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Матеріал буде корисний активістам-екологам, фахівцям лісової 
галузі й комунальної сфери, аудиторам, а також фахівцям 
природно-заповідного фонду — екоосвітянам, інженерам з 
охорони природних комплексів та місцевим громадам.

Однією з ключових задач WWF-Україна є збереження 
найбільш цінних екосистем України. Лісові екосистеми є 
одними з найбільш важливих в контексті підтримання 
біорізноманіття, стабілізації клімату та задоволення 
базових потреб українців в рекреації, чистій воді, 
їжі тощо.  Ці властивості лісу часто називають 
екосистемними послугами. Щоб забезпечити їх 
безперервність необхідно впроваджувати сталий 
режим лісокористування, що дозволить зберегти 
стійкі до змін клімату та багаті на біорізноманіття 
лісові ландшафти.

Ключову роль у цьому відіграє впровадження 
кращих практик та підходів до управління лісовими 
екосистемами, зокрема і лісами навколо водойм, яким 
присвячена дана публікація.

У ПУБЛІКАЦІЇ РОЗГЛЯДАЮТЬСЯ ТАКІ ПИТАННЯ, ПРИСВЯЧЕНІ ЛІСАМ НАВКОЛО ВОДОЙМ:

• визначення понять, пов’язаних з правовим статусом та 
природними особливостями таких лісів;

• статистичні дані щодо розміщення лісів навколо водойм в 
Україні;

• характеристику оселищ, пов’язаних з цими лісами та 
рекомендації щодо їх менеджменту;

• огляд законодавства та практик управління лісами навколо 
водойм в Україні та країнах Центрально-Східної Європи;

• рекомендації щодо зміни господарських практик для більш 
сталого менеджменту лісів навколо водойм.
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Ліси навколо водойм — одна з найбільш 
уразливих лісових екосистем. З ними 
пов’язана велика кількість рідкісних 
оселищ та видів, тож порівняно з 
іншими лісами вони потребують 
особливої уваги та спеціальних підходів 
до менеджменту. Такі ліси зростають 
в умовах щорічного затоплення на 
різні строки під час весняних повеней 
і формуються під впливом геологічної 
роботи річки, внаслідок різних руслових 
та алювіальних процесів. Це обумовлює 
велику типологічну різноманітність і 
специфічність як лісорослинних умов, 
так і лісових біоценозів.

Ліси навколо водойм відіграють 
важливу роль як місця оселення та 
харчування багатьох живих організмів. 
Вони також слугують екологічними 
коридорами для міграцій тварин. 
Затінення водойм кронами дерев сприяє 
регулюванню температурного режиму. 

Крім того, ліси навколо водойм 
виконують низку важливих 
екосистемних функцій: 

берегоукріплення та запобігання 
ерозії; захист водойм від засмічення 
та замулення; рівномірний розподіл 
поверхневого стоку та захист від 
паводків; регулювання випаровування 
та підтримання рівня ґрунтових вод; 
покращення якості води тощо.

Основна причина їх деградації та 
зникнення — діяльність людини, а саме 
неврахування особливостей цих лісів під 
час лісового господарювання. Крім того, 
негативний вплив на такі ліси справляють 
зарегулювання річок, осушувальна 
меліорація, скорочення площ природної 
рослинності заплав через облаштування 
сільськогосподарських угідь і забудову. 

За юридичним статусом та 
особливостями природних умов ліси 
навколо водойм можна умовно поділити 
на захисні ліси навколо водойм, 
заплавні ліси та вологі й заболочені 
ліси.
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ВОЛОГІ Й ЗАБОЛОЧЕНІ ЛІСИ — гігротопи 4 та 5 (сирі та мокрі лісорослинні умови), за лісотипологічною 
класифікацією П. С. Погребняка [36]. Основою для класифікації лісорослинних умов 
послужила едафічна сітка, побудована на координатах багатства та вологості ґрунту. Індекси 
для позначення окремих груп лісових ґрунтів за багатством: А — дуже бідні ґрунти (бори); В — 
відносно бідні (субори); С — відносно багаті (сугруди); D — діброви на чорноземах. Окремим 
гігротопам присвоєні цифрові значення: 1 — сухі; 2 — свіжі; 3 — вологі; 4 — сирі; 5 — мокрі. 
Ліси з сирими та мокрими лісорослинними умовами можуть розміщуватися як у заплавах 
річок, так і поза їх межами, наприклад, на надзаплавних терасах, та належати до різних типів 
лісу за матеріалами лісовпорядкування.

ЗАХИСНІ ЛІСИ НАВКОЛО ВОДОЙМ — лісові ділянки (смуги лісів) уздовж берегів річок, навколо 
озер, водоймищ  та  інших  водних об’єктів. Їхня ширина визначена Постановою Кабінету 
Міністрів України «Про затвердження Порядку поділу лісів на категорії та виділення 
особливо захисних лісових ділянок» [37]. До них також належать особливо захисні лісові 
ділянки: лісові ділянки навколо витоків річок та берегозахисні лісові ділянки. Захисні ліси 
навколо водойм виконують функцію захисту навколишнього природного середовища від  
негативного впливу природних та антропогенних факторів, зокрема водозахисну функцію. 

Ця категорія виділяється тільки на землях лісогосподарського призначення, що запроєктовані 
лісовпорядкуванням, і може включати як заплавні й заболочені ліси, так і інші типи лісових 
екосистем.

ЗАПЛАВНІ ЛІСИ — всі ліси, що зростають у річкових заплавах. У межах земель лісогосподарського 
призначення, що запроєктовані лісовпорядкуванням, заплавні ліси можуть належати 
до різних категорій. Крім того, ліси в заплавах можуть зростати на землях різних форм 
власності (державної, комунальної, приватної) та цільового призначення (землі водного 
фонду, землі сільськогосподарського призначення тощо). Юридично лісові ділянки, що не 
мають постійних лісокористувачів і не запроєктовані лісовпорядкуванням, не вважаються 
лісом. На них не провадиться лісове господарство, але може проводитися суцільна вирубка; 
також ці землі можуть використовуватися для інших господарських потреб.

© Yurii Ivanenko/ WWF-Ukraine
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КАТЕГОРІЇ ТА ПІДПОРЯДКУВАННЯ ЛІСІВ НАВКОЛО ВОДОЙМ

Отже, питання менеджменту лісів 
навколо водойм охоплює низку 
екологічних, економічних та соціальних 
аспектів. Крім природоохоронної, 
вони мають економічну цінність як 
джерело сировини. Вкрай важлива їхня 
водоохоронна цінність. Ліси навколо 
водойм, без сумніву, відіграють важливу 
соціальну функцію, бо виконують 
рекреаційні завдання. Зусилля зі 
створення екомережі та розбудова 
Смарагдової мережі продемонстрували 
важливість цих лісів у формуванні 
екологічного каркасу. Водночас ліси 
біля водойм перебувають в управлінні 
найрізноманітніших землевласників та 
землекористувачів, є основою об’єктів 
природно-заповідного фонду. 

Мета цього дослідження — 
проаналізувати статистику лісів 
навколо водойм, правила і практики 
управління такими лісами, визначити 
їхню цінність з погляду біорізноманіття 
та надати рекомендації щодо сталого 
менеджменту, який сприятиме їх 
збереженню. 

Заплавні ліси

Землі інших категорій

Заболочені ліси

Землі лісового фонду

Ліси з особливим режимом лісокористування

Експлуатаційні ліси
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2.1. РОЗМІЩЕННЯ І ПЛОЩІ ЗАПЛАВНИХ ЛІСІВ ТА ЗАХИСНИХ ЛІСІВ 
НАВКОЛО ВОДОЙМ, ПІДПОРЯДКОВАНИХ ДЕРЖАВНОМУ АГЕНТСТВУ 
ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
Відповідно до Інструкції про порядок ведення 
державного лісового кадастру і первинного 
обліку лісів [29] під час лісовпорядкування 
й обліку лісового фонду заплавні ліси не 
виділяються в окрему категорію. Тому аналіз 
структури та динаміки держлісфонду заплавної 
частини — надскладне завдання. Для цього 
необхідно попередньо визначити межу заплави, 
а потім провести інвентаризацію лісів, що 
потрапляють у заплавну частину лісфонду. 

Наразі заплавні ліси переважно відносять до 
захисних смуг уздовж річок, протиерозійних 
лісів, а також до лісів зелених зон, які у свою 

чергу поділяють на лісогосподарську та 
лісопаркову частини [37; 52].

Площа, яку займають заплавні ліси, 
підпорядковані Держлісагентству України, 
відносно невелика — близько 440 тис. га (табл. 
1). Загалом в Україні площа заплавних лісів 
становить близько 600 тис. га. Проте ці ліси 
виконують важливі функції та мають велике 
господарське значення. Найбільша частка 
заплавних лісів сконцентрована в межах 
Лісостепу (близько 41 %), по 29 % — у Поліссі 
та Степу, у Криму заплавні ліси практично 
відсутні. 

Таблиця 1. 
РОЗПОДІЛ ЗАПЛАВНИХ ЛІСІВ, ПІДПОРЯДКОВАНИХ ДЕРЖЛІСАГЕНТСТВУ, ЗА ПРИРОДНИМИ ЗОНАМИ ТА КАТЕГОРІЯМИ.

Категорія лісів Площа Запас
тис. га % тис. м3 %

Полісся
Експлуатаційні ліси 79,17 60,8 15817,23 57,4

Захисні ліси 25,66 19,7 5601,91 20,3

Ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення 18,80 14,5 4671,33 16,9

Рекреаційно-оздоровчі ліси 6,53 5,0 1490,23 5,4

Разом 130,16 100 27580,70 100

Лісостеп
Експлуатаційні ліси 61,57 34,8 13355,50 33,8

Захисні ліси 74,14 41,9 16061,55 40,6

Ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення 23,38 13,2 5478,87 13,9

Рекреаційно-оздоровчі ліси 17,88 10,1 4618,09 11,7

Разом 176,97 100 39514,01 100

Степ
Експлуатаційні ліси 3,47 2,7 852,08 3,3

Захисні ліси 50,29 39,4 9412,46 36,1

Ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення 21,08 16,5 4440,37 17,0

Рекреаційно-оздоровчі ліси 52,87 41,4 11358,00 43,6

Разом 127,71 100 26062,91 100

Карпати
Експлуатаційні ліси 0,61 46,2 113,85 45,8

Захисні ліси 0,47 35,6 86,63 34,9

Ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення 0,06 4,6 13,81 5,6

Рекреаційно-оздоровчі ліси 0,18 13,6 34,16 13,7

Разом 1,32 100 248,45 100

Вся Україна
Експлуатаційні ліси 144,82 33,2 30138,66 32,3

Захисні ліси 150,56 34,5 31162,55 33,4

Ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення 63,32 14,5 14604,38 15,6

Рекреаційно-оздоровчі ліси 77,46 17,8 17500,48 18,7

Разом 436,16 100 93406,07 100
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Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України 
«Про затвердження Порядку поділу лісів на 
категорії та виділення особливо захисних 
лісових ділянок» [37], заплавні ліси відносяться 
до всіх чотирьох категорій. Так, у Поліссі та 
Карпатах переважають експлуатаційні ліси, 
призначені для задоволення потреб економіки 
в деревині, в Лісостепу — захисні ліси, а у 
Степу — рекреаційно-оздоровчі та захисні ліси 
(див. табл. 1). Загалом по Україні заплавні ліси 
відносяться переважно до категорій захисних та 
експлуатаційних лісів.

Найбільші площі заплавних лісів 
сконцентровані в лівобережній частині України 
(табл. 2), зокрема в Чернігівській, Харківській, 
Сумській, Полтавській, Донецькій, Луганській 
областях. Заплавні ліси умовно можна поділити 
на дві групи: (1) ліси, можливі для експлуатації 
(експлуатаційні ліси, смуги вздовж річок, озер, 
водойм та інші, лісогосподарські частини лісів 
зелених зон) та (2) виключені з експлуатації 
(протиерозійні ліси, лісопаркові частини лісів 
зелених зон).

© Liudmyla Slominska/WWF- Ukraine
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Область Заплавні ліси Смуги вздовж водойм

Площа, тис. га % Площа, тис. га %

Вінницька 2,09 0,5 3,09 1,3

Волинська 6,91 1,6 15,34 6,4

Дніпропетровська 15,99 3,7 - -

Донецька 32,28 7,4 - -

Житомирська 1,17 0,3 20,11 8,4

Закарпатська 0,30 0,1 44,41 18,5

Запорізька 2,86 0,7 - -

Івано-Франківська 0,86 0,2 15,67 6,5

Київська 41,01 9,4 19,43 8,1

Кіровоградська 0,97 0,2 1,80 0,7

Луганська 26,64 6,1 - -

Львівська 19,78 4,5 4,41 1,8

Миколаївська 0,42 0,1 - -

Одеська 8,29 1,9 - -

Полтавська 34,16 7,8 19,70 8,2

Рівненська 37,60 8,6 8,53 3,6

Сумська 61,31 14,0 29,24 12,2

Тернопільська 0,63 0,1 2,39 1,0

Харківська 55,06 12,6 17,84 7,4

Херсонська - - - -

Хмельницька 5,07 1,2 4,27 1,8

Черкаська 6,42 1,5 17,54 7,3

Чернівецька 0,75 0,2 6,71 2,8

Чернігівська 75,59 17,3 9,49 4,0

Разом 436,16 100 239,97 100

Таблиця 2. 
РОЗПОДІЛ ПІДПОРЯДКОВАНИХ ДЕРЖЛІСАГЕНТСТВУ ЗАПЛАВНИХ ЛІСІВ ТА ЛІСІВ, ВІДНЕСЕНИХ ДО СМУГ УЗДОВЖ ВОДОЙМ, ЗА 
ТЕРИТОРІАЛЬНО-АДМІНІСТРАТИВНИМИ ОДИНИЦЯМИ (ОБЛАСТЯМИ).
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 РОЗМІЩЕННЯ ЗАПЛАВНИХ ЛІСІВ, ПІДПОРЯДКОВАНИХ ДЕРЖЛІСАГЕНТСТВУ

РОЗМІЩЕННЯ ЗАХИСНИХ СМУГ НАВКОЛО ВОДОЙМ У ЛІСАХ, ПІДПОРЯДКОВАНИХ ДЕРЖЛІСАГЕНТСТВУ

10-20%

0,1-1%

1-5%

5-10%

Київська
обл.

Волинська
обл.

Закарпатська
обл.

Львівська
обл. Тернопільська

обл.

Житомирська
обл.

Кіровоградська
обл.

Черкаська
обл.

Чернігівська
обл.

Івано-Франківська
обл.

Рівненська
обл.

Хмельницька
обл.

Вінницька 
обл.

Дніпропетровська обл.
Донецька 

обл.

Запорізька 
обл.

Луганська 
обл.

Миколаївська 
обл.

Одеська 
обл.

Полтавська
обл.

Сумська
обл.

Харківська
обл.

Херсонська
обл.

Чернівецька
обл.

Київська
обл.

Волинська
обл.

Закарпатська
обл.

Львівська
обл. Тернопільська

обл.

Житомирська
обл.

Кіровоградська
обл.

Черкаська
обл.

Чернігівська
обл.

Івано-Франківська
обл.

Рівненська
обл.

Хмельницька
обл.

Вінницька 
обл.

Дніпропетровська обл.
Донецька 

обл.

Запорізька 
обл.

Луганська 
обл.

Миколаївська 
обл.

Одеська 
обл.

Полтавська
обл.

Сумська
обл.

Харківська
обл.

Херсонська
обл.

Чернівецька
обл.

Тимчасово окуповані території України

10-20%

0,1-1%

1-5%

5-10%

Тимчасово окуповані території України
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Породний склад заплавних лісів є різноманітним і представлений понад 80 деревними та 
чагарниковими видами. Проте серед них переважають вільхові (37 %), дубові (33 %), березові (15 %), 
тополеві (6 %) ліси (табл. 3).

Таблиця 3. 
РОЗПОДІЛ ЗАПЛАВНИХ ЛІСІВ, ПІДПОРЯДКОВАНИХ ДЕРЖЛІСАГЕНТСТВУ, ЗА ПОРОДАМИ.

Порода Площа Запас
тис. га % тис. м3 %

Вільха чорна 160,40 36,8 31 693,84 33,9

Дуб звичайний 143,00 32,8 32 693,64 35,0

Береза повисла 65,17 14,9 12 287,11 13,1

Ясен звичайний 14,41 3,3 3224,35 3,5

Верба біла 9,05 2,0 1867,66 2,0

Тополя чорна 8,65 2,0 2162,61 2,3

Осика 8,63 2,0 1850,46 2,0

Тополя біла 5,60 1,3 1394,46 1,5

Інші породи 21,25 4,9 6231,94 6,7

Разом 436,16 100 93 406,07 100

© Liudmyla Slominska/WWF- Ukraine
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Область

Сирі й мокрі лісорослинні умови Сирі й мокрі лісорослинні умови
Разом

Сирий бір (А4) Мокрий бір (А5) Сирий субір (В4) Мокрий субір (В5) Сирий сугруд (С4) Мокрий сугруд (С5) Сирий груд (D4) Мокрий груд (D5)
тис. га % тис. га % тис. га % тис. га % тис. га % тис. га % тис. га % тис. га % тис. га %

Вінницька - - - - - - - - 1,02 0,4 0,07 0,3 0,94 2,7 0,10 0,4 2,13 0,4

Волинська 3,32 19,2 1,68 7,4 23,71 16,9 4,48 12,5 65,64 27,1 7,45 27,3 2,11 6,0 - - 108,39 19,7

Дніпропетровська - - - - 0,02 - - - 0,39 0,2 0,07 0,3 0,12 0,3 0,03 0,1 0,63 0,1

Донецька - - - - - - - - 1,44 0,6 - - 0,11 0,3 - - 1,55 0,3

Житомирська 5,45 31,6 5,71 25,2 40,51 28,8 10,38 28,9 30,11 12,4 2,64 9,7 1,58 4,5 0,06 0,2 96,44 17,5

Закарпатська - - - - - - - - 0,88 0,4 - - 1,00 2,8 - - 1,88 0,3

Запорізька - - - - - - - - 0,29 0,1 0,06 0,2 0,01 - - - 0,36 0,1

Івано-Франківська - - 0,12 0,5 0,69 0,5 - - 6,43 2,6 - - 0,81 2,3 - - 8,05 1,5

Київська 0,14 0,8 - - 3,06 2,2 0,16 0,4 16,38 6,8 1,16 4,3 2,28 6,5 0,96 3,5 24,14 4,4

Кіровоградська - - - - - - - - 0,18 0,1 - - 0,12 0,3 0,01 - 0,31 0,1

Луганська - - - - 0,06 - - - 1,36 0,6 0,18 0,7 0,45 1,3 0,20 0,7 2,25 0,4

Львівська 0,13 0,8 0,04 0,2 2,50 1,8 0,46 1,3 20,01 8,2 0,29 1,1 7,24 20,5 0,02 0,1 30,69 5,6

Миколаївська - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Одеська - - - - - - - - 1,01 0,4 0,98 3,6 0,06 0,2 0,03 0,1 2,08 0,4

Полтавська - - - - 0,06 - 0,06 0,2 4,31 1,8 1,31 4,8 5,26 14,9 2,67 9,6 13,67 2,5

Рівненська 8,03 46,6 15,04 66,4 63,83 45,4 19,64 54,7 56,15 23,2 9,42 34,6 0,44 1,2 0,01 - 172,56 31,4

Сумська - - - - 0,46 0,3 0,09 0,2 6,32 2,6 1,02 3,7 3,41 9,6 0,68 2,5 11,98 2,2

Тернопільська - - - - 0,01 - - - 0,43 0,2 0,01 - 0,30 0,8 0,01 - 0,76 0,1

Харківська - - - - 0,15 0,1 - - 2,30 0,9 0,16 0,6 1,28 3,6 0,56 2,0 4,45 0,8

Херсонська - - - - - - - - 0,15 0,1 0,08 0,3 1,81 5,1 21,49 76,9 23,53 4,3

Хмельницька 0,16 0,9 0,06 0,3 1,52 1,1 0,18 0,5 5,84 2,4 0,15 0,5 0,78 2,2 0,18 0,6 8,87 1,6

Черкаська - - - - 0,34 0,2 0,24 0,7 4,44 1,8 0,69 2,5 2,29 6,5 0,82 2,9 8,82 1,6

Чернівецька - - - - - - - - 0,50 0,2 - - 0,65 1,8 - - 1,15 0,2

Чернігівська 0,02 0,1 0,01 - 3,78 2,7 0,21 0,6 16,83 6,9 1,50 5,5 2,32 6,6 0,11 0,4 24,78 4,5

Разом 17,25 100 22,66 100 140,70 100 35,90 100 242,41 100 27,24 100 35,37 100 27,94 100 549,47 100

В Україні площа перезволожених лісових 
ділянок із сирими й мокрими гігротопами 
(гігротопами 4–5) точно не встановлена, 
оскільки немає відповідних опублікованих 
даних. За нашою експертною оцінкою, площа 
перезволожених лісів у рівнинній частині 

України становить близько 550 тис. га. 

Найбільші площі як сумарно, так і за 
розміром окремих ділянок зосереджені 
у Правобережному (Західному та 
Житомирському) Поліссі (табл. 4).

2.2. РОЗМІЩЕННЯ І ПЛОЩІ ПЕРЕЗВОЛОЖЕНИХ ЛІСІВ У 
РІВНИННІЙ УКРАЇНІ

Таблиця 4. 
РОЗПОДІЛ ПЕРЕЗВОЛОЖЕНИХ ЛІСОВИХ ДІЛЯНОК, ПІДПОРЯДКОВАНИХ ДЕРЖЛІСАГЕНТСТВУ, ЗА ТЕРИТОРІАЛЬНО-АДМІНІСТРАТИВНИМИ 
ОДИНИЦЯМИ (ОБЛАСТЯМИ). 
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Область

Сирі й мокрі лісорослинні умови Сирі й мокрі лісорослинні умови
Разом

Сирий бір (А4) Мокрий бір (А5) Сирий субір (В4) Мокрий субір (В5) Сирий сугруд (С4) Мокрий сугруд (С5) Сирий груд (D4) Мокрий груд (D5)
тис. га % тис. га % тис. га % тис. га % тис. га % тис. га % тис. га % тис. га % тис. га %

Вінницька - - - - - - - - 1,02 0,4 0,07 0,3 0,94 2,7 0,10 0,4 2,13 0,4

Волинська 3,32 19,2 1,68 7,4 23,71 16,9 4,48 12,5 65,64 27,1 7,45 27,3 2,11 6,0 - - 108,39 19,7

Дніпропетровська - - - - 0,02 - - - 0,39 0,2 0,07 0,3 0,12 0,3 0,03 0,1 0,63 0,1

Донецька - - - - - - - - 1,44 0,6 - - 0,11 0,3 - - 1,55 0,3

Житомирська 5,45 31,6 5,71 25,2 40,51 28,8 10,38 28,9 30,11 12,4 2,64 9,7 1,58 4,5 0,06 0,2 96,44 17,5

Закарпатська - - - - - - - - 0,88 0,4 - - 1,00 2,8 - - 1,88 0,3

Запорізька - - - - - - - - 0,29 0,1 0,06 0,2 0,01 - - - 0,36 0,1

Івано-Франківська - - 0,12 0,5 0,69 0,5 - - 6,43 2,6 - - 0,81 2,3 - - 8,05 1,5

Київська 0,14 0,8 - - 3,06 2,2 0,16 0,4 16,38 6,8 1,16 4,3 2,28 6,5 0,96 3,5 24,14 4,4

Кіровоградська - - - - - - - - 0,18 0,1 - - 0,12 0,3 0,01 - 0,31 0,1

Луганська - - - - 0,06 - - - 1,36 0,6 0,18 0,7 0,45 1,3 0,20 0,7 2,25 0,4

Львівська 0,13 0,8 0,04 0,2 2,50 1,8 0,46 1,3 20,01 8,2 0,29 1,1 7,24 20,5 0,02 0,1 30,69 5,6

Миколаївська - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Одеська - - - - - - - - 1,01 0,4 0,98 3,6 0,06 0,2 0,03 0,1 2,08 0,4

Полтавська - - - - 0,06 - 0,06 0,2 4,31 1,8 1,31 4,8 5,26 14,9 2,67 9,6 13,67 2,5

Рівненська 8,03 46,6 15,04 66,4 63,83 45,4 19,64 54,7 56,15 23,2 9,42 34,6 0,44 1,2 0,01 - 172,56 31,4

Сумська - - - - 0,46 0,3 0,09 0,2 6,32 2,6 1,02 3,7 3,41 9,6 0,68 2,5 11,98 2,2

Тернопільська - - - - 0,01 - - - 0,43 0,2 0,01 - 0,30 0,8 0,01 - 0,76 0,1

Харківська - - - - 0,15 0,1 - - 2,30 0,9 0,16 0,6 1,28 3,6 0,56 2,0 4,45 0,8

Херсонська - - - - - - - - 0,15 0,1 0,08 0,3 1,81 5,1 21,49 76,9 23,53 4,3

Хмельницька 0,16 0,9 0,06 0,3 1,52 1,1 0,18 0,5 5,84 2,4 0,15 0,5 0,78 2,2 0,18 0,6 8,87 1,6

Черкаська - - - - 0,34 0,2 0,24 0,7 4,44 1,8 0,69 2,5 2,29 6,5 0,82 2,9 8,82 1,6

Чернівецька - - - - - - - - 0,50 0,2 - - 0,65 1,8 - - 1,15 0,2

Чернігівська 0,02 0,1 0,01 - 3,78 2,7 0,21 0,6 16,83 6,9 1,50 5,5 2,32 6,6 0,11 0,4 24,78 4,5

Разом 17,25 100 22,66 100 140,70 100 35,90 100 242,41 100 27,24 100 35,37 100 27,94 100 549,47 100

Примітка: 
типологію лісів подано за П. С. Погребняком, 
1955 [36].

Отже, у Правобережному Поліссі площа 
перезволожених лісів, які характеризуються 
сирими та мокрими умовами, дорівнює 317,3 тис. 
га. Максимальною є їхня частка від вкритої лісом 
площі в Рівненській області — 23,9 %. На другому 
місці Волинська область — 23,3 %. Мінімальною 
є їхня частка в Житомирській області — 14,21 %. 
В окремих лісгоспах частка перезволожених лісів 
є значно більшою. Наприклад, в Олевському 
лісгоспі (Житомирська область) вона сягає 39,9 %, у 
Ємільчинському лісгоспі (Житомирська область) — 
37,7 %.

 Наведемо основні типи лісу й домінувальні 
деревні породи в наведених типах лісорослинних 
умов. Для позначення назв деревних порід 
використовуємо скорочення: С — сосна, Б — береза, 
Д — дуб, Влч — вільха чорна тощо. Зокрема, тип лісу 
А5 представлений виключно низькоповнотними 
сосняками оліготрофних боліт (А5С); А4 — сосновими, 
сосново-березовими й березовими ценозами 
оліготрофних, оліго-мезотрофних лісо-болотних 
комплексів (А4–бС); В4 — сосновими, сосново-
березовими й березовими ценозами з домішкою дуба 
на мезотрофних болотах (В4–д–бС); В5 — сосновими, 
сосново-березовими й березовими ценозами з 
домішкою дуба на мезотрофних сильно обводнених 
болотах (В5–д–бС); С4 — ценозами вільхи чорної 
на мезоевтрофних лісових болотах (С4–Влч); С5 — 
ценозами вільхи чорної на мезоевтрофних сильно 
обводнених лісових болотах (С5–Влч); D4 — ценозами 
вільхи чорної на дренованих евтрофних лісових 
болотах (D4–Влч); D5 — ценозами вільхи чорної на 
евтрофних сильно обводнених лісових болотах (D5–
Влч).

 Аналіз даних табл. 4 засвідчує, що в усіх 
трьох областях мінімальною є площа оліготрофних 
лісо-болотних комплексів (трофотоп — бори), а 
максимальною — трофотопу сугруди.

 В низці інших регіонів України частка 
перезволожених лісів є незначною. Наприклад, на 
Поділлі (Вінницька, Хмельницька, Тернопільська 
області) вона коливається в межах 0,1–0,3 % вкритої 
лісом площі (переважно ТЛУ – С4  і D4 ).

Водночас у пониззі великих річок — Дніпра, Дунаю і 
Дністра — частка таких лісів значно зростає. Площі 
їх поширення вивчені недостатньо і представлені 
здебільшого типовими водно-болотними угіддями.

© Liudmyla Slominska/WWF- Ukraine
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Специфічні природні умови заплавних та 
перезволожених лісів України зумовили 
формування у їхніх межах низки рідкісних 
оселищ (біотопів). Оселищний підхід до 
охорони біорізноманіття полягає в захисті 
не лише окремих видів живих організмів, 
занесених до Червоної книги України та 
міжнародних охоронних списків, але й їхніх 
угруповань та середовищ існування. Такий 
підхід лежить в основі Бернської конвенції про 
охорону дикої флори та фауни і природних 
середовищ існування в Європі, стороною якої 
є Україна з 1996 року. У природоохоронному 
законодавстві Європейського Союзу 
оселищний підхід є одним із основоположних 
і регулюється, зокрема, Оселищною 
директивою.

В Україні комплексний підхід до захисту 
екосистем і оселищ, зокрема в лісовому 
господарстві, недостатньо врегульований як 
на законодавчому рівні, так і на практиці. 
Разом із тим існують державні документи, 
які регулюють охорону рідкісних рослинних 
угруповань (Зелена книга України [18]), 
та наукові напрацювання, що дають змогу 

адаптувати українське законодавство 
до стандартів ЄС. За Національним 
каталогом біотопів [31], більшість біотопів 
перезволожених лісів України є рідкісними й 
потребують охорони на рівні Європи. 

У цьому дослідженні наведено перелік 
біотопів, пов’язаних із лісами навколо 
водойм, та надано рекомендації щодо їх 
збалансованого менеджменту. Нумерацію 
біотопів подано згідно з Національним 
каталогом біотопів України. Також наведено 
нумерацію згідно з Резолюцією 4 Бернської 
конвенції, Додатком 1 Оселищної директиви 
ЄС, системою EUNIS, синтаксономію еколого-
флористичної класифікації за методом Ж. 
Браун-Бланке, а також типи лісорослинних 
умов за класифікацією П. С. Погребняка [36].

Зіставлення лісовпорядної інформації, 
зокрема типів лісорослинних умов, із 
рідкісними біотопами, які в них формуються, 
для практичної роботи з виділення рідкісних 
біотопів заплавних перезволожених лісів у 
лісовому фонді наведено у табл. 5.

Таблиця 5. 
ТРАПЛЯННЯ РІДКІСНИХ БІОТОПІВ ПЕРЕЗВОЛОЖЕНИХ ЛІСІВ У ПЕВНИХ ТИПАХ ЛІСОРОСЛИННИХ УМОВ.

№ Рідкісний біотоп Характерні типи лісорослинних умов
1 Д1.6.3. Карпатські незаболочені ліси вільхи сірої і вільхи 

чорної, 

Д1.6.4. Рівнинні незаболочені ліси вільхи чорної і ясена

сирі сугруди — С4, 
сирі груди — D4

2 Д1.6.1. Заплавні вербові і тополеві ліси сирі сугруди — С4,  
мокрі сугруди — С5,
сирі груди — D4, 
мокрі груди — D5

3 Д1.6.2. Вологі та періодично вологі ліси з домінуванням 
дуба звичайного або видів роду в’яз

свіжі сугруди — C2, 
свіжі груди — D2, 
вологі сугруди — C3, 
вологі груди — D3, 
сирі сугруди — С4, 
сирі груди — D4

4 Д1.7.1. Евтрофні болота з ярусом вільхи чорної або берези сирі сугруди — С4,
мокрі сугруди — С5, 
сирі груди — D4, 
мокрі груди — D5

5 Д1.7.2. Мезотрофні болота з ярусом берези сирі субори — В4, 
мокрі субори — В5

6 Д2.2.3. Сирі ліси сосни звичайної сирі бори — А4, 
сирі субори — В4

7 Д2.5.2. Оліготрофні болота з ярусом сосни сирі бори — А4,
мокрі бори — А5

8 Т5.1. Термоксерофільні узлісся та галявини, 

Д1.4.1. Слабоацидофільні флористично багаті дубові і 
сосново-дубові ліси, 

Д1.4.2. Континентальні світлі дубові ліси

свіжі сугруди — С2
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3.1. ТОПОЛЕВІ АБО ВЕРБОВІ ЗАПЛАВНІ 
ТА ГАЛЕРЕЙНІ ЛІСИ

Національний каталог біотопів України: 
Д1.6.1. Заплавні вербові і тополеві ліси.

Синтаксономія: Salicetea purpureae Moor 1958, Salicetalia purpureae Moor 1958, Salicion 
albae Soó 1951.

EUNIS: G1.111. Середньоєвропейські вербові ліси, G1.36. Понтично-Сарматські тополеві 
ліси.

Додаток І Оселищної директиви: 91E0* / Заплавні ліси з Alnus glutinosa та Fraxinus 
excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae).

Резолюція 4 Бернської конвенції: G1.11 — Прирічкові вербові ліси, G1.3 — 
Середземноморські заплавні ліси. 

До цього типу лісів належать вербові ліси в 
заплавах річок або більш сукцесійно просунуті 
ліси з домінуванням тополі чорної (Populus 
nigra) й білої (Populus alba). Зарості верб формує 
переважно верба біла (Salix alba). Оселища 
формуються на важких, багатих на алювіальні 
відклади, мулувато-болотних або супіщаних 
ґрунтах. Угруповання сформовані видами дерев 
і чагарників, які здатні витримувати часте й 
тривале затоплення поверхневими водами та 
близьке залягання ґрунтових вод. Ключовими 
факторами розвитку цих лісів є значне протягом 
року коливання рівнів ґрунтових вод та щорічне 
відкладення седименту внаслідок весняних 
повеней.

Тополеві ліси приурочені до підвищених берегів 
великих водотоків, заплавних островів, гряд 
прируслових і центральних заплав із шаруватими 
суглинистими ґрунтами з глибиною залягання 
ґрунтових вод 2–4 м та незначними наносами 
алювіального субстрату. 

Загальна площа вербових насаджень в Україні 
становить близько 12 тис. га, тополевих — трохи 
менше. Поширені вони переважно в заплавах 
великих річок, таких як Десна, Дніпро, Дунай. 
Ці ліси сьогодні здебільшого є стиглими та 
перестійними. У заплавах малих, антропогенно 
трансформованих річок поширений гібрид 
білої та ламкої верби — верба червоніюча (Salix  
rubens). Вона росте вузькими смугами на берегах 
річок, часто з домішкою ясеня американського. 
Зазвичай у заплавах насаджують плантації 
гібридних тополь, які мають кращі показники 
продуктивності деревини та швидкості росту 
порівняно з природними видами. 

Основним способом поновлення тополевих 
та вербових деревостанів вважають порослеве 
поновлення, до якого вони мають хорошу 
здатність. Насіннєве поновлення активно 
відбувається на обмілинах, вільних від 
рослинності. Однак, зважаючи на високі 
динамічні характеристики цих екотопів, молоді 
сходи там часто гинуть.

Лісотипологічна класифікація П. С. Погребняка: 
свіжий осокоровий субір (В2), свіжий тополевий сугрудок (C2), вологий осокоровий 
субір (В3), вологий тополевий сугруд (C3), вологий вербово-тополевий сугруд (C3), сирий 
тополево-вербовий груд (D4), сирий вербовий сугрудок (C4), сирий вербовий груд (D4), 
мокрий вербовий груд (D5).

Рідкісні види рослин Червоної книги України: 
коручка чемерникоподібна (Epipactis helleborine), коручка ельбська (Epipactis albensis), 
зозулині сльози яйцеподібні (Listera ovata), любка дволиста (Platanthera bifolia).

Рідкісні види тварин Червоної книги України: 
скопа (Pandion haliaeetus), шуліка чорний (Milvus migrans), орлан-білохвіст (Haliaeetus 
albicilla), лелека чорний (Ciconia nigra).



21

Тополеві або вербові заплавні та галерейні ліси являють собою перші стадії сукцесії 
(формування) лісової рослинності. Управління ними потрібно організовувати з урахуванням 
факторів, які сприяють їх утворенню (руслові процеси та відкладання алювію, весняні повені). 
Більшість цих лісів виникли за останніх 30–40 років, коли скоротилися масштаби випасання 
худоби та заготівлі сіна на прибережно-річкових комплексах, тож мірою зменшення впливу 
річки вони поступово розвиватимуться в дубово-ясенові та ясеново-в’язові ліси. 

Основна загроза для цих лісів полягає у вкоріненні інвазійних видів — клена ясенолистого, 
аморфи кущової, ехіноцистиса шипуватого, винограду дівочого. Дерева тополі та верби 
вражаються омелою білою. 

З огляду на їхню високу мозаїчність планування всіх заходів у цих лісах має бути ретельним. 
Рубки слід проводити за умови збереження наґрунтового покриву; варто не більш ніж на 
третину зменшувати зімкнутість крон. У зв’язку із задовільним поновленням усіх домінуючих 
у цих лісах порід порістю від пня це є дієвим заходом відновлення лісів після рубок та захистом 
від катастрофічних явищ (наслідків повеней, буревіїв). Під час догляду за тополевими та 
вербовими лісами слід сприяти появі та розвитку підросту дерев, властивих лісам більш 
пізніх стадій динаміки: в’яза, ясеня звичайного, дуба звичайного. Доцільно запроваджувати 
та підтримувати регульований випас худоби та сінокосіння, але у випадках, коли це не 
суперечить водоохоронній функції цих лісів. Облаштування рекреаційних зон без штучного 
покриття може також бути дієвим заходом зі збереження різноманіття тополевих та вербових 
лісів. Більшість лісів зростають у водоохоронній зоні, і на них поширюються обмеження, 
передбачені Водним кодексом України. 

3.2. НЕПЕРЕЗВОЛОЖЕНІ ЗАПЛАВНІ ДУБОВО-В’ЯЗОВО-
ЯСЕНЕВІ ЛІСИ ВЗДОВЖ ВЕЛИКИХ РІЧОК 

Національний каталог біотопів України: 
Д1.6.2. Вологі та періодично вологі ліси з домінуванням дуба звичайного або видів в’яза.

Синтаксономія: Alno glutinosae-Populetea albae P. Fukarek et Fabijanić 1968, Alno-
Fraxinetalia excelsioris Passarge 1968 Fraxino-Quercion roboris Passarge 1968.

EUNIS: G1.22. Мішані дубово-в’язово-ясеневі ліси великих рік.

Додаток І Оселищної директиви: 91F0. Заплавні мішані ліси з Quercus robur, Ulmus laevis 
та Ulmus minor, Fraxinus excelsior або Fraxinus angustifolia вздовж великих рік (Ulmenion 
minoris).

Резолюція 4 Бернської конвенції: G1.22 — Мішані дубово-в’язово-ясеневі ліси великих 
річок. 

МЕНЕДЖМЕНТ

Лісотипологічна класифікація П. С. Погребняка: 
свіжий берестовий сугруд та його галогенні варіанти (C2), свіжий берестово-пакленовий 
груд та його галогенні варіанти (D2), свіжий берестово-ясеневий груд (D2), свіжий кленово-
липовий сугруд (C2), свіжий в’язовий сугруд (C2), свіжий в’язово-ясеневий груд (D2), 
вологий берестово-пакленовий груд та його галогенні варіанти (D3), вологий берестово-
ясеневий груд (D3), вологий кленово-липовий сугруд (C3), вологий в’язово-ясеневий груд 
(D3), вологий в’язовий груд (D3). 
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До цього типу належать ліси заплав великих 
річок, які інколи трапляються на слабко 
дренованих плакорах. Часто в них добре 
розвинута синузія весняних геофітів, яка влітку 
змінюється нітрофільними та мезофільними 
видами. Ґрунтові води знаходяться на глибині 
1 м або більше. Біотопи характеризуються 
помірним зволоженням у літній період. Дубово-
в’язово-ясеневі ліси ростуть на добре дренованих 
суглинистих та мулистих алювіальних відкладах 
у заплавах високого рівня. 

Здебільшого такі ліси поширені в Лівобережній 
Україні — в лісостеповій та на півночі степової 
зони, рідше у Поліссі. На Правобережжі раніше 
вони займали незначні площі, а зараз фактично 

відсутні. Загальна площа дубових лісів в Україні 
становить 1,5 млн га [51], з них на заплавні 
діброви припадає не більше 100 тис. га. 

Види роду дуб завдяки своїй світловибагливості 
входять до складу полідомінантних угруповань, 
у яких постійно існує небезпека їх витіснення 
більш тіньовитривалими супутниками, оскільки 
дуб має незадовільне поновлення як у чистих, 
так і в мішаних лісостанах. У штучно створених 
монодомінантних лісах, порослевих дубняках 
та похідних дубових деревостанах здатність 
до саморегуляції та самовідновлення слабко 
виражена. В таких випадках доцільно вживати 
заходів із оптимізації структури.

Це субклімаксові ліси, яким властива мозаїчність, пов’язана з особливостями мікро- та 
мезорельєфу, від чого залежить рівень ґрунтових вод та глибина глейового горизонту. Під 
час підготовки ґрунту до посадки лісових культур важливо не робити борозни до глейового 
горизонту, оскільки він обмежує шар ґрунту, де розвиваються корені дерев. Дотримуватися 
цього правила непросто через хвилястий мікрорельєф. Догляд за лісовими культурами 
ускладнений появою порості осики, подекуди ліщини, а також розвитком високотрав’я. 
Ліси задовільно відновлюються після рубок за рахунок порості від пня. 

Ці ліси залежні від характеру весняних повеней. У місцях, де повені нерегулярні, особливо 
висока небезпека вкорінення адвентивних видів: клена ясенолистого, винограду дівочого. 
Припинення весняних повеней із різних причин (спорудження інженерних і гідротехнічних 
споруд, гідромеліорація тощо) призводить до збільшення частки кленів гостролистого та 
польового й липи серцелистої у структурі деревостану, що ускладнює відновлення дерев 
першої величини — дуба звичайного та ясеня звичайного — в таких лісах. 

У цих лісах на старовікових деревах гніздяться великі хижі птахи. До того ж такі дерева — 
місце перебування колоній кажанів. Ці особливості слід враховувати під час планування та 
проведення лісогосподарських заходів, зокрема рубок.

Рідкісні види рослин Червоної книги України: 
цибуля ведмежа (Allium ursinum), осока щетиняста (Carex strigosa), коручка 
чемерникоподібна (Epipactis helleborine), коручка ельбська (E. albensis), коручка пурпурова 
(E. purpurata), рябчик шаховий (Fritillaria meleagris), рябчик руський (F. ruthenica), 
підсніжник звичайний (Galanthus nivalis), білоцвіт літній (Leucojum aestivum), білоцвіт 
весняний (L. vernum), лілія лісова (Lilium martagon), зозулині сльози яйцеподібні (Listera 
ovata), гніздівка звичайна (Neottia nidus-avis), рястка Буше (Ornithogalum boucheanum).

Рідкісні види тварин Червоної книги України: змієїд (Сircaetus gallicus), скопа 
(Pandion haliaeetus), шуліка чорний (Milvus migrans), орлан-білохвіст (Haliaeetus 
albicilla), лелека чорний (Ciconia nigra).

МЕНЕДЖМЕНТ
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3.3. ТЕРМОФІЛЬНІ (СВІТЛІ) ДІБРОВИ ЗАПЛАВ
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.

Синтаксономія: Trifolio-Geranietea sanguinei T. Müller 1962, Quercetea pubescentis 
DoingKraft ex Scamoni et Passarge 1959.

EUNIS: Е5.21. Ксеротермофільні узлісся, G1.7. Термофільні листопадні ліси, G4.C. Мішані 
термофільні ліси сосново-дубові ліси.

Додаток І Оселищної директиви: 91I0* — Євросибірські степові діброви.

Резолюція 4 Бернської конвенції: G1.7 — Термофільні листопадні ліси.

У цю категорію лісів об’єднані дубові ліси, 
рідколісся та узлісся на високих пагорбах у 
межах заплави. Це рідкісні ліси, що є реліктами 
поширених колись дібров.  Пагорби, на яких 
зростають ці ліси, рідко коли заливаються 
повеневими водами або взагалі розташовані 
вище рівня повені, але є результатом 
алювіальних процесів, тому складені легкими 
ґрунтами з характерним шаруватим профілем.

Світлі дубові ліси й рідколісся мають невисоку 
зімкнутість крон, слабко виражений підлісок і 
високе проєктивне покриття трав (більше 40–50 
%), серед яких переважають лучні злаки. 

Чинниками, які сприяли формуванню 
термофільних дібров, були помірний випас 
худоби та сінокосіння. У XX столітті з міркувань 
економічної доцільності в умовах свіжих 
сугрудів після суцільних рубок на місці дібров 
зазвичай створювали культури сосни. До того 

ж було зведено до мінімуму вплив традиційних 
форм лісокористування (сінокосіння, випасання 
худоби), які сприяли збереженню подібних 
угруповань. 

Основна проблема менеджменту термофільних 
дібров полягає в тому, що ці насадження 
дають деревину невисокої якості та мають 
низький запас. Вважається, що в таких лісах 
самовідновлення відбувається незадовільно, бо 
йому перешкоджає високий рівень задерніння. 
Такий висновок зроблено на підставі кількості 
підросту, який реєструється на облікових 
ділянках. Водночас потрібно зауважити, що 
вік окремих дерев дуба значний, тож навіть 
мінімальна кількість підросту здатна це 
компенсувати. А з урахуванням такого явища, 
як хвилі відновлення, спричинені біотичними 
та абіотичними факторами, самопідтримання 
світлих дібров цілком реалістичне.

Лісотипологічна класифікація П. С. Погребняка: 
свіжа заплавна судіброва (С2–Д), свіжа липова судіброва (С2Л–Д), свіжа грабово-соснова 
судіброва (С2–Г–С–Д),  свіжа грабова судіброва (С2Г–Д) тощо.

Рідкісні види рослин Червоної книги України: 
булатка довголиста (Cephalanthera longifolia), коручка чемерникоподібна (Epipactis 
helleborine), лілія лісова (Lilium martagon), зозулині сльози яйцеподібні (Listera ovata), 
гніздівка звичайна (Neottia nidus-avis), любка зеленоквіткова (Platanthera chlorantha), 
сон розкритий (Pulsatilla patens), а також 4 охоронювані Бернською конвенцією: 
гронянка багатороздільна (Botrychium multifidum), змієголовник Рюйша (Dracocephalum 
ruyschiana), юринея волошкова (Jurinea cyanoides), льонолисник безприквітковий 
(Thesium ebracteatum Hayne).

Рідкісні види тварин Червоної книги України: 
скопа (Pandion haliaeetus), шуліка чорний (Milvus migrans), орлан-білохвіст (Haliaeetus 
albicilla), борсук (Meles meles), жук-олень (Lucanus cervus).



ЛІСИ НАВКОЛО ВОДОЙМ: ПРИРОДООХОРОННА ЦІННІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ МЕНЕДЖМЕНТУ

Збереження таких лісів паркового типу можливе за умови повернення до традиційних форм 
природокористування (сінокосіння, випасання худоби). Подекуди ці заходи можуть бути 
замінені облаштуванням рекреаційних ділянок із галявинами та мінімальною кількістю 
штучного покриття, біогалявин для підгодівлі мисливських тварин тощо. В таких лісах 
можуть бути дозволені науково обґрунтовані вибіркові рубки. Для природного поновлення 
слід використовувати дуб звичайний (можливе його вегетативне порослеве відновлення). 
Допускаються окремі екземпляри липи серцелистої, ясеня звичайного, в’яза граболистого. 
Для кращого самовідновлення слід проводити заходи, які сприяють природному поновленню 
без руйнування ґрунтового покриву. Не рекомендовано висаджувати соснові культури на 
місці суцільних рубок термофільних дібров, а також на безпосередньо прилеглих до них 
ділянках.

В похідних вторинних деревостанах, до яких зараз належать більшість заплавних дібров, 
варто проводити цілеспрямовані доглядові рубки, або рубки переформування. Починати їх 
потрібно якомога раніше, щоб сприяти регулюванню взаємовпливів між дубом та іншими 
деревними видами. 

Допустимі заходи: видалення інвазійних видів; підтримання природного рівня ґрунтових 
вод; збереження природного току річок із формуванням меандрів та заплав.

МЕНЕДЖМЕНТ

3.4. НЕПЕРЕЗВОЛОЖЕНІ ЗАПЛАВНІ ВІЛЬХОВІ ТА 
ЯСЕНЕВО-ВІЛЬХОВІ ЛІСИ

Національний каталог біотопів України: 
Д1.6.3. Карпатські незаболочені ліси вільхи сірої і вільхи чорної, Д1.6.4. Рівнинні 
незаболочені ліси вільхи чорної і ясена.

Синтаксономія: Alno glutinosae-Populetea albae P. Fukarek et Fabijanić 1968, Alno-
Fraxinetalia excelsioris Passarge 1968, Alnion incanae Pawłowski et al. 1928.

EUNIS: G1.121. Гірські сіровільхові ліси — галереї, G1.21. Заплавні періодично мокрі ліси з 
домінуванням Alnus або Fraxinus.

Додаток І Оселищної директиви: 91E0* — Заплавні ліси з Alnus glutinosa та Fraxinus 
excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae).

Резолюція 4 Бернської конвенції: G1.21 — Заплавні періодично мокрі ліси з домінуванням 
вільхи чорної або ясена.

Лісотипологічна класифікація П. С. Погребняка: 
сирий вільховий сугруд (С4), сирий сіровільховий сугруд (С4), сирий сіровільховий груд 
(D4), мокрий вільховий сугруд (С5).

Рідкісні види рослин Червоної книги України: 
щитолисник звичайний (Hydrocotyle vulgaris), лілія лісова (Lilium martagon), зозулині 
сльози яйцеподібні (Listera ovata), гніздівка звичайна (Neottia nidus-avis), цибуля 
ведмежа (Allium ursinum), осока щетиняста (Carex strigosa), коручка чемерникоподібна 
(Epipactis helleborine), рябчик шаховий (Fritillaria meleagris), підсніжник звичайний 
(Galanthus nivalis), півники сибірські (Iris sibirica), білоцвіт літній (Leucojum aestivum), 
білоцвіт весняний (Leucojum vernum), бузок карпатський (Syringa josikaea); види з 
Резолюції 6 Бернської конвенції: Syringa josikaea; з додатків ІІ і IV Оселищної 
директиви: Syringa josikaea; регіонально рідкісні види: страусове перо звичайне 
(Matteuccia struthiopteris).
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Угруповання із Зеленої книги України: 

51. Угруповання звичайнодубово-клейковільхових лісів жовторододендронових 
(Querceto (roboris)–Alnetа (glutinosae) rhododendrosа (lutei)); 
52. Угруповання клейковільхових лісів угорськобузкових (Alnetа (glutinosae) 
syringosа (josikaeae)); 
53. Угруповання клейковільхових лісів (Alnetа glutinosae) з домінуванням у 
травостої страусового пера звичайного (Matteuccia struthiopteris); 54. Угруповання 
сіровільхових лісів (Alneta incanae) з домінуванням у травостої скополії карніолійської 
(Scopolia carniolica), асоціація сіровільховий ліс скополієвий (Alnetum (incanae) 
scopoliosum (carniolicae)); 
55. Угруповання сіровільхових лісів (Alnetа incanae) з домінуванням у травостої 
страусового пера звичайного (Matteuccia struthiopteris), асоціація сіровільховий ліс 
страусовоперовий (Alnetum (incanae) matteucciosum (struthiopteris)); 
56. Угруповання сіровільхових лісів (Alnetа incanae) з домінуванням у травостої 
цибулі ведмежої (Allium ursinum), асоціація сіровільховий ліс ведмежоцибулевий 
(Alnetum (incanae) alliosum (ursini)); 
57. Угруповання сіровільхових лісів угорськобузкових (Alnetа (incanae) syringosа 
(josikaeae)), асоціації: сіровільховий ліс угорськобузковий (Alnetum (incanae) 
syringosum (josikaeae)), сіровільховий ліс угорськобузково-болотнокалюжницевий 
(Alnetum (incanae) syringosо (josikaeae)–calthosum (palustris)), сіровільховий 
ліс угорськобузково-оголеногадючниковий (Alnetum (incanae) syringoso 
(josikaeae)–filipendulosum (denudatae)), сіровільховий ліс угорськобузково-
трясучковидноосоковий (Alnetum (incanae) syringoso (josikaeae)–caricosum 
(brizoiditis)); 
72. Угруповання звичайноясеневих лісів угорськобузкових (Fraxinetа (excelsioris) 
syringosа (josikaeae)), клейковільхово-звичайноясеневих лісів угорськобузкових 
(Alneto (glutinosae)–Fraxinetа (excelsioris) syringosа (josikaeae)) та сіровільхово-
звичайноясеневих лісів угорськобузкових (Alneto (incanae)–Fraxinetа (exelsioris) 
syringosа (josikaeae)). 

Це флористично багаті, високопродуктивні 
високорослі мішані ясенево-чорновільхові 
незаболочені ліси з комплексом неморальних 
та альнетальних елементів на оглеєних 
незаболочених суглинистих ґрунтах без 
застійного зволоження. У ґрунті виражений 
глейовий горизонт. Розвиток деревостану 
залежить від рівнів ґрунтових вод та їх 
коливання. В нормальних умовах окремі 
ділянки регулярно зазнають впливу повені.

Цей тип лісів переважно поширений на 
Правобережжі України — у Карпатах і 
Закарпатті, де займає площу близько 8 тис. 
га. У рівнинній Україні ці ліси поширені 
спорадично в лісостеповій зоні та займають 
дуже малі площі. Вони мають дуже важливе 
водоохоронне та берегозахисне значення, 
особливо в Карпатах, чому сприяє висока 
порослева здатність вільхи, яка зберігається 
до стиглого віку. Часто в них спостерігається 
рідкісний тип асоційованості популяцій 
домінувальних видів в угрупованні. 

Проведення будь-яких лісогосподарських заходів у цьому типі оселищ небажане. Важливо 
не порушувати родючий шар ґрунту під час закладання лісових культур, адже близько 
знаходиться глейовий горизонт. Зменшення тривалості та частоти повеней призводить до 
збільшення частки клена гостролистого та липи серцелистої у структурі насаджень. Тому 
допускаються рубки догляду та санітарні рубки, спрямовані, зокрема, на підтримання 
популяцій рідкісних видів, таких, наприклад, як Syringa josikaea.

МЕНЕДЖМЕНТ
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3.5. ВІЛЬХОВІ ЗАБОЛОЧЕНІ ЛІСИ
Національний каталог біотопів України: 
Д1.7.1. Евтрофні болота з ярусом вільхи чорної або берези.

Синтаксономія: Alnetea glutinosae Br.-Bl. et Tx. ex Westhoff et al. 1946, Alnetalia glutinosae 
Tx. 1937, Alnion glutinosae Malcuit 1929.

EUNIS: G1.4. Широколистяні ліси на некислому торфі, G1.5. Широколистяні ліси на 
кислому торфі. 

Додаток І Оселищної директиви: 91D0. Заболочені ліси. 

Резолюція 4 Бернської конвенції: G1.41 — Заболочені вільхові ліси на некислому торфі. 

До цього типу лісів навколо водойм належать 
заболочені вільхові ліси. Угруповання сформовані 
видами дерев, які здатні витримувати постійно 
високий рівень води з застійним надмірним 
зволоженням у притерасних зниженнях заплав 
та в прохідних долинах по краях торфових 
боліт (торфовищ) або у природних депресіях і 
пониженнях на оглеєних опідзолених багатих 
торф’янистих ґрунтах. Часто добре виражений 
мікрорельєф — пристовбурові п’єдестали та 
оводнені мочажини. 

Загальна площа вільхових насаджень в Україні 
— 275,8 тис. га, або 4,4 % вкритих лісовою 
рослинністю лісових ділянок, що на 20,9 тис. га 
більше, ніж за обліком станом на 2002 рік [15]. 
Збільшення площ вільхових насаджень можна 
пояснити як повторним заболочуванням раніше 
осушених земель через втрату функціональності 
меліоративних систем, так і передачею у лісовий 
фонд земель із вільховими насадженнями. 
Запаси вільхових деревостанів становлять 
близько 49 млн м3. Щорічно у вільшаниках 
України заготовляють 1,0–1,2 млн м3 деревини 
[11]. 

Вільхові ліси в Україні переважно зосереджені 

в Західному та Східному Поліссі (понад 11 % 
площ, вкритих лісовою рослинністю). Загалом у 
Поліссі вільхові деревостани зростають на 162,1 
тис. га (58,8 % від загальної по Україні площі 
вільшняків). Серед м’яколистяних лісів регіону 
на вільхові припадає 35,4 % площі. На три 
області (Волинську, Рівненську й Житомирську) 
припадає понад 86 % усіх вільхових насаджень 
за запасом і майже 88 % за площею. Середній 
запас досліджуваних насаджень на 1 га — 173 
м3. У межах Полісся розміщення вільхових лісів 
нерівномірне: майже 70 % зростає у двох західних 
областях — Волинській і Рівненській [1]. 

Найбільш південне в Україні місце зростання 
вільхових лісів, яке розташоване за сотні 
кілометрів від найближчих оселищ, — в околицях 
села Кардашинка Херсонської області. 

Оскільки вільха чорна доволі успішно 
відновлюється порослевим і насіннєвим 
шляхами, більшість насаджень цієї породи є 
природними. Культури вільхи інколи домінують 
у складі прируслових смуг, створюваних на 
нелісових землях. У складі масивних лісів значна 
частка штучних вільшаників трапляється лише в 
Поліссі та в північній частині Лісостепу [11].

Лісотипологічна класифікація П. C. Погребняка: 
сирий чорновільховий сугруд (C4), сирий чорновільховий груд (D4), мокрий 
чорновільховий груд (D5).

Рідкісні види рослин Червоної книги України: 
меч-трава болотна (Cladium mariscus), бузульник (Ligularia bukoviensis), дрепанокладус 
глянцюватий (Drepanocladus vernicosus), псевдобрій цинклідієподібний (Pseudobryum 
cinclidioides), щитолисник звичайний (Hydrocotyle vulgaris), комонничок зігнутий 
(Succisella inflexa); з Резолюції 6 Бернської конвенції: Ligularia bukoviensis, язичник 
сибірський (Ligularia sibirica); з Додатків ІІ та IV Оселищної директиви: Ligularia 
bukoviensis, Ligularia sibirica.

Рідкісні види тварин Червоної книги України: 
змієїд (Сircaetus gallicus), скопа (Pandion haliaeetus), орлан-білохвіст (Haliaeetus 
albicilla), лелека чорний (Ciconia nigra).
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Основний фактор стійкості заболочених вільхових лісів — стабільний гідрологічний режим. 
Вільха добре поновлюється порослю від пня, тому рубки можливі як вибіркові, так і суцільні. 
Після суцільних рубок слід передбачати заходи, які сприяють появі підросту: залишати 
насіннєві дерева, проводити несуцільну мінералізацію ґрунту восени. Для природного 
поновлення вільхових лісів важливо зберігати мікрорельєф, у якому виділяються великі та 
малі купини осок, п’єдестали з деревами вільхи. Молоді дерева вільхи успішно приживаються 
на мертвій деревині.

Особливості менеджменту такого типу лісів залежать від конкретних ландшафтних умов. У 
притерасних вільхових лісах біля середніх та великих річок слід забезпечувати збереження 
ключів та джерел. У заболочених вільхових лісах під крутими схилами потрібно здійснювати 
моніторинг і вживати заходів із протидії водній ерозії. 

Розташовані по берегах озер та малих річок галерейні вільхові ліси відіграють важливу 
водоохоронну роль, хоча й займають вузьку смугу. Тому вирубувати їх не раціонально. 
Вільхові ліси важливі для гніздування великих хижих птахів, зокрема підорликів великого 
та малого, пугача. Під час рубок увагу звертають на наявність великих гнізд.

МЕНЕДЖМЕНТ

3.6. БЕРЕЗОВІ ЗАБОЛОЧЕНІ ЛІСИ

Національний каталог біотопів України: 
Д1.7.2. Мезотрофні болота з ярусом берези. 

Синтаксономія: Alnetea glutinosae Br.-Bl. et Tx. ex Westhoff et al. 1946, Sphagno-Betuletalia 
pubescentis Scamoni et Passarge 1959, Betulion pubescentis Lohmeyer et Tx. ex Oberd. 1957.

EUNIS: G1.5. Широколистяні ліси на кислому торфі (G1.51. Сфагнові березові ліси, G4.1. 
Мішані заболочені ліси).

Додаток І Оселищної директиви: 91D0* — Оліготрофні та мезотрофні заболочені ліси. 

Резолюція 4 Бернської конвенції: G1.51 — Сфагнові березові ліси. 

Лісотипологічна класифікація П. С. Погребняка: 
сирий сосново-березовий субір (B4), сирий березовий субір (B4), мокрий сосново-березовий 
субір (B5), мокрий березовий субір (B5).

Рідкісні види рослин Червоної книги України: 
болотянка звичайна (Scheuchzeria palustris), осока тонкокореневищна (Carex 
chordorrhiza), м’якух болотяний (Hammarbia paludosa), жировик Льозеля (Liparis 
loeselii).

Рідкісні види тварин Червоної книги України: 
змієїд (Сircaetus gallicus), скопа (Pandion haliaeetus), журавель сірий (Grus grus), лелека 
чорний (Ciconia nigra).



ЛІСИ НАВКОЛО ВОДОЙМ: ПРИРОДООХОРОННА ЦІННІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ МЕНЕДЖМЕНТУ

Це лісові болота, які за видовим складом 
мало відрізняються від трав’яно-сфагнових 
мезотрофних боліт. Біотоп поширений на 
півночі й заході України, переважно у Поліссі, 
часто в комплексі з осоково-сфагновими 
мезотрофними болотами і пригніченососновими 
сфагновими болотами. 

 Заболочені березові ліси формуються в 
невеличких болотах-«блюдцях» (безстічних 
зниженнях), по берегах озер, у місцях виходу 
ґрунтових вод на бідних субстратах чи серед 
широких долин стоку. В останньому випадку 
березові сфагнові ліси є одним із елементів 

комплексу рослинності й зазнають впливу 
діяльності бобрів, що запускає циклічні сукцесії. 
Ягідники в таких березових лісах підвищують 
їхню рекреаційну привабливість. Але для їх 
стійкого використання необхідно регулювати 
обсяги збирання.  

Наявність берези як домінанта деревостану 
слугує непрямим доказом, що болото зазнало 
зміни гідрологічного режиму або навіть що 
сталися пожежі. Береза проростає на вільних 
від мохів та трав ділянках. Навіть незначні 
порушення наґрунтового покриву сприяють 
появі підросту. 

В основі управління березовими заболоченими лісами — підтримання стабільного 
гідрологічного режиму. Збільшення обводнення може стати причиною всихання 
деревостану, а зменшення — спровокувати зростання продуктивності деревостану, трав’яно-
чагарничкового ярусу та відмирання сфагнових мохів. Допускаються рубки з подальшим 
природним поновленням за рахунок залишених насіннєвих дерев берези. 

Важливим завданням менеджменту цих лісів є профілактика виникнення пожеж, особливо 
у другій половині літа та восени, коли болота пересихають. Березові сфагнові ліси, особливо 
з пригніченими деревами, — кормові місця для тварин (журавля сірого, тетерука та глушця) 
завдяки ягідникам і плодам осок. У таких випадках доцільно забезпечувати оптимальну для 
розвитку надґрунтового покриву зімкнутість крон. 

МЕНЕДЖМЕНТ

3.7. СОСНОВІ ЗАБОЛОЧЕНІ ЛІСИ
Національний каталог біотопів України: 
Д2.2.3. Сирі ліси сосни звичайної, Д2.5.2. Оліготрофні болота з ярусом сосни. 

Синтаксономія: Vaccinio-Piceetea Br.-Bl. in Br.-Bl. et al. 1939, Vaccinio uliginosi-Pinetalia 
sylvestris Passarge 1968, Vaccinio uliginosi-Pinion sylvestris Passarge 1968; Oxycocco-
Sphagnetea Br.-Bl. et Tx. ex Westhoff et al. 1946, Sphagnetalia medii Kästner et Flössner 1933, 
Sphagnion medii Kästner et Flössner 1933.

EUNIS: G3.E. Неморальні заболочені хвойні ліси, G4.1. Мішані заболочені ліси,  G5.6. 
Рання стадія формування природних і напівприродних лісів, X04. Комплекси верхових 
боліт. 

Додаток І Оселищної директиви: 91D0 — Оліготрофні та мезотрофні заболочені ліси, X04 
— Комплекси верхових боліт.

Резолюція 4 Бернської конвенції: G3.Е — Неморальні заболочені хвойні ліси. 

Лісотипологічна класифікація П. С. Погребняка: 
сирий сосновий бір (A4), сирий сосново-березовий бір (A4), сирий сосновий субір (B4), 
сирий сосново-березовий субір (B4), мокрий сосновий бір (A5).
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Угруповання із Зеленої книги України: 
42. Угруповання звичайнососнових лісів (Pinetа sylvestris) з домінуванням у травостої 
водянки чорної (Empetrum nigrum); 128. Угруповання групи асоціацій звичайнососново-
хамедафново-сфагнової (Pinetа (sylvestris) chamaedaphnoso (calyculatae)–sphagnosа); 
130. Угруповання формації фускум-сфагнової пригніченозвичайнососнової (Sphagneta 
(fusci) depressipinetosa (sylvestris)); частково 129. Угруповання формацій горбасто-
мочажинного комплексу фускум-магелланікум-сфагнової пригніченозвичайнососнової 
(Sphagneta (fusci, magellanici) depressipinetosa (sylvestris)), осоково-сфагнової (Cariceto 
(rostratae et limosae)–Sphagneta (cuspidati)), шейхцерієво-сфагнової (Scheuchzerieto–
Sphagneta (cuspidati)).

У видовому складі цієї категорії лісів 
поєднуються види мезофільних соснових лісів 
із видами оліготрофних боліт. Трапляються 
вони у зниженнях серед мезофільних соснових 
і дубово-соснових лісів, по краях боліт. Ґрунти 
торфово-болотні й мулисто-болотні. На відміну 
від рідколісних боліт із пригніченими деревами, 
в генеративному віці дерева здебільшого мають 
висоту понад 8 м (до 25 м).

Сфагнові болота з ярусом сосни звичайної, часто 
з березою пухнастою або березою повислою. 
Деревостан, як правило, розріджений — його 
зімкнутість становить 0,1–0,6. Дерева мають 
малу висоту (2–10 м). Від сирих оліготрофних 
соснових лісів відрізняються відсутністю 

лісових трав’яних видів і пригніченістю дерев. 
Видовий склад близький до оліготрофних 
боліт без деревного ярусу. Можуть бути стадією 
формування сирих соснових лісів. В Україні 
поширені переважно у Поліссі, частково у 
Малому Поліссі, в Карпатах. На Розточчі майже 
зникли.

На відміну від березових сфагнових лісів, 
соснові сфагнові ліси зберігали стабільний 
гідрологічний режим протягом тривалого 
періоду. Сосна має менш пластичну кореневу 
систему і є більш уразливою до змін 
гідрологічного режиму та пожеж, а також не 
здатна швидко поновлюватися. 

В основі управління такими лісами — збереження стабільного гідрологічного режиму, 
інакше виникає загроза відмирання сосни й формування деревостану з берези. У разі 
незначного зниження рівня ґрунтових вод можливе збільшення продуктивності насадження, 
зімкнутості крон та повне чи часткове відмирання ярусу мохів, зменшення видового складу 
рослин трав’яно-чагарничкового ярусу, продуктивності ягідників, які є важливим джерелом 
живлення тварин. 

Вирубки не допускаються, адже це загрожує відновленням здебільшого берези, особливо в 
місцях, де порушено наґрунтовий покрив. Важливим завданням менеджменту цих лісів є 
профілактика виникнення пожеж, особливо в другій половині літа та восени, коли болота 
пересихають. У ягідниках потрібно дотримуватися рекомендованих рекреаційних навантажень 
і в разі переексплуатації вводити обмеження на збирання. 

МЕНЕДЖМЕНТ

Рідкісні види рослин Червоної книги України: осока куляста (Carex globularis), 
плаун колючий (Lycopodium annotinum), торф’яниця чашечкова (Chamedaphne 
calyculata); болотянка звичайна (Scheuchzeria palustris), осока тонкокореневищна (Carex 
chordorrhiza), м’якух болотяний (Hammarbia paludosa), осока дводомна (Carex dioica), 
журавлина дрібноплода (Oxycoccus microcarpus), сфагнум ніжненький (Sphagnum 
tenellum); з Резолюції 6 Бернської конвенції: рододендрон жовтий (Rhododendron 
luteum); з Додатків ІІ та IV Оселищної директиви: Rhododendron luteum.

Рідкісні види тварин Червоної книги України: змієїд (Сircaetus gallicus), скопа 
(Pandion haliaeetus).
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Чинні нормативно-правові акти України 
передбачають упровадження певних обмежень 
на ведення лісогосподарської діяльності, 
спрямованих на збереження біорізноманіття, 
водоохоронних та протиерозійних функцій 
лісів навколо водойм. Однак на такі ліси 
в національному законодавстві звернено 
недостатньо уваги, що загрожує їх деградацією. 
Певні управлінські рішення із врахуванням 
особливостей таких лісів запроваджуються на 
рівні окремих областей. 

Варто зазначити, що у FSC національному 
стандарті системи ведення лісового 
господарства для України (критерій 6.7) 
вказано, що підприємство має охороняти або 
відновлювати природні водотоки, водні об’єкти, 
узбережні зони та їхню сполученість, а також 
уникати негативних впливів на якість і обсяги 
води, пом’якшувати й усувати ті впливи, що 
трапляються. 

4.1. ЗАХИСНІ ЛІСИ НАВКОЛО ВОДОЙМ
Чинна нормативна база України щодо ведення 
лісового господарства передбачає здійснення 
лише вузьколісосічних суцільних рубок у лісах 
у заплавах річок і в деревостанах, що віднесені 
до захисних смуг лісів уздовж берегів річок, 
навколо озер, водоймищ та інших водних 
об’єктів (Лісовий кодекс України, 1994 [21]; 
Правила поліпшення якісного складу лісів, 2007 
[38]; Правила рубок головного користування, 
2009 [42]). 

Зокрема, у Правилах рубок головного 
користування вказано: «У лісах у заплавах 
річок призначаються вузьколісосічні рубки з 
дотриманням таких умов: спосіб примикання 
лісосік — черезсмуговий; напрямок рубки 
— проти течії річки; напрямок лісосіки — 
під прямим кутом до русла; сезон рубки — 
зимовий». В іншому пункті Правил зазначено: 
«У деревостанах, що віднесені до захисних 

смуг лісів уздовж берегів річок, навколо 
озер, водоймищ та інших водних об’єктів, 
призначаються вузьколісосічні рубки» [42]. 

Крім того, в межах особливо захисних лісових 
ділянок (ОЗЛД), зокрема вздовж берегів річок, 
судохідних і магістральних каналів, навколо озер 
та водоймищ (берегозахисні лісові ділянки), 
проведення рубок головного користування 
заборонено (Порядок спеціального 
використання лісових ресурсів, 2007 [39]). 

У Карпатському регіоні суцільні рубки 
формування й оздоровлення лісів у 
берегозахисних ділянках лісу заборонені, крім 
розробки суцільних вітровалів і буреломів, 
а також суцільно вражених шкідниками і 
хворобами насаджень (Правила рубок головного 
користування в гірських лісах Карпат, 2008 
[40]).

4.2. ЗАПЛАВНІ ЛІСИ
Для заплавних лісів України розроблено тільки 
деякі аспекти ведення господарства. 

Так, згідно зі статтею 80 Водного кодексу 
України (1995) [12], з метою охорони водності 
малих річок заборонено зменшувати природний 
рослинний покрив і лісистість басейну річки, 
розорювати заплавні землі, застосовувати на 
них хімічні засоби, надавати земельні ділянки 
у заплавах річок під будь-яке будівництво (крім 
гідротехнічних, гідрометричних та лінійних 
споруд), а також для садівництва та городництва. 
Тобто ведення лісового господарства в заплавах 
не заборонене.

Відповідно до статті 2 Водного кодексу України 
земельні, гірничі, лісові відносини, а також 
відносини щодо використання та охорони 
рослинного і тваринного світу, територій 
та об’єктів природно-заповідного фонду, 
атмосферного повітря, виключної (морської) 
економічної зони та континентального шельфу 
України, що виникають під час користування 
водними об’єктами, регулюються відповідним 
законодавством України. 

У Земельному кодексі України (2002) [19] будь-
які згадування про заплавні землі чи лісові 
насадження відсутні, немає в ньому й посилання 
на регулювання лісових відносин відповідним 
законодавством України, як у Водному кодексі.
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4.3. ВОЛОГІ ТА 
ЗАБОЛОЧЕНІ ЛІСИ
Спеціальні нормативно-правові акти, 
які обмежують лісокористування у 
перезволожених лісах, в Україні відсутні. Так, 
приміром, в Інструкції з лісовпорядкування 
(2006) [20] жодного слова не сказано про 
перезволожені ліси.

Окремі аспекти регулювання лісокористування 
в перезволожених лісах України розглянуто 
в низці документів. Ідеться, зокрема, про 
обмеження, встановлені Правилами рубок 
головного користування [42] та Правилами 
рубок головного користування у гірських лісах 
Карпат [40].

Обмеження лісокористування в 
перезволожених лісах введені в окремих 
областях України та окремих лісгоспах. 
Слід підкреслити, що здебільшого 
згадані обмеження, зокрема, виключення 
перезволожених ділянок із розрахункової 
лісосіки, продиктовані не стільки 
бажанням зберегти ландшафтне 
та біологічне різноманіття, скільки 
економічною недоцільністю розробки 
ділянок перезволожених лісів. При цьому 
визначальним є неможливість вивезення 
спиляного лісу по болотному бездоріжжю, 
адже побудова доріг до ділянок рубок у 
перезволожених умовах у поєднанні із 
низькою продуктивністю деревостанів у сирих 
та мокрих борах та суборах роблять розробку 
таких лісосік збитковою.

Управління лісового і мисливського господарства в областях, де наявні найбільші площі 
перезволожених лісів, пішли двома шляхами. 

ДРУГИМ ШЛЯХОМ пішло Житомирське обласне 
управління лісового й мисливського 
господарства. На рівні області питання 
обмеження лісокористування в 
перезволожених лісах, зокрема на ІІ 
лісовпорядній нараді в 2018 році, не 
розглядалося. Однак по окремих лісгоспах 
такі обмеження були запроваджені — 
частина ділянок перезволожених лісів 
була виключена з розрахункової лісосіки. 
Наприклад, в Житомирському лісгоспі 
частково обмеження лісокористування 
в перезволожених лісах (виключення 
з розрахункової лісосіки) введені 
в рекреаційно-оздоровчих лісах, 
повністю — у захисних лісах. Натомість 
в експлуатаційних лісах такі обмеження 
відсутні й запроєктовані виключно 
суцільнолісосічні рубки.

ПЕРШИЙ ШЛЯХ обрало Рівненське обласне управління 
лісового й мисливського господарства. На ІІ 
лісовпорядній нараді в 2019 році на прохання 
керівництва управління було ухвалене 
спільне з лісовпорядниками рішення, згідно 
з яким по всіх підвідомчих лісогосподарських 
підприємствах із розрахункової лісосіки були 
виключені ділянки перезволожених соснових 
і березових лісів (гігротопи 4–5). Це лісові 
оліготрофні та мезотрофні болота. Наприклад, 
у проєкті організації та ведення лісового 
господарства Дубенського лісгоспу (Ірпінь, 2019 
р.) [44] у характеристиці розрахункової лісосіки 
підприємства зазначено: «За результатами 
ІІ лісовпорядної наради, з розрахункової 
лісосіки виключено соснові та березові ділянки, 
розташовані у сирих і мокрих умовах (гігротопи 
4–5), а також вільхові ділянки, розташовані у 
мокрих умовах (гігротоп 5)».
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Аналогічна ситуація в більшості лісгоспів 
Житомирського ОУЛМГ. Так, у Малинському 
лісгоспі з експлуатаційних лісів у надмірно 
зволожених умовах виключені лише соснові ліси 
(3,5 га), натомість запроєктовано суцільнолісосічні 
рубки в березових лісах у надмірно зволожених 
умовах (8,0 га) та осикових лісах у надмірно 
зволожених умовах (9,0 га).

У всіх випадках у перезволожених лісах 
Житомирського ОУЛМГ проєктувалися виключно 
суцільнолісосічні рубки, технологія яких 
принципово не відрізнялася від рубок суходільних 
лісів. У перезволожених лісах вони призводять 
до максимального порушення нижніх ярусів 
рослинності, лісової підстилки та ґрунту до глибини 
25–30 см навіть у разі проведення рубки в зимовий 
період. У такий спосіб повністю знищується 
фітоценоз і сильно порушуються верхні горизонти 
ґрунту.

Аналіз висновків із ОВД, виданих Мінприроди 
України протягом 2020 року, та їх порівняння 
з даними розрахункової лісосіки, розробленої 
лісовпорядними підприємствами по конкретних 
лісгоспах, виявили низку невідповідностей. 
Зокрема, у висновках із ОВД вказано, що 
«забороняється здійснення рубок на заболочених 
ділянках лісу типів B5, C5, D5» [6,7,8,9,10], однак 
лісовпорядники частину госпсекцій у перерахованих 
лісорослинних умовах включили до розрахункової 
лісосіки. Крім того, в частині підприємств, 
особливо у Північному Поліссі, наявний тип лісу 
А5С, де, згідно з відповідними висновками з ОВД, 
рубки головного користування дозволені. Та 
підкреслімо, що саме цей тип лісорослинних умов 
потребує впровадження максимальних заходів зі 
збереження.

Велика частка площ перезволожених лісів 
України, особливо вільхових та складних 
ясенево-дубово-вільхових, перебуває у категорії 
експлуатаційних лісів. Як показали результати 
досліджень, ведення лісового господарства в цих 
лісах не відрізняється від лісовпорядкування 
у суходільних лісах, а серед рубок головного 
користування в більшості випадків проєктуються 
та застосовуються суцільні рубки.

Слід наголосити на тому, що проєктування 
інших видів рубок головного користування в 
перезволожених лісах лімітується кількома 
факторами:

сильною обводненістю ґрунтів;

низькою щільністю торфово-болотних ґрунтів;

низьким рівнем механізації лісозаготівлі 
в Україні, а саме відсутністю агрегатної 
багатоопераційної техніки з виносом стріли (типу 
лісозаготівельної машини ЛП-19), яка мінімізує 
число проходів техніки ділянкою рубки, зберігає 
підріст деревних порід та загалом значно менше 
впливає негативно на біологічне різноманіття.
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Відповідно до законодавства цієї країни 
прибережні ліси відносяться до однойменної 
категорії умовно-захисних лісів. Однак на 
практиці конкретні норми, які регулюють 
управління такими лісами, зводяться до таких 
положень:

У смузі шириною 10 м від водотоків 
залишають лежачі стовбури дерев, підлісок, 
велике каміння (для полегшення міграції 
тварин та їхнього доступу до водойми).

Заборонене трелювання деревини 
водотоками.

Безпосередньо біля водотоків, джерел, боліт 
не застосовуються суцільні рубки [57].

Вимоги до менеджменту таких лісів також 
викладені в національному FSC стандарті, 
зокрема: заходи з мінімізації негативного впливу 
на довкілля від лісогосподарської діяльності 
повинні бути застосовані в лісах з вологими 
лісорослинними умовами (критерій 6.1.3); 
ґрунти у вологих лісорослинних умовах повинні 
оброблятися з обережністю, щоб запобігти їх 
пошкодженню та порушенню водного балансу 
(критерій 6.1.4); час початку та закінчення, 

а також методи лісогосподарських заходів 
повинні враховувати місцеві природні умови та 
вологість лісових ділянок (критерій 6.1.6).

У вологих, заболочених та заплавних лісах слід 
дотримуватися правил рубок, встановлених 
національним законодавством для цих типів 
лісів, а при їх відновленні потрібно враховувати 
вікову та видову диференціацію (критерій 
6.3.2). Там, де це можливо, слід утриматися 
від освоєння заболочених лісів (критерій 
6.5.6). Навколо водотоків та водойм потрібно 
залишати буферну зону, що дорівнює подвійній 
висоті дерев, де заборонені суцільні рубки 
(критерій 6.3.3) [58].

За інформацією, наданою представниками 
польських НУО, на практиці прибережні ліси 
часто залишаються без активного втручання, 
а в окремих регіонах існують внутрішні норми 
управління державними лісами. Однак це 
не є централізованим процесом. Аналіз 
супутникових знімків свідчить, що на практиці 
відсутність втручання переважно стосується 
смуги шириною кількадесят метрів навколо 
водойми.

5.1. ДОСВІД МЕНЕДЖМЕНТУ: ПОЛЬЩА

5.2. ДОСВІД МЕНЕДЖМЕНТУ: СЛОВАЧЧИНА
Згідно із словацьким законодавством, ліси 
можуть належати до однієї з трьох категорій: (1) 
захисні ліси (як правило, ліси в екстремальних 
умовах), (2) ліси спеціального призначення 
(рекреаційні, водозахисні тощо) і (3) господарські 
ліси [59]. 

Виділення таких лісів відбувається в 
індивідуальному порядку, однак критерії 
щодо лісів спеціального призначення, до яких 
належать і прибережні ліси, чітко не визначені 
[60]. Детальними є лише критерії виділення 
захисних лісів в екстремальних умовах.

Однак законом про ліс встановлена заборона 
на проведення суцільних та поступових рубок 
у межах лісів спеціального призначення, 
виділених для охорони водних об’єктів. В 

окремих випадках можуть бути заборонені й 
інші види рубок — це рішення ухвалюється щодо 
кожного лісу індивідуально. Словацький закон 
про охорону від паводків також декларативно 
забороняє «погане» управління лісами в зоні 
затоплення [61].

Також у законодавстві цієї країни передбачено, 
що обмеження рубок у межах усіх охоронюваних 
територій із обмеженнями на ведення лісового 
господарства може спричинити збільшення 
кількості шкідників і спалахи хвороб. Тому 
лісокористувачі можуть претендувати на 
компенсації від держави за впровадження 
заходів із лісозахисту, що не несуть комерційної 
цінності, в радіусі 500 м від охоронюваних 
територій.
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5.3. ДОСВІД МЕНЕДЖМЕНТУ: ЧЕХІЯ
Законодавство Чехії стосовно прибережних 
лісів є дуже подібним до словацького. 
Також декларується необхідність виділення 
водоохоронних лісів, однак управління такими 
лісами — процес індивідуальний.

У межах територій Natura 2000 управління 
прибережними оселищами переважно 
фокусується на збереженні чи відновленні 
природного породного складу деревостанів. 
Проаналізовані менеджмент-плани не 
встановлюють заборон чи обмежень на 
проведення суцільних чи інших рубок.

Національний FSC стандарт передбачає таке. 
Водно-болотні угіддя, струмки, ставки, водотоки 
та озера беруться до уваги з метою збереження 
та збагачення їхнього біорізноманіття, а також 
відновлення їхніх функцій у майбутньому 
(критерій 6.2.4).  Втручання в заплавні 
насадження може здійснюватися лише за 
потреби та у межах менеджменту річкового 
басейну (критерій 6.3.16). На алювіальних 
рівнинах навколо постійних водотоків і ставків 
не мають проводитися суцільні рубки у смузі, що 
дорівнює висоті рослинного покриву (критерій 
6.3.17) [62].

5.4. ДОСВІД 
МЕНЕДЖМЕНТУ: РУМУНІЯ
Румунське законодавство передбачає 
виділення водозахисних лісів в окрему 
категорію. Управління такими лісами 
регулюється менеджмент-планами відповідних 
лісокористувачів [63].

Більше того, підзаконні нормативно-правові 
акти передбачають виділення дуже великої 
кількості різноманітних підкатегорій захисних 
лісів [64].

Однак, за даними, наданими представниками 
румунських НУО, в межах господарських лісів 
це фактично не спричиняє жодних обмежень 
на рубки. Такий висновок підтверджує аналіз 
супутникових знімків лісів навколо великих 
річок Румунії. Так, масиви, що прилягають до 
великих рік, мають сліди суцільних рубок різних 
років, у тому числі таких, що майже впритул 
підходять до урізу води.

У межах охоронюваних лісів ситуація інша. 
На територіях Natura 2000 (в Румунії, як і в 
інших країнах, вони значною мірою збігаються 
із заповідними територіями національного 
та місцевого рівнів) більшість прирічкових 
лісів відносяться до оселищ Резолюції 4 
Бернської конвенції. Тож упровадження 
лісогосподарських заходів у них потребують 
окремої оцінки впливу на території Natura 
2000, часто забороняються або обмежуються 
суцільними рубками на малих площах.
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5.5. ДОСВІД МЕНЕДЖМЕНТУ: ЛИТВА
Литовський закон про охоронювані території 
впроваджує поняття прибережних захисних зон 
[65]. Такі зони залежно від площі або довжини 
водотоку можуть становити від 100 до 500 м. 
На узбережжі Балтійського моря та Куршської 
затоки така зона дорівнює 1000 м [66].

У межах прибережних захисних зон заборонене 
проведення суцільних рубок головного 
користування. Санітарні рубки «поганих» 
насаджень, у тому числі суцільні, звісно, 
дозволені, що передбачено законодавством.

У межах охоронюваних територій управління 
допускається в індивідуальному режимі, проте 
з урахуванням встановлених обмежень (для 
зони суворої охорони — майже повна заборона 
лісогосподарської діяльності). Для територій 
Natura 2000 менеджмент-плани існують лише у 
5 % випадків.

Національний FSC стандарт визначає, що 
узбережжя річок є одним із пріоритетних 
критеріїв для включення до репрезентативних 
ділянок, де господарська діяльність 
максимально обмежена (критерій 6.5.4) [67].

5.6. ДОСВІД 
МЕНЕДЖМЕНТУ: БОЛГАРІЯ
У межах заповідних територій заплавні ліси 
охороняються найбільш строго — тут дозволене 
тільки вилучення мертвих і небезпечних 
дерев. Лісове законодавство Болгарії визначає 
всі насадження біля водойм як ліси. Однак 
без оформленої в належний спосіб лісової 
і землевпорядної документації їх можуть 
розглядати як окремі дерева. Правила рубок 
встановлюють охоронну зону завширшки не 
менше 15 м навколо постійних водойм (за 
винятком штучно створених плантацій). Тут 
правила такі ж, як і на заповідних територіях.

Додатково виділяються 100-метрові буферні 
пояси навколо великих річок та 50-метрові 
— навколо середніх. Для цих зон збільшено 
вік стиглості дубових насаджень для рубок 
формування. 

У межах територій Natura 2000 застосовуються 
обмеження на рубки (від повної заборони до 
регулювання інтенсивності) у заплавних лісах 
залежно від типів оселищ. Також діє вимога 
залишати не менше 8 % мертвої деревини під 
час санітарних рубок [68].

Національний FSC стандарт передбачає 
таке: навколо постійних водотоків та водойм 
формуються 15-метрові буферні зони, де 
забороняються рубки або де їхня інтенсивність 
може становити не більше 50 % запасу деревини; 
після рубок не повинно залишатися відкритих 
просторів діаметром понад 10 м; мертві та старі 
дерева вилучаються лише в разі загрози життю 
і здоров’ю людей або створення перешкод течії 
(критерій 6.7.4) [69].
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Євроінтеграція України вимагає адаптації до 
законодавства та природоохоронних практик 
ЄС, зокрема впровадження оселищного 
підходу. Тому нам важливо враховувати 
досвід країн Центрально-Східної Європи, 
які мають напрацювання з господарювання 
у лісах навколо водойм та їх збереження, 
як у національному законодавстві, так і в 
національних FSC стандартах. 

1.
Лісам навколо водойм властиві специфічні 
типи лісорослинних умов. Вони відіграють 
важливу роль у збереженні біорізноманіття: 
у таких лісах концентрується велика кількість 
рідкісних видів рослин і тварин, а також 
рідкісних оселищ. Тож під час планування 
заходів із менеджменту в лісах навколо 
водойм потрібно враховувати їхні природні 
особливості.

2.
Найбільше заболочених лісів сконцентровано 
у Поліссі, заплавних лісів — у Лівобережній 
Україні. Однак офіційні статистичні дані 
наявні лише щодо лісів, підпорядкованих 
Держлісагентству. Інформація про площі, які 
займають ліси навколо водойм за межами 
лісового фонду, та способи їх використання на 
сьогодні відсутня.

3.
Ліси навколо водойм слабко представлені 
в законодавстві України, а тому під час 
господарювання не враховуються особливості 
таких лісів. Для покращення менеджменту лісів 
навколо водойм вони мають бути представлені 
в нормативно-правовій базі, зокрема в 
Лісовому кодексі України, відповідних 
підзаконних актах, а також в інших державних 
документах, які регулюють використання 
природних ресурсів. 

4.
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Менеджмент лісів навколо водойм повинен 
сприяти якомога ефективнішому виконанню 
ними специфічних екологічних, економічних 
та соціальних функцій. Тож рекомендації 
щодо збалансованого управління такими 
лісами можна поділити на дві умовні групи: 

(1) максимальне обмеження господарської 
діяльності (менеджмент невтручання) та (2) 
оптимізація господарської діяльності там, де 
неможливо запровадити обмеження (активний 
менеджмент).

7.1. МЕНЕДЖМЕНТ НЕВТРУЧАННЯ
Головним інструментом обмеження 
господарської діяльності є створення 
природоохоронних територій. Найбільш строгі 
правила охорони та максимальні обмеження 
застосовуються для об’єктів природно-
заповідного фонду. Також лісові господарства, 
що мають FSC-сертифікат, виділяють особливі 
цінності для збереження (ОЦЗ) категорії 3. Ця 
категорія передбачає охорону найбільш цінних 
та рідкісних оселищ (біотопів), заходи для 
яких визначаються відповідно до особливостей 
кожного з оселищ та можуть бути спрямовані 
виключно на їхнє збереження та/або збагачення. 
Крім того, оселищний підхід застосовується 
під час виділення та зонування територій 
Смарагдової мережі.

Менеджмент невтручання в першу чергу 
потрібно запроваджувати для найбільш 
рідкісних і вразливих оселищ, частка яких у 
лісовому фонді незначна, а часткові обмеження 
господарських заходів у них не дають бажаного 
ефекту. Наприклад, використання поступових 
та вибіркових рубок у мокрих лісорослинних 
умовах А5–D5 є неможливим, та й недоцільним, 
оскільки лісозаготівельна техніка глибоко 
грузне в торфово-болотних ґрунтах, унаслідок 
чого територія біотопу, де застосований 
певний прийом рубки, перетворюється на 
непрохідну, частково заліснену зону з горбисто-
мочажинним мікрорельєфом, до того ж 

відбуваються максимальні втрати біологічного 
різноманіття. Для деяких інших видів оселищ, 
перелічених у розділі 4, особливо для лісів, 
старших за сто років, також варто застосовувати 
менеджмент невтручання.

Ще одним інструментом обмеження 
господарської діяльності може бути виключення 
перезволожених ділянок із розрахункової 
лісосіки. З огляду на унікальність лісів навколо 
водойм, а також на загрозу їхньому існуванню 
в сильно порушених умовах місцезростання, 
доцільно виділити їх в окрему категорію лісів, 
що потребують захисту, або ж під час обліку 
лісового фонду виокремлювати в пункти 
«заплавні ліси» та/або  «заболочені ліси». 
Це сприятиме вдосконаленню лісівничих 
заходів у заплавних лісах та отриманню більш 
точної інформації про їхній поточний стан під 
час лісовпорядкування та моніторингу [52]. 
Особливо це актуально для лісорослинних умов 
А4–D4.

Запровадженню обмежень господарської 
діяльності у найбільш цінних з точки зору 
збереження біорізноманіття лісах навколо 
водойм мають передувати подання науково 
обґрунтованих пропозицій, зауважень до 
звітів із оцінки впливу на довкілля та участь 
у лісовпорядних нарадах, аудитах FSC-
сертифікації тощо.

7.2. АКТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
7.2.1. Рубки головного користування 
Рубки є заходом догляду за лісом та способом 
заготівлі деревини. У найближчі роки основним 
способом рубок пропонується залишити 
суцільний вузьколісосічний. Ширина лісосіки 
у вербових та вільхових насадженнях у всіх 
природних зонах не повинна перевищувати 
50 м. У насадженнях інших порід у заплавних 
ландшафтах Степу вона також не має бути 
ширшою за 50 м, а в Лісостепу та Поліссі — за 
100 м. Важливо, щоб напрямок рубки був проти 
течії річки, напрямок лісосік — під прямим 

кутом до русла, а сезон рубки — зимовий.

Важливим критерієм для головних рубок є 
вік стиглості насаджень. Вік рубки доцільно 
диференціювати за класами бонітету або за 
групами однорідних типів лісу та узгоджувати 
зі створенням господарських секцій. Утворення 
господарських секцій у дубових насадженнях 
повинно здійснюватися з урахуванням 
походження дуба (насіннєве чи порослеве). 
Для заплавних насаджень, у яких не заборонені 
рубки головного користування, оптимальний 
вік стиглості наведено у табл. 6.
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Таблиця  6. 
ВІК СТИГЛОСТІ ЗАПЛАВНИХ НАСАДЖЕНЬ.

Переважаюча порода Клас бонітету Полісся, Лісостеп Степ

Дуб звичайний 
насіннєвий

І і > 151–160 121–130

ІІ 131–140 111–120

ІII i < 111–120 91–100

Дуб звичайний 
порослевий

ІІ і > 111–120 91–100

ІІІ і < 81–90 71–80

Ясен звичайний Всі класи 81–90 71–80

Береза, вільха чорна Всі класи 61–70 61–70

Осика, вільха сіра Всі класи 41–50 41–50

Тополя біла Всі класи 36–40 36–40

Тополі інших видів, 
верби деревовидні

Всі класи 31–35 31–35

Рубки головного користування повинні бути 
націлені на формування природних насаджень 
на максимально можливих площах. У 
насадженнях вільхи, верби білої та тополі білої 
проведення таких рубок повинно передбачати 
формування майбутніх деревостанів виключно 
природним шляхом.

У мішаних дубових насадженнях за відсутності 
достатніх масштабів природного поновлення 
дуба необхідно активно впроваджувати заходи 
для його сприяння (попередня вирубка підліску 
та ослаблених дерев, рихлення підстилки, 
підсівання жолудів, залишення дерев-
насінників на зрубі тощо).

У разі недостатнього природного поновлення 
головних порід на зрубах слід створювати лісові 
культури. Під час лісовідновлення найбільш 
цінних дубових насаджень на значно більших 
площах необхідно створювати культури дуба 
шляхом висіву жолудів.

Невпинне зменшення частки насаджень 
головних порід природного походження 
(особливо дубових насаджень) призводить 
до спрощення їхньої популяційної структури, 
збіднення генофонду, зменшення біологічного 
різноманіття. Щоб призупинити ці негативні 
процеси, потрібно передбачати проведення 

хоча б на частині (щонайменше 10 %) площ 
вибіркових і поступових головних рубок, а також 
комбінованих рубок. Насамперед такі рубки слід 
проводити в мішаних природних різновікових 
насіннєво-порослевих дубових насадженнях.

У перезволожених лісах, особливо вільхових та 
складних ясенево-дубово-вільхових, можливі 
двохприйомні або трьохприйомні поступові 
рубки головного користування. Їх застосування 
можливе навіть за сучасного низького технічного 
забезпечення, але виключно в сирих сугрудах 
(С4Влч) та сирих грудах (D4Влч), за умови 
наявності щільних, органо-мінеральних ґрунтів, 
які глибоко промерзають взимку і створюють 
сприятливі умови для проходу лісозаготівельної 
техніки без порушення верхніх шарів ґрунту, 
особливо по сніжному покриву. Вони можливі 
в таких рідкісних біотопах, як Д1.6.4. Рівнинні 
незаболочені ліси вільхи чорної і ясеня, Д1.6.2. 
Вологі та періодично вологі ліси з домінуванням 
дуба звичайного або видів роду в’яз, Д1.7.1. 
Евтрофні болота з ярусом вільхи чорної або 
берези. Однак двохприйомні або трьохприйомні 
поступові рубки в сирих вільхових або сирих 
березових лісах розроблені недостатньо, їх не 
проєктує лісовпорядкування, тому на практиці 
вони не застосовуються. 
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7.2.2. Рубки догляду

РУБКИ ДОГЛЯДУ В ДУБОВИХ НАСАДЖЕННЯХ. 
У чистих дубових насадженнях освітлення і прочищення слід проводити низовим методом, у 
мішаних — верховим. Перше освітлення потрібно проводити без різкого порушення зімкнутості 
деревостану. Доцільно вирубувати чагарники і другорядні деревні породи, які заглушують 
насіннєвий дуб і ясен. Порослеві гнізда дуба, ясеня та інших порід, що пригнічують життєздатні 
насіннєві екземпляри дуба і ясеня, під час першого догляду слід вирубувати суцільно або сильно 
зріджувати. Друге освітлення рекомендується проводити через 2–4 роки залежно від густоти. 

Перше прочищення у культурах слід проводити у віці 11–15 років, вирубуючи супутні породи, 
які заважають росту дуба, та зріджуючи його ряди. Потрібно зріджувати також густі групи 
насіннєвого дуба та ясеня. Одночасно варто регулювати та зберігати домішку ясеня до 2–3 
одиниць. У степовій зоні верхній ярус слід формувати переважно з дуба. У культурах зі 
змішуванням чистих рядів дуба з рядами супутніх порід і чагарників або з чистими рядами 
чагарників потрібно видаляти чагарники та супутні породи, що заважають росту дуба, 
рівномірно зріджуючи його ряди. 

У мішаних культурах дуба під час проріджування одночасно з доглядом за якістю стовбурів і 
формою крони слід видаляти небажані породи та порослеві екземпляри дуба, які пригнічують 
дерева насіннєвого походження. Доцільно продовжувати почате під час прочищень формування 
другого ярусу, зберігаючи домішку диких плодових порід.

У природних дубняках під час проріджувань потрібно продовжувати догляд за дубом 
насіннєвого походження шляхом звільнення його від пригнічення другорядними породами 
та порослевими екземплярами дуба та ясеня. Під час цих рубок слід розріджувати густі 
групи насіннєвого дуба, формувати другий ярус із супутніх та другорядних порід — кленів 
гостролистого та польового, липи, граба, груші, а у Степу — з клена татарського та високорослих 
чагарників.

У порослевих дубових деревостанах під час проріджувань догляд варто проводити у гніздах 
порослі дуба, ясеня та інших господарсько цінних порід. До віку початку прохідних рубок на 
пеньках залежно від їхнього діаметра та загальної зімкнутості деревостану потрібно залишати 
по 1–3 стовбури. З підгінних порід та з відсталих у рості дерев дуба слід формувати другий ярус.

Під час прохідних рубок рекомендовано розріджувати загущені групи дуба та другорядних 
порід так, щоб між кронами дерев формувалися просвіти, з метою створення умов для 
природного поновлення дуба та інших лісотвірних порід. Дерева другого ярусу слід зберігати 
незалежно від породи й якості стовбурів. Їх вирубка доцільна тільки в санітарних цілях. 

Рубки догляду в заплавних 
та заболочених лісах повинні 
слугувати формуванню 
стійких і складних за 
формою деревостанів. 
Зокрема, у смугах лісів 
уздовж та навколо водних 
об’єктів під час рубок 
догляду слід створювати 
сприятливі умови для 
формування підліску та 
другого ярусу. На ділянках 
інтенсивного розмиву та 
руйнування берегів у першу 
чергу доцільно вирубувати 
великі дерева, а також дерева 
з поверхнево розвинутою 
кореневою системою, підмиті 
річковим потоком.

© Yurii Ivanenko/ WWF-Ukraine
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РУБКИ ДОГЛЯДУ В НАСАДЖЕННЯХ ВІЛЬХИ ЧОРНОЇ. 
У чистих насадженнях порослевого походження освітлення полягає у зріджуванні порослевих 
гнізд із залишенням на пнях по 5–6 пагонів. За наявності насіннєвих екземплярів за ними 
слід доглядати. Під час прочищень кількість пагонів потрібно зменшувати до 3–4 на пні. 
Також слід зріджувати густі куртини вільхи насіннєвого походження. 

У мішаних чорновільхових молодняках під час освітлень рекомендовано звільняти від 
пригнічення групи та поодинокі насіннєві дерева вільхи та інших господарсько цінних порід. 

Під час прочищень найбільше уваги слід приділяти догляду за екземплярами вільхи 
насіннєвого походження та господарсько цінних порід.

Під час проріджувань потрібно продовжувати зріджування порослевих гнізд вільхи і 
сконцентруватися на догляді за деревами насіннєвого походження, а також за домішкою 
господарсько цінних порід. Кількість пагонів у гніздах слід знижувати до 1–3 залежно від 
діаметра пнів. Кращі дерева господарсько цінних порід слід виводити у верхній ярус. Густі 
групи вільхи насіннєвого походження варто зріджувати із залишенням невеликих просвітів 
між кронами дерев. За наявності у складі вільхового насадження тіньовитривалих порід або 
високорослих чагарників (калина, черемха, крушина ламка) потрібно формувати другий 
ярус та підлісок. 

Під час прохідних рубок кількість порослі від одного пня слід зменшувати до 1–2 одиниць. 
Також потрібно зріджувати густі групи вільхи насіннєвого походження і культури в рядах. 
Доцільно регулювати співвідношення інших порід у складі насадження: частку домішки 
швидкорослих світлолюбних порід зменшувати, а господарсько цінних, навпаки, збільшувати.

РУБКИ ДОГЛЯДУ В ОСИКОВИХ НАСАДЖЕННЯХ. 
Під час освітлень у загущених насадженнях сильне зріджування не допускається. У молодняках 
зі значною домішкою дуба, ясеня, клена, липи й ялини догляд доцільно проводити за цими 
породами. 

Прочищення в чистих насадженнях слід здійснювати шляхом рівномірного зріджування 
деревостану, а в мішаних насадженнях домішку господарсько цінних порід радять звільняти 
від пригнічення осикою.

Під час проріджувань у чистих насадженнях слід проводити догляд за кращими деревами 
осики верхнього ярусу у групах. Рекомендовано видаляти дерева, вражені несправжнім 
осиковим трутовиком. У мішаних насадженнях, окрім кращих дерев осики, потрібно 
проводити догляд за господарсько цінними породами. 

Під час прохідних рубок у чистих насадженнях варто продовжувати догляд за кращими 
екземплярами осики, а в мішаних — збільшувати у складі деревостану частку господарсько 
цінних порід. 
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РУБКИ ДОГЛЯДУ У ВЕРБОВИХ НАСАДЖЕННЯХ. 
У порослевих насадженнях освітлення та прочищення доцільно призначати за надмірної 
густоти або наявності насіннєвих екземплярів, що пригнічуються порослевими. Залежно від 
структури деревостану рубку рекомендовано проводити або рівномірно по всій площі, або 
тільки в загущених куртинах. У молодняках, неоднорідних за походженням, слід звільняти 
від пригнічення насіннєві екземпляри верби шляхом часткового вирубування порослі. Під час 
догляду за насіннєвими екземплярами окремі порослеві гнізда можна вирубувати повністю. Для 
якісного формування стовбурів їх очищають від сучків. Для попередження перезволоження або 
задерніння прочищення потрібно проводити слабкої інтенсивності. 

Проріджування доцільно призначати в загущених деревостанах. У мішаних насадженнях слід 
залишати кращі дерева інших швидкорослих порід. Із тіньовитривалих порід варто формувати 
другий ярус. Насадження порослевого походження потребують часткового вирубування порослі 
у гніздах. 

У порослевих вербняках прохідні рубки слід призначати за наявності на пнях великої кількості 
порослі зі слабкорозвинутими кронами, а також якщо в них є насіннєві екземпляри, пригнічені 
порослю.

РУБКИ ДОГЛЯДУ В ТОПОЛЕВИХ НАСАДЖЕННЯХ. 
У лісових культурах зріджування деревостану в молодому віці слід проводити частіше, але з 
меншою інтенсивністю. У мішаних культурах варто проводити зріджування тополі в рядах та 
вирубувати частину дерев, які її пригнічують. Чагарники, що сильно розрослися, також потрібно 
видаляти. 

Під час освітлень у порослевих насадженнях слід залишати один кращий стовбурець на пні. Для 
зменшення ймовірності заселення свіжих ран склівкою догляд потрібно проводити восени. Після 
змикання дерев у рядах рекомендовано здійснювати другий догляд, що полягає в рівномірному 
зріджуванні деревостану та усуненні переплетіння крон дерев.

Під час прочищень у лісових культурах із вузькими міжряддями (1,5–2,0 м) рубки слід проводити 
лінійно-селективним способом із вирубуванням кожного другого ряду.

Під час проріджувань найоптимальніше доглядати за кращими деревами верхнього ярусу. У 
насадженнях, створених із кількох видів тополь, перевагу слід віддавати більш цінним із них, 
однак дерева інших видів повністю не видаляти. Потрібно зберігати домішку кращих дерев (до 
30 %) інших швидкорослих порід (вільха, верба тощо). Із дерев менш швидкорослих порід (в’яз, 
клен, липа тощо) слід формувати другий ярус. 

Під час прохідних рубок рекомендовано продовжувати догляд за кращими деревами тополі та 
інших порід. Прохідними рубками повнота деревостану може бути знижена до 0,6.

У природних насадженнях трапляються окремі екземпляри або куртини тополі сіріючої 
(природний гібрид тополі білої та осики). Під час проведення рубок догляду необхідно віддавати 
перевагу їй.

© Yurii Ivanenko/ WWF-Ukraine
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