЕННЯ ЛІСІВ НА КИЇВЩИНІ

Коли мова заходить про охорону природи, багато хто уявляє собі лісові масиви, старі дерева,
галявини, вкриті першоцвітами, приховані під пологом лісу орхідеї і, звичайно, лісових мешканців – ратичних,
хижаків, птахів, багатьох інших представників лісового біорізноманіття. Традиційно, у художній і природничій
літературі образ природного лісу підкріплюють згадками про сов, рись, ведмедя. Ліси посідають чимале
місце у фольклорі і в народних промислах. Це не дивно, адже досі в Україні лісовкриті площі складають
близько 1 7% від площі держави (в т.ч. 1 5,7% - території, що знаходяться у складі земель дежлісфонду). Тож
більшість українців знайомі з лісами — штучними, природними або напівприродними. Це стосується і тих, хто
живе у степовій зоні, адже там можна знайти як природні байрачні ліси (в яких, між іншим, мешкають
найбільші сови України – пугачі, оспівані у народних піснях), так і штучні лісові насадження. Але
першочергове значення ліси мають для жителів Карпат і Полісся, все життя яких побудовано на лісових
промислах. Проте не так багато людей замислюється, який вплив людина чинить на природні території.

Лісові території займають приблизно
30% від загальної суходільної площі Європи та
мають вагоме значення у широкому спектрі
соціальних, економічних та екологічних питань,
в тому числі — ключове значення для
збереження біорізноманіття. Проте історія
лісівництва зосереджена на промисловому
використанні лісів, внаслідок чого у багатьох
країнах Європи масштабні рубки протягом 1 9-
20 ст. спровокували стрімке зниження рівня
лісистості до критичного, а природна структура
лісових масивів була трансформована майже
повсюдно. Останні десятиліття все більше
глобальних і європейських угод у сфері сталого
ведення лісового господарства наголошують на
пріоритетності збереження біорізноманіття
лісів, що впливає на розробку законодавства та
встановлення політичних трендів. Результати
такої уваги до лісових ресурсів у європейських
країнах наочні — площа лісів, як земельних
ділянок, більше не зменшується, ліси старіють
і, отже, стають більш цінними для збереження
різноманіття видів, лісові господарства
проходять сертифікацію зі сталого ведення
лісового господарства. Тим не менш,
залишається необхідним вирішення таких
питань, як фрагментованість лісових
середовищ існування, визначення допустимого
рівня рубок у старовікових (стиглих) лісах,
зміни клімату та спрощення лісових біотопів в

деяких країнах внаслідок інтенсифікації лісокористування. Одне з найскладніших завдань, що стоять перед
лісовим сектором, є поєднання економічних функцій лісів зі збереженням біорізноманіття. Адже в сучасних
умовах стає зрозуміло, що цього навряд чи можна досягнути за допомогою стратегій, які спеціалізуються
виключно на захисті невеликих ділянок ключових біотопів або потребах кількох пріоритетних видів і
спрямуванні економічної активності на решту лісових земель.

Рубки і фрагментація лісів, лісозаготівля і сільське господарство сприяють збільшенню інтенсивності
лісових пожеж. Крім того, вирубка лісу впливає на місцевий клімат через зменшення об'єму
евапотранспірації, що може в посушливі роки значно погіршувати ситуацію, збільшувати частоту пожеж і

Рис. 1. Зміни обрисів лісових масивів протягом 1890-1943

рр. 1 — обриси досліджуваної ділянки; 2 — лісовкриті

території станом на 1890 р. ; 3 — лісовкриті території

станом на 1943 р.
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спричинювати ще більших втрат зміненому лісовому ландшафту по сценарію позитивного оберненого
зв'язку. Вибіркова рубка призводить до істотного впливу на ліс шляхом прокладання доріг, очищення ділянок
лісу, пошкодження та загибелі дерев, що не предназначені для рубки, ерозії грунту, випадкового знищення
підліску та рідкісних видів нижнього ярусу, заростання вирубок травою, мікрокліматичних змін тощо. До того
ж, вибіркові рубки спрошують структуру лісів.

Історія використання лісових ресурсів на території України триває тисячоліттями, проте останнє
століття цей процес відбувається особливо бурхливо: революційні події, військові дії, інтенсифікація
промисловості і розвиток побутового споживання енергії збільшили навантаження на природні ресурси. У
1 921 році видатний український зоолог М.В. Шарлемань розпочав свою оглядову книгу про охорону природи
в світі і Україні з наслідків війни для природи в Україні, і , передусім, знищення щонайменше половини площі
лісів України за цей період (Шарлемань, 1 921 ). Ці дані підтверджують і інші дослідники: О. Ференець надає
таку оцінку: лише за 1 91 8–1 920 рр. в Україні було знищено 667 тис. га лісів (Ференець, 201 0).

Сьогодні є можливість в ретроспективі оцінити втрати лісовкритих площ, що відбулись під час Першої
світової війни та революційних часів, а також під час Другої світової війни. Адже планомірні роботи зі
створення лісових насаджень розпочались лише у в 60-х роках XX ст. Тому ми запрошуємо читачів у
мандрівку тривалістю у 1 00 років одним лісовим масивом Київщини. Цим шляхом можна побачити негаразди,

з якими ліс стикався у недалекому минулому, а
також відчути його актуальні проблеми.

Українські ліси сконцентровані
переважно на Поліссі та у Карпатському
регіоні. Лісові екосистеми Українського Полісся
протягом XX століття потерпіли значного
скорочення площ за рахунок свавільного
використання ресурсів і заміни лісовкритих
площ ландшафтами антропогенного
походження — сільськогосподарськими (поля,
сади) та селітебними (території населених
пунктів). Розуміння характеру таких
перетворень можуть допомогти у справі
вироблення пріоритетів в охороні природних
ділянок або заходів із підтримання
біорізноманіття. Проте найбільш суттєвий
вплив на сучасні ліси спричиняє не сільське
господарство і розвиток населенних пунктів, а
організоване лісівництво, яке докорінно
трансформує природні ліси. Ця тенденція
стосується не лише українського
законодавства. Розвинена мережа лісових
доріг робить доступними для промислової
заготівлі і транспортування майже всі лісові
масиви Європи. Фактично, експлуатація лісів
стає все більш інтенсивною, а її наслідки
найбільш руйнівні в малонаселених районах,
які донедавна експлуатувались переважно
місцевим населенням і тому не відчували
суттєвих перетворень.

Матеріалами для нашого дослідження стали німецькі військові карти (1 :50000, 1 943 рік), залучені
відкриті відомості ресурсу «Global Forest Watch», що містять растрові дані про втрати лісового покриву
протягом 2000-201 3 років. Крім того, були залучені матеріали лісовпорядкування 2003 року (ДП
«Укрдержліспроект»).

Рис. 2. Зміни обрисів лісових масивів протягом 1943-2013

рр. 1 — обриси досліджуваної ділянки; 2 — лісовкриті

території станом на 1943 р. ; 3 — землі лісового фонду за

даними лісовпорядкування 2003 р. Також показано дороги,

що є фактором фрагментації лісових екосистем.
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Оцінки втрат лісових площ проведені для лісових масивів обрису прямокутної форми, який повністю
охоплює Клавдієвський лісгосп на Київщині та частково — ділянки прилеглих лісгоспів в межах зазначеного
прямокутника. Прямокутник обраний нами довільно, як пілотна територія, проте його розмір обрано для
повного охоплення території Клавдієвського лісового господарства, в межах якого проаналізовано знищення
суцільними рубками фрагментів стиглих лісів. За походженням територія пілотної ділянки є типовою для
Київського Полісся. На її території розміщені великі лісові масиви, що частково заболочені, а також містять в
своєму складі відкриті болота. Також пілотну ділянку перетинають долини двох середніх річок (Здвиж, Ірпінь)
і трьох малих (Рокач, Буча та Козка) з характерною для регіону широкою заболоченою заплавою.

Відправною точкою став 1 890 рік. За австрійськими топографічними картами того часу (3rd Mil itary
Mapping Survey of Austria-Hungary) в межах досліджуваної ділянки розміщувалось 48259,67 га лісів, що
становило 48,95% від її площі. Інші 51 ,05% площі були зайняті відкритим водним простором (2 річки,озера),
заплавами і вологими луками, пасовищами, населеними пунктами. Лісові масиви на цей час представлені
лише 1 4 фрагментами.

Наступні десятиліття можна
охарактеризувати революцією, війною,
періодом інтенсифікації споживання ресурсів
при становленні радянської влади, початком
другої війни. . . Все це не могло не
відобразитись на лісах: станом на 1 942 рік їх
площа скоротилася до 1 671 0,4 га, тобто до
1 6,95% від загальної площі ділянки. Таким
чином, 50 років стихійного використання
лісових ресурсів залишили всього 34,63%
площі лісів, які існували станом на 1 890 рік.
При цьому видно, що лісовкриті площі
скорочувались по периферійних ділянках,
тобто планового лісокористування було
відсутнім. Масові вирубки периферійних частин
лісів здійснювались спонтанними
лісокористувачами на ділянках, доступних для
рубки та легкого вивезення деревини. Таке
масштабне периферійне скорочення ділянок
лісів призвело до фрагментації колись цілісних
лісових ділянок: лісовий масив при цьому
виявляється розбитим на 96 фрагментів.

У післявоєнні часи налагоджується
сучасна система ведення лісового
господарства: відбувається часткове
відновлення втрачених лісів і поєднання їх
фрагментів, здебільшого шляхом
«вирівнювання» меж пошкоджених лісових
масивів і надання їм геометрично рівних
обрисів, рубки ведуться більш впорядковано і

розподіляються по всій площі лісового масиву. Контури лісових масивів, відновлені в перші післявоєнні
десятиліття, переважно лишаються незмінними до нинішнього часу.

Початок 20 століття зустрічає нас іншими умовами. Станом на 2003 рік відбувається збільшення
площі земель держлісфонду (за даними лісовпорядкування 2003 року) до 32840,36 га, що складає 68% від
площі лісових масивів у 1 890 році. Проте такий обрахунок площі лісовкритих земель є дещо хибним, адже він
враховує площі рубок та молодих монокультурних лісонасаджень.

Дуже важливо розуміти, що підхід до складання лісових карт сильно відрізняється у минулому та
сьогодні. Раніше на картах зображали лише те що реально є лісом. Сьогодні ж (і передусім на картах

Рис. 3. Зміни обрисів лісових масивів протягом 1890-2013

рр. 1 — обриси досліджуваної ділянки; 2 — лісовкриті

території станом на 1890 р. ; 3 — землі лісового фонду за

даними лісовпорядкування 2003 р. Також показано дороги,

що є фактором фрагментації лісових екосистем.
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лісовпорядкування) до контуру «лісу» віднесено все що є землями держлісфонду. Проте, коли третина площі
лісгоспу знищена рубками і на їх місці лише висаджені молоді не зімкнуті культуриL ця територія не може
виконувати більшість функцій справжніх лісів. Для оцінки площ земель держлісфонду, які фізично не є лісами
(рубки, молоді насадження) ми використали дані, що відображають покриття ділянки суцільними рубками за

період з 2000 року по 201 3 включно. Так, з
2000 по 201 3 рік в межах пілотної ділянки лише
суцільними рубками знищено 4943,74 га лісів,
що становить 1 5,05% від загальної площі
земель держлісфонду. Такі втрати знижують
частку лісистості досліджуваної ділянки з
33,3% до 28,3%, а частку сучасних лісів від їх
площі станом на 1 890 рік — з 68% до 57,8%.
Лісовий масив при цьому розбитий
сільськогосподарськими ландшафтами та
населеними пунктами на 47 фрагментів.

У 20 столітті на формування сучасних
меж лісових масивів почали впливати нові
фактори. Якщо раніше через лісові масиви
проходили лише грунтові лісові дороги, над
якими лишався зімкнутий полог лісу, тепер їх
також розмежовують асфальтовані дороги
загального користування. Для їх прокладання
роблять підсипку ділянки (що для Полісся
означає зміну гідрологічного режиму ділянок)
та вирубку дерев на відстані від дороги,
безпечній для руху автотранспорту. Такі дороги,
прокладені між розбудованими за останні
десятиліття населеними пунктами, а також
широкі просіки, прокладені для спорудження
повітряних ліній електропередач (ЛЕП),
утворюють додаткові розриви лісових масивів,

значно посилюючи їх фрагментацію. Асфальтовані дороги та ЛЕП значною мірою збільшують фрагментацію
лісовкритих територій в межах досліджуваної території — до 1 93 фрагментів.

Планове ведення лісового господарства
передбачає зосередження рубок на найбільш
цінних в економічному плані ділянках стиглих
лісів. Спробуємо оцінити цей бік лісівництва на
прикладі 5 лісництв Клавдієвського лісового
господарства, загальною площею 1 971 4,55 га.
Лісовий масив, утворений лісництвами,
роздроблено лінійними перешкодами та
антропогенними ландшафтами на 45
фрагментів, найбільший з яких — площею
1 8452,61 га — займає 93,6% всієї площі. На цій
території станом на 2003 рік стиглі дубові
масиви були відсутні зовсім, а стиглі соснові —
представлені 261 фрагментом загальною

площею 1 640,41 га, тобто 8,3% від всієї площі лісів. Всі фрагменти стиглих лісів, крім одного, зосереджені в
найбільшій лісовій ділянці — у тих її частинах, що були найменш порушеними станом на 1 942 рік. І останнє
десятиліття (2003-201 3 рік) демонструє, що рубки у лісовому масиві орієнтовані переважно на стиглі

Рис. 4. Втрати лісового покриву земель лісового фонду

внаслідок суцільних рубок 2000-2013 рр. : зеленим кольором

показані землі лісового фонду за даними лісовпорядкування

2003 р. ; червоним – ділянки стиглих лісів; світлим

відтінком - втрати лісового покриву за 2000-2013.
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РЕЗОЛЮЦІЯ УЧАСНИКІВ КРУГЛОГО СТОЛУ
«ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД ТА РОЗВИТОК МИСЛИВСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНІ»,

ЯКИЙ ВІДБУВСЯ 1 3 ТРАВНЯ 201 5 РОКУ У М.ЛЬВОВІ

Розглянувши закордонний та історичний досвід ведення мисливського господарства, учасники
круглого столу запропонували своє бачення вирішення проблем державного регулювання та
правозастосування, підвищення ефективності ведення мисливського господарства в Україні. Присутні на
зібранні фахівці вважають, що зазначені пропозиції повинні бути враховані під час удосконалення
(реформування) національної моделі ведення мисливського господарства та полювання в Україні, розробки
законодавчої та іншої нормативно-правової документації.

Учасники круглого столу виходять з того, що мисливське господарство - це напрям екологічної

старовікові ліси. Так, рубками за період останні 1 0 років знищено 63% всіх стиглих лісів Клавдієвського
лісгоспу, при цьому майже кожний фрагмент стиглого лісу (240 з 261 ) в тій чи іншій мірі був пошкоджений
суцільними рубками.

Бачимо, що за XX століття лісові масиви
в межах ділянки, що досліджувалась, зазнали
істотних антропогенних перетворень. За 1 890-
1 942 рр. загальна лісовкрита площа
зменшилась на 65,4% і, хоча згодом відбулось
її відновлення на 33,4%, інтенсивність
сучасного ведення лісового господарства
продовжує знижувати показники лісистості. І
особливо страждають від господарського
підходу старовікові (стиглі) ліси, які спочатку
доводяться до мінімальної повноти
деревостану санітарними заходами, і потім
знищуються повністю суцільними рубками.
Цінність найстарійших дерев для збереження

біорізноманіття при цьому не враховується.
Дивлячись на сучасні туристичні, топографічні та лісівничі карти, ми бачимо зелені полігони різної

форми – ліси. Проте сьогодні ми не можемо бути впевненими, що за цим зеленим полігоном дійсно
«приховано» ліс. Наше дослідження, що показало на прикладі довільного поліського лісгоспу, що лісу в
реальності може виявитись менше, ніж зображено на картах.

Тож, чи варто озвучувати красиву державну статистику площі лісів і говорити про досягнення будь-
яких показників лісистості, коли у звіти потрапляють площі, які насправді не є лісом. До того ж, незважаючи
на наявність у цілях та завданнях Держлісагенства “екологічних пунктів”, його пріоритетами лишаються
фінансові прибутки, як і десятки років тому.

Ширяєва Д. , Василюк О.

Джерело: http: //pryroda. in.ua

http://pryroda.in.ua/forest/100-rokiv-znyschennya-lisiv-na-kyyivschyni/
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діяльності у сфері природокористування, що здійснюється у
природних умовах і спрямований на збереження середовища
існування, біотичного різноманіття та генетичного фонду диких
тварин, регулювання їх чисельності, охорону, розведення,
збалансоване використання з метою відтворення та
формування оптимальних популяцій мисливських тварин, як
природного багатства та компонента екосистем, надання послуг
мисливцям щодо полювання, розвитку стрілецько-мисливського
спорту, собаківництва, сокільництва, відродження і
примноження мисливських традицій – невід’ємної складової

національної культурної спадщини.

ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ,

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВЕДЕННЯ МИСЛИВСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА, НАПРАЦЬОВАНИХ НА

КРУГЛОМУ СТОЛІ , З ВИКОРИСТАННЯМ ЗАКОРДОННОГО ТА ІСТОРИЧНОГО ДОСВІДУ

Організувати чітку вертикаль управління мисливської галузі шляхом створення Департаменту

(управління) мисливського господарства до обов’язків якого віднести:

розробку та подання на затвердження Кабінету Міністрів України Стратегії розвитку мисливського

господарства;

інвентаризацію мисливських угідь, створення банку даних про користувачів мисливських угідь; організацію

роботи з упорядкування, збереження та поліпшення стану мисливських угідь;

розгляд матеріалів та прийняття рішень про використання мисливських угідь і створенню мисливських

господарств;

затвердження правил державного обліку мисливських тварин, порядку та норм вилучення мисливських

тварин, затвердження лімітів використання мисливської фауни, аналіз матеріалів з обліку об’єктів

мисливської фауни

видача дозволів на використання об’єктів мисливської фауни;

науково-технічний нагляд сучасного ведення мисливського господарства та аудит мисливсько-господарської

діяльності;

здійснення державного контролю в галузі мисливського господарства;

організацію зовнішньоекономічних зв'язків і міжнародного співробітництва у галузі мисливського

господарства та полювання;

встановлення відповідно до законодавства обмежень щодо використання державного мисливського фонду;

встановлення порядку видачі посвідчень мисливця, розроблення та затвердження відповідних навчальних

програм з питань мисливського господарства та полювання;

організацію роботи по укладанню з користувачами мисливських угідь договорів про умови ведення

мисливського господарства та здійсненню контролю за виконанням цих договорів;

ведення державного кадастру мисливських тварин, що перебувають на території України;

здійснення інших повноважень, визначених законами України.

Адаптувати мисливське законодавство України до вимог Європейського Союзу шляхом внесення

відповідних змін до національного законодавства.

Забезпечити ефективний розвиток галузі шляхом перетворення мисливського господарства України у

сучасну та рентабельну галузь природокористування на основі прийняття Концепції як стратегічної основи

нового мисливського Закону. Створити необхідне законодавство (встановлення відповідної величини зборів і

податків), яке б сприяло збільшенню інвестицій та вкладень у мисливське господарство, як громадськими

об`єднаннями, так і приватними структурами.
Відзначити необхідність ухвалення нового закону України (або внесення змін до чинного) «Про

мисливське господарство та полювання».



Вісник підтримується WWF, компанією IKEA та товариством DEG у рамках проектів "Підтримка відповідального управління лісовими ресурсами у Дунайсько-Карпатському
екорегіоні" (2011 -201 4) та «Підтримка відповідального управління лісовим господарством для сталого розвитку в Українських Карпатах» (201 2–201 5).

Інформаційний лісівничий вісник Номер 1 7, травень 201 5

11

Вважати, що об’єктами ведення мисливського
господарства є популяції мисливських видів тварин,
що перебувають у стані природної волі або
напіввільному (вольєрному, загінному) утриманні.
Забезпечити сталий розвиток галузі мисливства через
виконання вимог статті 24 ЗУ «Про мисливське
господарство та полювання» шляхом прийняття
нормативно-правового акту для визначення
механізму оплати за користування мисливськими
угіддями, насамперед, використовуючи методику
класифікації, типології та бонітування мисливських
угідь.

Напрацювати механізм реалізації вимог ЗУ
«Про тваринний світ» в частині відшкодування
збитків, завданих мисливськими видами тварин
сільськогосподарським виробникам: розробити

нормативно-правовий акт для врегулювання питання відшкодування збитків, завданих мисливськими видами
тварин сільськогосподарським виробникам. Можливо, через створення відповідного фонду, нарахування до
якого здійснювати залежно від суб’єкта господарювання, на території якого трапилась потрава (50%),
вартості впольованої дичини та продажу мисливського спорядження тощо (50%). При цьому слід відзначити,
що сама пропозиція про відшкодування потрави тваринами носить проблемний характер. Адже спочатку
потрібно чітко визначитись, кому належать тварини, які здійснили потраву, і тоді вже визначати суб’єкта
здійснення відшкодування.

Посилити адміністративну та кримінальну відповідальність за порушення правил полювання.
Посилити персональну відповідальність користувача угідь за невиконання вимог законодавства.
Створити єдиний спеціалізований контролюючий орган за веденням мисливського господарства (в т.ч.

на місцях, у районах) і усунення дублюючих функцій та повноважень інших контролюючих органів.
Фінансування цього органу проводити за рахунок місцевих бюджетів.

Посилити ефективність правозастосування в мисливській галузі України правоохоронними та
судовими органами країни, детально проаналізувавши та внісши зміни у відповідну практику їхньої
діяльності. Створити окремі структури у рамках відповідних відомств, які здійснюватимуть нагляд та
менеджментський супровід зазначеного питання.

Змінити систему виявлення та притягнення порушників правил полювання до відповідальності,
стимулюючи мисливську охорону економічними методами (найбільш зацікавленими в охороні мисливської
фауни повинні стати суб’єкти господарювання). З іншого боку, розміри позовів за заподіяну шкоду
мисливському господарству незаконним добуванням мисливських тварин і штрафів за незаконне полювання

повинні бути в кілька разів (мінімум у 3) більшими
ринкової вартості офіційного полювання.

Розробити положення про рівність прав
працівників мисливського господарства будь-якої
форми власності щодо виявлення та фіксування
(складання протоколів) порушень правил полювання
на закріпленій за ними території угідь.

Розробити механізми конфіскації зброї та
транспорту порушників шляхом внесення відповідних
змін до Кримінального кодексу України.

Розглянути необхідність створення окремої
воєнізованої державної служби для боротьби з
браконьєрством з наданням їй широких повноважень
притаманним спеціальним підрозділам органів
внутрішніх справ (на основі досвіду Польщі,

Джерело: http://kyivlis.com.ua
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Угорщини). Оптимізувати розміри та межі мисливських угідь відповідно до практики ведення мисливського
господарства у країнах ЄС (природні межі, величина від 3 до 30 тис.га), що повинно певною мірою вирішити

проблему низької доступності полювання для
місцевого населення, що зумовлено малою
чисельністю мисливських тварин, високою вартістю
послуг і відсутністю належного рівня конкуренції у
мисливському господарстві.

Підвищити роль місцевих громад у вирішенні
питань з ведення мисливського господарства. Низові
мисливські колективи повинні отримати статус
юридичної особи з наданням їм у користування
мисливських угідь (на основі досвіду Польщі,
Словаччини, Угорщини).

Прийняти поправки у чинний ЗУ «Про
мисливське господарство та полювання» щодо
передачі компетенції надання у користування

мисливських угідь та ліміту добування відповідного рівня регіональним адміністраціям.
Врахувати зарубіжний досвід щодо участі місцевих громад у процесі надання у користування

мисливських угідь, ліміту добування тощо на їхній території.
Провести децентралізацію галузі в частині надання адміністративних послуг через передачу функції

надання адміністративних послуг від державних органів виконавчої влади до органів місцевого
самоврядування.

Зупинити зловживання, які відбуваються під час видачі відстрільних карток на право добування
хутрової та пернатої дичини шляхом законодавчого забезпечення:
виготовлення відстрільних карток виключно територіальними органами мисливського господарства;
запровадження дієвого механізму обліку відстрільних карток.
спрямування коштів від мисливських господарств за бланки ліцензій, податків, зборів на рахунки місцевих
бюджетів. Розроблення чіткого та прозорого порядку використання цих коштів на рівні місцевих бюджетів.

Удосконалити систему комунікації між користувачами мисливських угідь та мисливцями,
забезпечивши відкритий доступ до контактних даних про мисливські господарства в Україні (довідник,
інтернет-сайт) для координації роботи та обміну досвідом.
Забезпечити на законодавчому рівні сприяння організації вольєрного розведення мисливських видів дичини
для отримання максимального економічного ефекту.

Спростити процедуру визначення термінів полювання, надавши користувачам мисливських угідь
право встановлювати визначені Законом терміни полювання.

Розробити заходи щодо розвитку іноземного мисливського туризму, мінімізуючи кількість
бюрократичних процедур щодо питання прийому іноземних мисливців:
- надати право користувачу мисливських угідь самостійно, без посередників, приймати мисливців з-за
кордону;
- усунути корупційну залежність користувачів від всякого роду дозволів інших відомств (дозвільна система
МВС, ветслужба);
- спростити митні процедури щодо експорту/імпорту легально добутих трофеїв і мисливської зброї (надмірні
та необґрунтовані вимоги щодо переліку документів при розмитненні), але з урахуванням вимог відповідних
Директив ЄС (№91 /477/ЄС і № 853/2004).
- впорядкувати та вдосконалити системи ліцензування для закордонних мисливців в Україні: оформлення
ліцензії на трофеї, оренда місцевої зброї тощо.

Підвищити освітньо-кваліфікаційний рівень працівників мисливського господарства шляхом
запровадження курсів підвищення кваліфікації чи короткотермінових навчань для єгерів та
мисливствознавців мисливських господарств на базі науково-навчальних установ відповідного профілю.

Сприяти на державному рівні розвитку малого і середнього підприємництва у мисливському
господарстві (створення агенцій з організації полювань та процесуального супроводу клієнтів, надання послуг

Джерело: http://poradnik.rv.ua
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у закупівлі, зберіганні та продажі м’яса, мисливських трофеїв тощо) задля створення ринку продукції та
послуг мисливського господарства.

Встановити на законодавчому рівні або за допомогою нормативно-правових документів узгодження
термінів рубки лісів з особливостями періоду розмноження (лактації, реву тощо) мисливських і
червонокнижних видів диких.

Забезпечити науковий супровід галузі мисливського господарства, фінансування якого забезпечити
через створення спеціального фонду, який би поповнювався коштами користувачів мисливських угідь,
державного та місцевих бюджетів. Здійснювати міжнародний обмін досвідом, особливо з державами -
сусідами.

Сприяти збереженню біорізноманіття в екологічних системах, як одного з основних передумов
збільшення чисельності популяцій мисливських тварин через видання відповідного розпорядження щодо
створення і ведення кадастру тваринного світу на мисливських угіддях.

Переглянути та удосконалити національні нормативи щодо біотехнічних заходів.
Звернути увагу мисливським господарствам на

важливість та необхідність ведення полювання із
застосуванням біологічних засад керування
популяціями мисливських тварин (селекційний відбір,
формування оптимальної статевовікової структури з
метою підвищення відсотка самців з високими
трофейними якостями, особливості відстрілу тварин з
оптимальними трофейними якостями) залежно від
виду та рівня полювання. У зв’язку з цим, зобов’язати
мисливські господарства проводити індивідуальні
полювання на копитних тільки в присутності єгеря
господарства та виконувати постріли тільки з його
згоди.

Розробити систему ефективних заходів з
профілактики захворювань мисливських тварин.

Оптимізувати систему статистичної звітності для проведення повного об’єктивного аналізу галузі:
внести зміни в чинну статистичну форму, передбачивши групування користувачів мисливських угідь за
формою власності, підпорядкуванням міністерствам, громадським мисливським організаціям тощо.

Дослідити вплив радіаційного забруднення на популяції мисливських видів тварин. Органам
виконавчої влади забезпечити фінансування комплексу заходів з вивчення цього питання.

Уповноваженим органам державної влади вирішити проблему щодо заборони використання
свинцевого дробу, запропонувавши зміни у відповідні Закони України.

Сприяти формуванню культури мисливства (підвищення культури полювання, виховання культурного
мисливця, відродження етичних норм поведінки і ставлення до природи, запровадження системи підготовки
мисливця), розвитку трофейної справи через організацію різного рівня тематичних фестивалів, виставок,
зібрань тощо.

Оптимізувати організаційну структуру і роботу єгерської служби та мисливствознавців
(підпорядкування, навантаження, рівень заробітної плати тощо).

Встановити жорстку відповідальність для господарюючих суб’єктів, виробнича діяльність яких може
завдавати і завдає шкоди диким тваринам і середовищу їх існування, задля запобігання нанесення цієї
шкоди. Встановити штрафи та обов'язкове відшкодування завданих збитків користувачам мисливських угідь.
Передбачити на законодавчому рівні можливість фінансування мисливського господарства з екологічних
фондів, а також зі спеціальних фондів, що формуються з відрахувань з торгівлі мисливською зброєю,
спорядженням тощо.

Дмитро Карабчук – експерт з питань лісів WWF-DCP, координатор заходів програми “ENPI East FLEG II”

від WWF в Україні

Джерело: http://www.lis.ck.ua
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КЛЮЧОВІ ПИТАННЯ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ
ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНИМ ФОНДОМ

28 травня 201 5 року в Комунікативному центрі
Уряду відбулись експертні зустрічі за участі
директора Департаменту заповідної справи
МІнприроди Ігоря Іваненка, начальника відділу
розвитку природно-заповідного фонду Департаменту
заповідної справи Григорія Парчука, головного
юристконсульта відділу експертизи проектів
нормативних актів Департаменту правової та
міжнародної діяльності - Тетяни Тесленко, головного
спеціаліста відділу екологічної політики та наукової

діяльності Мінприроди Нелі Черненко та представників інститутів громадянського суспільства: заступника
директора Національного екологічного центру України – Олексія Василюка і директора Українського
товариства охорони птахів – Олега Дудкіна.

Відеоспілкування, як і зазвичай, проходило з науковцями, експертами, представниками громадських
об’єднань, громадських рад при облдержадміністраціях Дніпропетровська, Харкова, Львова,
Полтави,Чернігова та Одеси. Учасники обговорили низку ключових тем для вирішення нагальних питань, що
стосуються утворення Державного агентства заповідної справи України (ДАЗС) як центрального органу
виконавчої влади, що спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра екології та
природних ресурсів.

«Тематика щодо створення ДАЗС як частини системної реорганізації органів державної влади є

вкрай актуальною, оскільки існуюча система управління заповідною справою є неефективною, не

відповідає сучасним вимогам і потребує вдосконалення. Цей процес іде в рамках делегації повноважень на

місцевий рівень, удосконалення управління, поліпшення тих якостей державного регулювання, щодо яких в

даний час виникають питання, як в громадськості так і представників неурядових організацій загалом», -
зазначив Іваненко Ігор Борисович.

Ключовими питаннями які активно обговорювались під час відео конференції були:
1 . Процедура організації управління природно-заповідного фонду
2. Механізм взаємодії ДАЗС з інститутами громадянського суспільства
3. Яким чином утворення і функціонування ДАЗС відображатиметься на фінансовому забезпеченні та якості

діяльності об’єктів природно-заповідного фонду
4. проблеми регулювання діяльності дозвільного характеру в
зонах ПЗФ
5 проблеми роботи в регіонах та можливості створення
регіональних структур в областях.
На ці та інші питання учасники намагались знайти дієві
рішення, ділившись думками, досвідом, та пропозиціями.
Завершилась зустріч щирою подякую Представника
Мінпририроди за підтримку ідеї утворення Державного
агентства заповідної справи, а також за допомогу у
доопрацюванні норм положення про Державне агентство

заповідної справи України. Іваненко Ігор Борисович наголосив, що очікуватиме на чіткі письмові
зауваження, юридичну новелу, яку б можна було запровадити, пропозиції та озвучення майбутнього
результату якого б хотілось досягнути.

Зазначивши, що за допомогою плідної співпраці з учасниками конференцій та й громадськості в
цілому у Мінприроди є всі шанси на найефективнішу реалізація даного проекту.

Джерело: http: //www.menr.gov.ua
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ЗАТВЕРДЖЕНО ОСНОВНІ МІЖНАРОДНІ ДОМОВЛЕНОСТІ СТОСОВНО ЛІСІВ
НА НАСТУПНІ 1 5 РОКІВ

1 5 травня, завершено роботу 11 сесії Форуму ООН з лісів. Основним завданням 11 сесії Форуму ООН
з лісів було підготовка та узгодження Міністерської декларації та резолюції Форуму щодо майбутніх
міжнародних домовленостей стосовно лісів після 201 5 року (Довідково: існуючі домовленості щодо лісів, які
закріплені революцією ECOSOC Е/2000/35, чинні до кінця 201 5 року).

Переговори були складними та довготривалими, з огляду на
різноманітність позицій країн.
За наполяганням представника України резолюція враховує
можливість надання фінансової підтримки країнам з перехідною
економікою для збалансованого ведення лісового господарства.
Таким чином створено прецедент, оскільки до даного часу така
підтримка надавалась виключно країнам, що розвиваються.
Загалом міжнародні домовленості стосовно лісів на наступні 1 5
років підсилено внаслідок реструктуризації роботи Форуму.
Було вирішено, що сесії Форуму будуть проводитись кожного
року терміном в один тиждень, але кожен другий рік сесії

Форуму будуть мати спеціальний статус з метою проведення офіційних консультацій та нарад з питань
впровадження юридично необов'язкового інструменту щодо всіх типів лісів (офіційно назву документу
змінено на Лісовий Інструмент ООН із збереженням його добровільного статусу). Крім того збережена
можливість проведення засідань експертних груп та підкреслено важливість посилення використання
напрацювань міжнародних заходів, проведених країнами, на підтримку роботи Форуму ООН з лісів.
Можливість проведення Міністерського сегменту в ході роботи сесій Форуму збережена.
Посилення регіонального аспекту співробітництва з лісових питань. З наступного року міжнародні
домовленості щодо лісів будуть включати в якості партнерів регіональні організації, інституції та процеси
лісового профілю. Крім того наголошено на необхідності посилення регіональної кооперації щодо лісів.

Посилення рамок управління. Акцент на належному рівні державного управління в лісовому

господарстві та посиленні засобів імплементації збалансованого лісоуправління зроблено вперше. Крім того

зроблено акцент на необхідності посилення довгострокових політичних домовленостей у цьому зв'язку.

Розробки стратегічного плану робіт Форуму на наступні 1 5 років. Такий план буде розроблено

робочою групою після проведення експертних консультацій протягом наступних двох років.

Посилення фінансової підтримки збалансованому веденню лісового господарства. Існуючий механізм

сприяння у цьому зв'язку перейменований на глобальну мережу в підтримку фінансування лісів. Конкретні

кроки щодо посилення процесу повинні бути розроблені секретаріатом та представлені на розгляд наступної

сесії Форуму. Також окремі положення резолюції присвячені лісовій програмі Глобального екологічного

фонду.

Спрощення процедури звітності. Передбачено розпочати процес консультацій під керівництвам

партнерства по лісах між відповідними організаціями та процесами щодо узгодження процедури звітності по

лісах з метою її гармонізації та спрощення.

Окрема увага у резолюції також приділена питанням узгодженості роботи Форуму на глобальної

програми розвитку на період після 201 5 року. На жаль внаслідок опозиції з боку блоку країн 77 та КНР

учасникам засідання не вдалось посилити роль Форуму у цьому зв'язку та розпочати процес розробки

глобальної системи критеріїв та індикаторів збалансованого лісоуправління.

Україною проведено неформальні консультації з представниками Канади, США та Німеччини щодо

можливості започаткування двостороннього співробітництва у лісовому господарстві.

Джерело: http: //www.dklg.kmu.gov.ua

http://www.dklg.kmu.gov.ua/forest/control/uk/publish/article?art_id=149738&cat_id=32888
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МІНІСТР ІГОР ШЕВЧЕНКО РОЗПОВІВ ПРО СТВОРЕННЯ
ЧОРНОБИЛЬСЬКОГО БІОСФЕРНОГО ЗАПОВІДНИКА

Сьогодні не йдеться про те, щоб зменшувати фізично зону відчуження. Зона відчуження залишається

в тих же межах, але вона отримує додатковий юридичний і практичний природоохоронний захист.

Після підписання Президентом України відповідного Указу про створення Чорнобильського

біосферного заповідника на цю частину зони відчуження буде розповсюджуватись законодавство про

природно-заповідний фонд, а це дасть змогу навести лад та унеможливить розкрадання природних ресурсів.

Тобто ця частина зони відчуження стає Чорнобильським біосферним заповідником зі своїми зонуванням

(показано на схемі):

Визначення цих зон передували багаторічні дослідження науковців, які вивчали біорізноманіття цих
територій та рівень радіації. Вважаю, подальшим завданням для науковців буде розробка методів
підвищення бар’єрної функції Чорнобильського заповідника та вивчення впливу радіації на навколишнє
середовище.

Щодо господарської діяльності на території Чорнобильского біосферного заповідника, то вона буде
направлена саме на природоохоронні, науково-дослідні, освітні цілі. Вся діяльність буде в рамках
законодавства про природно-заповідний фонд.

заповідна зона (темно-зелений) (в основному, наукова діяльність та ін. . передбачене законом);

буферна зона (зелений) (наукова, освітня, протипожежна діяльність та ін. . передбачене законом);

зона антропогенних ландшафтів (помаранчевий) (можлива певна господарська діяльність в межах закону

про природно-заповідний фонд);
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ІНФОРМАЦІЯ ПРО МІСЦЯ ПРОВЕДЕННЯ РУБОК ДОСТУПНА
ДЛЯ ГРОМАДСЬКОСТІ

Львівське обласне управління лісового та мисливського
господарства впроваджує політику відкритості для громадськості.

З цією метою на сайті Львівського ОУЛМГ та державних
лісогосподарських підприємств розміщена інформація про місце
проведення рубок (видані лісорубні квитки) по державних
підприємствах та в розрізі місцевих рад Львівської області.

Детальна інформація про проведення рубок головного
користування розміщена у розділі Напрямки діяльності –
лісогосподарська діяльність, а інформація про проведення рубок
поліпшення якісного складу лісів розміщена на сайтах державних
лісогосподарських підприємств управління.

Відділ лісового господарства

Львівського ОУЛМГ

Джерело: http: //www. lvivl is.com.ua

Щодо 1 0-кілометрової зони, яка не ввійде до Чорнобильського біосферного заповідника (позначена
червоним кольором на схемі) – це і є територія призначена для специфічних промислових цілей, а саме:
добудова Нового безпечного конфайнменту, який накрие зруйнований четвертий енергоблок, демонтаж
інших енергоблоків ЧАЕС, зберігання та захоронення радіо-активних відходів. До речі, кількість працюючих в
зоні відчуження близько 6-7 тис. співробітників різних профільних підприємств, які працюють вахтовим
методом.

А тепер давайте поясню куди саме ми дозволимо заселятись людям та вести господарську
діяльність. Коли відбувся вибух на четвертому енергоблоці ЧАЕС було визначено зони впливу радіації, а
саме: зона відчуження, зона примусового відселення, зона добровільного відселення та зона підвищенного
радіологічного контролю. З зони підвищенного радіологічного контролю вже зняті обмеження, зараз
працюємо над зняттям певних обмежень з зони примусового та добровільного відселення, де і можна буде
заселятись та вести певну господарську діяльність, але ще раз наголошую, ці зони не входять в зону
відчуження. В зоні відчуження найближчим часом життя на постійній основі не передбачено.

Джерело: http: //www.menr.gov.ua

ВІДБУЛАСЯ І МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«ЕКОЛОГІЧНИЙ КОНТРОЛЬ ТА МОНІТОРИНГ СТАНУ ДУБОВИХ ЛІСІВ ПОДІЛЛЯ ТА

ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ПРИРОДНОГО ВІДНОВЛЕННЯ»

20-22 травня в Чечельнику (Вінницька область) відбулася І Міжнародна науково-практична
конференція «Екологічний контроль і моніторинг стану дубових лісів Поділля та особливості їх природного
відновлення», організована та проведена національним природним парком «Кармелюкове Поділля».

Заявку на участь в конференції подали 45 осіб. Конференція велася в онлайн-режимі та
висвітлювалася засобами масової інформації: газета «Чечельницький вісник, газета «Вісник «Кармелюкового
Поділля», Вінницьке державне телебачення та ТРК «Подільські комунікації «Лада-радіо».

В очній формі конференції взяли участь 32 чоловік. Учасниками конференції були делегати 4 країн:
України, Молдови, Придністров’я та Білорусії, які представляли вищі науково-освітні заклади, науково-
дослідні установи, національні природні парки, підприємства та громадські організації. Науково-практичний
форум об’єднав екологів, біологів, лісівників, спеціалістів в галузі охорони природи.

Почесними гостями зібрання були: Крисько Володимир Григорович – директор департаменту екології

http://www.menr.gov.ua/press-center/news/123-news1/3854-ministr-ihor-shevchenko-rozpoviv-pro-stvorennia-chornobylskoho-biosfernoho-zapovidnyka
http://www.lvivlis.com.ua/uk/cut_of_main_use/
http://www.lvivlis.com.ua/uk/cut_of_main_use/
http://www.lvivlis.com.ua/uk/news/1614.html
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ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД НАЛАГОДЖЕННЯ СИСТЕМ КОНТРОЛЮ РУХУ І СТЕЖЕННЯ ДЕРЕВИНИ

WWF-DCP в Україні в рамках програми “ENPI East FLEG II ” (http: //www.fleg.org.ua/) підготовлено звіт,
який містить аналіз зарубіжних систем контролю руху та стеження деревини і складається з двох частин.
Перша, присвячена узагальненому досвіду функціонування таких систем у тропічних країнах, які традиційно
є експортерами деревини на екологічно чутливі ринки лісопродукції. Вона доповнена інформацією про
посилення існуючих систем шляхом впровадження новітніх інформаційних систем і біотехнологічних
досягнень задля гарантування законності лісозаготівель і підтвердження походження деревини. У другій
частині, представлено аналіз електронних систем контролю руху та стеження деревини країн Європи. Такі
системи є втіленням сучасних організаційних рішень в лісовому і лісопереробному секторах задля
підвищення економічної ефективності діяльності компаній, удосконалення технологічних операцій,
забезпечення прозорості ведення бізнесу, підтвердження законності походження лісоматеріалів відповідно до
Регламенту ЄС з питань деревини.
Завантажити звіт

За додатковою інформацією звертатися до консультанта програми Павло Кравця
pavlo_kravets@ukr.net моб. : +38 067 502 38 45

та природних ресурсів обласної державної адміністрації; Пустовий Сергій Михайлович – голова
Чечельницької державної адміністрації; Шепітко Сергій Васильович – голова Чечельницької районної ради;
Гук Петро Іванович – заступник голови Чечельницької районної ради.

На початку заходу учасникам та гостям була представлена поліграфічна продукція, підготовлена
працівниками Парку, а також збірник матеріалів конференції. Перший день був присвячений виступам та

обговоренню проблем, пов’язаних із збереженням дубових насаджень
Південного Поділля, зокрема НПП «Кармелюкове Поділля».
Цікавим та насиченим став другий день заходу, який розпочався з

екскурсії на меблеву фабрику «Lismaster». Виїздне засідання було
проведено в Бритавському лісовому масиві, де були продемонстровані
унікальні дубові насадження природного походження віком понад 1 30
років. Під час екскурсії була показана науково-дослідна робота відділу
науки Парку. Учасники відвідали ботанічний заказник
загальнодержавного значення «Бритавський», краєзнавчу пам’ятку
«Партизанська землянка» років Другої світової війни 1 944 року, біля якої

учні КЗ «Бритавська СЗШ І-І І ступенів» розповіли про історію партизанського руху на Чечельниччині. На
завершення дня відбувся підсумок роботи в неформальній обстановці в рекреаційному пункті «Юрково».
Третій день був присвячений виступам працівників національного природного парку «Кармелюкове Поділля»,
які презентували еколого-освітню роботу та дослідження історико-культурної спадщини в зоні діяльності
Парку.

На завершення конференції було прийнято Ухвалу про шляхи збереження, дослідження та
особливості відновлення лісових дубових насаджень, як основної екологічної системи національного
природного парку «Кармелюкове Поділля».

Оцінку «добре» поставили учасники конференції організаторам за проведену роботу та висловили
побажання про нову зустріч.

Ганна Дудник

Джерело: http: //www.menr.gov.ua

http://www.menr.gov.ua/press-center/news/124-news2/3895-vidbulasia-i-mizhnarodna-naukovo-praktychna-konferentsiia-ekolohichnyi-kontrol-ta-monitorynh-stanu-dubovykh-lisiv-podillia-ta-osoblyvosti-ikh-pryrodnoho-vidnovlennia
http://sfmu.org.ua/files/0CD8_1.pdf
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