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ПЕРЕДМОВА
Однією з ключових задач WWF-Україна є збереження найбільш цінних 
екосистем країни, в тому числі лісових. Для цього необхідно забезпечити 
сталий режим користування та управління лісовими ресурсами, забезпечити 
охорону найбільш цінних лісів шляхом розширення мережі природоохоронних 
територій. 

З метою збереження сталих, стійких до змін клімату та багатих на 
біорізноманіття лісових ландшафтів, які  надають екосистемні послуги та 
забезпечують добробут для українців, експерти WWF-Україна протягом 
2021 року провели аналіз мережі особливих цінностей для збереження 
(ОЦЗ), виділених у рамках FSC сертифікації. Дослідження проводилось в 
межах реалізації  проєкту “Підтримка відповідального управління лісовим 
господарством для сталого розвитку в регіоні Центральної та Східної Європи”.

WWF-Україна приділяє значну увагу національному FSC стандарту як 
практичному інструменту збереження цінностей довкілля, в тому числі 
біорізноманіття, захисних функцій лісів та культурних цінностей. Зокрема, 6 
та 9 принципи FSC стандарту цілком присвячені цим питанням.  Одним із 
інструментів урахування питань довкілля та біорізноманіття сертифікованими 
лісовими господарствами є виділення особливих цінностей для збереження 
та репрезентативних ділянок, а також упровадження заходів, спрямованих на 
охорону рідкісних видів тварин і рослин. 

Методика дослідження полягала в аналізі даних, отриманих від 26 
лісогосподарських підприємств із 12 областей України.

Дослідження проводилось у перехідний період між вимогами 
окремих стандартів органів сертифікації та національного FSC 
стандарту і включають:

• аналіз відмінностей у поняттях та підходах до виділення ОЦЗ у 
новому національному FSC стандарті;

• аналіз відповідності виділення особливо цінних для збереження лісів 
раніше розробленим методичним рекомендаціям;

• рекомендації щодо оптимального виділення ОЦЗ відповідно до 
вимог національного FSC стандарту.

У дослідженні проаналізовані типові помилки, яких лісові господарства 
України припускались при виділенні ОЦЗ на своїх територіях та надано 
рекомендації щодо їх попередження та уникнення.  Разом з тим, пропозиції 
щодо більш оптимального виділення ОЦЗ у майбутньому надані із 
урахуванням необхідності переходу на вимоги національного FSC стандарту. 

Результати дослідження та рекомендації щодо виділення особливих цінностей 
для збереження  будуть корисні працівникам, управлінцям та науковцям 
лісової галузі, аудиторам лісової сертіфікації, громадським організаціям та 
іншим зацікавленим сторонам. 
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ВСТУП
У запропонованому дослідженні застосовані підходи, 
наведені у FSC національному стандарті системи 
ведення лісового господарства для України (далі — 
FSC стандарт)1 та у посібнику «Особливо цінні для 
збереження ліси: визначення та господарювання. 
Практичний посібник для України» (далі — 
Посібник)2. 

Рекомендації щодо виділення та менеджменту 
лісів високої природоохоронної цінності базовані 
на вимогах міжнародного FSC стандарту — High 
Conservation Value (HCV) Forests3. Також застосовано 
рекомендації Посібника з питань практичної 
реалізації FSC національного стандарту системи 
ведення лісового господарства для України4. 

У 1999 році розпочалася процедура сертифікації 
чотирьох поліських лісгоспів за вимогами Forest 
Stewardship Council (FSC, або ЛОР — Лісова 
опікунська рада). Відтоді FSС-сертифікація набула 
значного поширення у країні, охопивши близько 
3,2 млн га, або 36% її лісів (118 чинних сертифікатів 
лісоуправління (FM/CoC) станом на 16.10.2021). 
Україна за площею FSC-сертифікованих лісів — серед 
лідерів у Європі, тож очікування щодо якості ведення 
лісового господарства у країні високі. 

FSC стандарт приділяє велику увагу питанням 
збереження довкілля, зокрема біорізноманіття. Так, 
6 та 9 принципи FSC стандарту цілком присвячені 

цим питанням. Також вони частково висвітлені в 
інших принципах. Одним із практичних інструментів 
урахування питань довкілля та біорізноманіття 
сертифікованими лісовими господарствами є 
виділення особливих цінностей для збереження та 
репрезентативних ділянок, а також упровадження 
заходів, спрямованих на охорону рідкісних видів 
тварин і рослин. 

Насамперед варто зазначити, що немає жодної 
лісової або іншої території, зайнятої природними 
екосистемами, яка б не мала певну екологічну 
та соціальну цінність. Цінність може полягати в 
наявності раритетних представників біологічного 
різноманіття, вразливих біотопів, у рекреаційній 
привабливості або в наявності важливих природних 
ресурсів, які використовують місцеві громади, тощо.

Згідно із FSC стандартом [14], особлива цінність 
для збереження (ОЦЗ, High Conservation Value, 
HCV) — це будь-яка з цінностей за переліченими 
у стандарті категоріями (ОЦЗ 1 — ОЦЗ 6), що має 
критичне значення та потребує збереження та/
або збагачення у межах одиниці господарювання. 
Відповідно, особливо цінні для збереження 
території (ОЦЗТ, High Conservation Value Areas, 
HCVA) визначено як зони й фізичні простори, 
які містять визначені особливі цінності для 
збереження, та/або потрібні для існування та 
збереження таких цінностей.

© Bohdan Vykhor/ WWF-Ukraine
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Тут варто одразу зауважити, що FSC стандарт із 
властивою йому термінологією було прийнято лише 
в березні 2020 року, а до цього діяли тимчасові 
стандарти органів сертифікації, які дещо відрізнялися 
за термінологією. В розробленому в 2008 році WWF 
за участі національного представництва FSC в Україні 
та широкого кола зацікавлених сторін посібнику 
«Особливо цінні для збереження ліси: визначення 
та господарювання. Практичний посібник для 
України» вжито термін особливо цінні для 
збереження ліси (ОЦЗЛ). Це лісові території, у 
складі яких визнано наявність особливої цінності для 
збереження (ОЦЗ), що має видатне значення або є 
критично важливою і потребує охорони, відповідного 
режиму господарювання з метою підтримання або 
посилення її особливостей [10].

Отже, поняття ОЦЗ і ОЦЗТ FSC стандарту 
відрізняються від понять ОЦЗ і ОЦЗЛ, наведених 
у Посібнику. Частина цінностей, що раніше 
передбачали виділення ОЦЗЛ, представлені в 
інших принципах та критеріях FSC стандарту, що 
передбачають їх документування та збереження. 
Зокрема критерій 6.4 передбачає наявність мережі 
територій для збереження, що включає, крім ОЦЗТ 
і репрезентативних ділянок, також зони збереження, 
охоронювані території та сполучні території. Більш 
детально відмінності у підходах та значеннях понять 
проаналізовані в наступних розділах.

Передбачалося, що Посібник слугуватиме 
методологічною основою під час виділення ОЦЗЛ 
лісовими господарствами та різними зацікавленими 
сторонами, а також під час проведення аудитів 
представниками органів сертифікації. Минуло 14 
років з моменту видання Посібника, що є достатнім 
часом для підбиття підсумків і аналізу практики 
виділення ОЦЗЛ у рамках лісової сертифікації. Разом 
із тим прийнятий новий FSC стандарт передбачає ряд 
змістових змін, тож після завершення перехідного 
періоду (з вересня 2021 року) лісгоспи зобов’язані 
дотримуватися вимог нового FSC стандарту. 

З огляду на ці два факти у цьому дослідженні ми 
ставили перед собою завдання з’ясувати поточні 
тенденції виділення та збереження особливо цінних 
для збереження лісів у рамках лісової сертифікації, 
а також окреслити рекомендації щодо ефективного 
переходу на вимоги FSC стандарту в частині 
особливих цінностей для збереження. Запропоноване 
дослідження дозволить лісовим господарствам, 
представникам органів сертифікації та різним 
зацікавленим сторонам критично переосмислити 
помилки, допущені під час виділення та менеджменту 
ОЦЗЛ, та використати набутий досвід для 
впровадження вимог нового FSC стандарту. Окрему 
увагу ми приділили висвітленню питання виділення 
репрезентативних ділянок, які є ще одним важливим 
інструментом збереження біорізноманіття в рамках 
FSC-сертифікації і у втіленні якого на практиці 
спостерігається брак розуміння.

1 https://ua.fsc.org/ua-uk/forest-management-certification

2 https://wwf.ua/stay-tuned/educational-materials/?6344566/hcvs-guideline

3 https://fsc.org/en/newsfeed/high-conservation-value-hcv-guidance-documents-
published

4 https://ua.fsc.org/ua-uk/forest-management-certification
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Як було зазначено вище, існують 
термінологічні та змістові відмінності у 
виділенні ОЦЗЛ (згідно з Посібником) та 
ОЦЗ і ОЦЗТ (згідно з новим FSC стандартом).

Перша відмінність полягає у наявності 
різних за обсягом розуміння територіях, 
котрі підтримують існування цінностей: 
ОЦЗЛ як виключно лісові території та ОЦЗТ 
як лісові та нелісові території, незалежно від 
наявності лісу в їхніх межах. Відповідно, і 
ОЦЗ у FSC стандарті є ширшим поняттям, що 
охоплює окрім лісових й інші біотопи у межах 
одиниці господарювання, на противагу ОЦЗ 
у Посібнику, які розглядаються у межах 
лісових біотопів без урахування супутніх 
їм (лучних, болотних, прибережно-водних 
тощо) біотопів, які існують у межах одиниці 
господарювання.

Оскільки ОЦЗЛ є лісовими територіями, 
які потребують відповідного режиму 
господарювання з метою збереження або 
посилення виявлених особливих цінностей, 
то Посібник містить спеціальний розділ, де 
висвітлено особливості господарювання у 
межах ОЦЗЛ для кожної із категорій. Однак 
важливо зауважити, що у ОЦЗЛ дозволено 
проведення господарських заходів, навіть 
рубок головного користування, але з 
дотриманням спеціальних вимог, які дадуть 
змогу не пошкодити виявлену ОЦЗ. Це не 
відповідає положенням FSC стандарту, який 
прямо забороняє господарювання в ОЦЗ, 
але передбачає необхідність впровадження 
заходів збереження та збагачення наявних 
ОЦЗ. Іншими словами, відтепер не дозволено 
просто проводити рубки в межах ОЦЗ, 
формально аргументуючи це відсутністю 
впливу на цінності; відтепер рубки 
дозволятимуться лише в разі, якщо вони 
безпосередньо спрямовані на підтримання 
виявленої цінності.

Ще однією вагомою відмінністю у 
розумінні категорій ОЦЗ для України є 
відсутність ОЦЗ 2: «Екосистеми та їхні 
мозаїки ландшафтного рівня», а також 
лише в окремих індивідуальних випадках 
розглядається наявність ОЦЗ 5: «Потреби 
громади. Ділянки та ресурси, визначальні 
для задоволення основних потреб місцевих 
громад».

Порівняння за категоріями ОЦЗ 1–6 
наведено у табл. 1.



АНАЛІЗ ПРАКТИК ВИДІЛЕННЯ ТА МОНІТОРИНГУ ОСОБЛИВИХ ЦІННОСТЕЙ ДЛЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ У ЛІСОВИХ ГОСПОДАРСТВАХ УКРАЇНИ

Таблиця 1. 
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ КАТЕГОРІЙ ОЦЗ ВІДПОВІДНО ДО FSC СТАНДАРТУ ТА ПОСІБНИКА.

Категорії ОЦЗ (Додаток G FSC стандарту) Категорії ОЦЗЛ (Посібник)

ОЦЗ 1: Видове різноманіття. Концентрації 
біологічного різноманіття, в тому числі 
ендемічні, рідкісні види і види, що перебувають 
під загрозою або зникають, які є істотними на 
світовому, регіональному або національному 
рівнях:

ОЦЗЛ 1: Лісові території, що є важливими 
осередками біорізноманіття на глобальному, 
національному або регіональному рівнях:

території об’єктів природно-заповідного 
фонду (ПЗФ), що охороняються відповідно 
до чинного українського законодавства 
та міжнародних угод та конвенцій, 
ратифікованих Україною, включно з 
об’єктами Смарагдової мережі;

ОЦЗЛ 1.1: Природно-заповідні території;

унікальні за породним складом, 
продуктивністю й генетичними 
властивостями лісові ділянки;

ОЦЗЛ 1.2: Види, що перебувають під 
загрозою знищення, вимирають, та 
ендемічні види; 

лісові ділянки навколо токовищ глухарів. ОЦЗЛ 1.3: Ключові місця тимчасової 
концентрації тварин.

1. Аналізуючи зміст підкатегорій ОЦЗЛ 1 та ОЦЗ 1 за FSC стандартом, констатуємо близькість 
у розумінні їхнього виділення. Суттєвою відмінністю, як і для решти ОЦЗ, є ширше охоплення 
різноманіття не тільки вкритих лісом, а й інших територій, наявних у межах одиниці 
господарювання (часто у межах лісогосподарських підприємств наявні болота, біогалявини, 
сінокоси тощо). Низку дрібних відмінностей розглянуто у відповідних коментарях за 
підкатегоріями.

2. У FSC стандарті території природно-заповідного фонду (ПЗФ) також розглядаються як 
ОЦЗ 1. Технічна відмінність полягає у належності й територій Смарагдової мережі (на момент 
складання Посібника Смарагдову мережу не було сформовано у сучасному її вигляді).

3. Варто зауважити відмінність у трактуванні підкатегорії, до якої належать види, що 
перебувають під загрозою знищення, вимирають, та ендемічні види. У Посібнику види, що 
потребують охорони, перелічені у Додатках 3–7. Відповідно, лісові території, у яких ці види 
або їхні групи, що утворюють життєздатні популяції, трапляються регулярно, підлягали 
віднесенню до ОЦЗЛ 1 незалежно від їх належності до ПЗФ або інших територій із обмеженою 
господарською діяльністю.

FSC стандарт передбачає дещо ширше трактування видів, що підлягають охороні. Відповідно 
до критерію 4.6 підприємство має охороняти на одиниці господарювання рідкісні види і види, 
що перебувають під загрозою, та їх оселища за допомогою зон збереження, охоронюваних 
територій, їх сполученості та/або (якщо це необхідно) інших безпосередніх заходів для їх 
виживання та життєздатності. Сюди належать види, що охороняються згідно з CITES, а також 
внесені до міжнародних, національних, регіональних і місцевих переліків рідкісних видів 
та видів, що перебувають під загрозою. Однак не визначено можливість віднесення до ОЦЗ 
1 концентрацій цих видів за межами об’єктів ПЗФ, унікальних за породним складом лісових 
ділянок та токовищ глухарів. 

Так, у Додатку G FSC cтандарту (національна система особливих цінностей для збереження) 
відсутні згадки про рідкісні види, крім токовищ глухарів, що може призводити до неврахування 
інших видів (наприклад, гнізд чорного лелеки) під час виділення.

КОМЕНТАР



11

Категорії ОЦЗ (Додаток G FSC стандарту) Категорії ОЦЗЛ (Посібник)

ОЦЗ 2: Екосистеми та їхні мозаїки 
ландшафтного рівня.  Цілісні лісові 
ландшафти, великі екосистеми ландшафтного 
рівня та мозаїки екосистем, які є істотними на 
світовому, регіональному або національному 
рівнях і містять життєздатні популяції 
переважної більшості природно притаманних 
їм видів, з природними структурами 
їх розповсюдження та рясності: не 
ідентифіковано для України.

ОЦЗЛ 2: Великі лісові ландшафти, що є 
значущими на світовому, національному або 
регіональному рівнях.

Фактично мова йде про значимі ландшафтні утворення, що ніколи не зазнавали прямого 
антропічного впливу в історичний час та зберігають притаманні їм природні риси. Це, 
наприклад, неосвоєна частина тайгових лісів північної частини Євразії, Аляски, вологі тропічні 
ліси басейну річки Амазонки тощо. Якщо брати до уваги праліси, старовікові ліси або ліси, що є 
середовищем існування субпопуляцій видів із дуже широким ареалом (наприклад, ведмідь, лось, 
вовк, олень), то нині в межах України вони до певної міри фрагментовані, вже не є крупними 
ландшафтними утвореннями та закономірно відносяться до ОЦЗ 3 (праліси) або ОЦЗ 1 (ліси з 
рідкісними видами) (FSC стандарт). Крім того, в алгоритмі виділення категорії 2 у Посібнику з 
визначення ОЦЗЛ вказано значимі площі для виділення як необхідні умови, що не є досяжним 
для виконання в умовах лісового фонду сучасної України.

КОМЕНТАР

Категорії ОЦЗ (Додаток G FSC стандарту) Категорії ОЦЗЛ (Посібник)

ОЦЗ 3: Екосистеми та оселища. Рідкісні й такі, 
що перебувають під загрозою або зникають 
екосистеми, оселища або рефугіуми:

ОЦЗЛ 3: Лісові території, що містять зникаючі, 
рідкісні та вразливі біотопи:

природні рослинні угруповання, які 
підлягають охороні та занесені до Зеленої 
книги України;

зникаючі, рідкісні, вразливі біотопи, навіть 
якщо вони частково порушені;

комплекси вище наведених лісових біотопів 
із іншими типами біотопів;

природні лісові біотопи із старовіковими 
деревостанами.

об’єкти Смарагдової мережі;

ідентифіковані праліси та інші старовікові 
ліси;

генетичні резервати аборигенних лісових 
деревних видів.

1. Підходи до виділення категорії 3 у Посібнику описано з опертям на EUNIS, оскільки 
на момент його виходу у світ ще не існувало чіткої класифікації біотопів України та її 
зіставлення з аналогічними європейськими класифікаціями (природні умови західно- та 
центральноєвропейські відрізняються від аналогічних для України). Така ситуація викликала 
певні труднощі із виділенням категорії працівниками лісового господарства, однак нині 
ситуація змінилася, оскільки є методика ідентифікації пралісів та інших старовікових лісів, 
розвивається Смарагдова мережа України, є переліки раритетних рослинних угруповань 
Зеленої книги України та інша спеціалізована література, присвячена питанням виділення 
біотопів, ідентифікації екосистем та оселищ [1, 2, 3, 5, 6, 8, 13, 15], яка за детального вивчення 
може спростити процес виділення категорії ОЦЗ 3. Однак, як і у випадку з категорією ОЦЗ 1, 
констатуємо близькість у розумінні суті виділення ОЦЗ.

КОМЕНТАР
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КОМЕНТАР
Хоча основні визначення категорії 5 з Посібника наявні у FSC стандарті, але підходи до 
виділення ОЦЗ 5 дещо глибше репрезентують критичність залежності місцевих громад 
від лісових ресурсів. Це означає безпосередні загрози їхньому існуванню за відсутності 
можливостей задовольнити основні потреби через доступ до лісових ресурсів. За 
замовчуванням для умов України ОЦЗ 5 не виділяють, оскільки місцеві громади в переважній 
більшості не є критично залежними від зазначених лісових ресурсів.

2. Фактично інформація про зникаючі, рідкісні та вразливі біотопи і їхній комплекс із іншими, 
які охороняються Резолюцією 6 Бернської конвенції, є у паспорті будь-якого об’єкта Смарагдової 
мережі. Раритетні рослинні угруповання (Зелена книга України) також є прикладом вказаних 
категорій охоронюваних біотопів.

3. У межах ОЦЗ 3 FSC стандарту конкретизовано дещо розмите поняття «природні лісові біотопи 
із старовіковими деревостанами» не як будь-яка перестійна ділянка лісу, а як генетичний 
резерват або пралісова/старовікова ділянка, для яких уже існують методики виділення [7].

Категорії ОЦЗ (Додаток G FSC стандарту) Категорії ОЦЗЛ (Посібник)

ОЦЗ 4: Критичні послуги екосистем. Основні 
послуги екосистем у критичних ситуаціях 
включно із захистом водозборів і запобіганням 
ерозії вразливих ґрунтів і схилів:

ОЦЗЛ 4: Лісові території, що виконують основні 
природні функції у критичних ситуаціях;

водоохоронні, протипожежні, протиерозійні 
функції, функції лісів щодо захисту 
сільськогосподарських угідь та інженерних 
комунікацій.

захисні ліси;

 особливо захисні лісові ділянки.

Як і у випадку з ОЦЗ категорій 1 та 3, констатуємо близькість у розумінні суті виділення ОЦЗ.

Категорії ОЦЗ (Додаток G FSC стандарту) Категорії ОЦЗЛ (Посібник)

ОЦЗ 5: Потреби громади. Ділянки та ресурси, 
визначальні для задоволення основних 
потреб місцевих громад або тубільних народів 
(наприклад, у засобах для існування, лікування, 
харчування, забезпечення водою), визначені 
шляхом залучення цих громад або тубільних 
народів. Згідно з офіційним формулюванням 
FSC cтандарту, «оскільки місцеві громади в 
переважній більшості не є критично залежними 
від зазначених лісових ресурсів, то можна 
зробити висновок про відсутність об’єктів ОЦЗ 
5 на території України». Водночас FSC cтандарт 
допускає виділення ОЦЗ 5 в окремих випадках.

ОЦЗЛ 5: Лісові території, необхідні для 
забезпечення основних потреб місцевих 
громад:

ліси, в яких є основне або єдине джерело, 
звідки місцева громада отримує питну воду;

ліси, в яких є основне або єдине джерело, 
звідки місцева громада отримує воду для 
побутових потреб (прання, поїння худоби 
тощо);

ліси, які є основним або єдиним місцем 
зростання грибів, ягід тощо, які місцеве 
населення збирає для власних потреб або 
продажу з метою отримання доходу, котрий 
є основним джерелом задоволення потреб 
членів громади;

ліси, які є основним або єдиним доступним 
для громади джерелом палива.

КОМЕНТАР
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Отже, результати порівняльного аналізу 
категорій ОЦЗ відповідно до FSC стандарту та 
Посібника дають підстави зробити висновок, що 
відповідно до FSC стандарту критерії виділення 
ОЦЗ є краще обґрунтованими для ОЦЗ 2, ОЦЗ 
3, ОЦЗ 5 порівняно із аналогами у Посібнику, 
включно з обґрунтуванням недоцільності 
виділення окремих категорій ОЦЗ. Однак 
для ОЦЗ 1 можливо переглянути підходи та 
включити до переліку Національної системи 
особливих цінностей для збереження місця 
концентрації рідкісних і зникаючих видів поза 
межами об’єктів ПЗФ.

Ще одне важливе застереження стосується 
віднесення об’єктів ПЗФ до ОЦЗ 1. Сьогодні в 
новому FSC стандарті належність до ПЗФ не 
означає автоматичне виділення території як 
ОЦЗ. У Посібнику з питань практичної реалізації 
FSC національного стандарту системи ведення 
лісового господарства для України зазначено, 
що «відправною точкою під час формування 
мережі територій для збереження має бути 
наявність ознак аборигенності екосистеми, а 
не приналежність території до ПЗФ чи інших з 
обмеженим режимом лісокористування». Разом 
із тим у Посібнику 2008 року території та об’єкти 
ПЗФ прямо вказані як «ОЦЗ 1.1: Природно-
заповідні території», і це твердження потребує 
переосмислення та узгодження із положеннями 
чинного національного стандарту. 

Однак остаточне рішення ухвалюють у кожному конкретному випадку індивідуально, беручи 
до уваги результати консультацій із громадськістю. На думку ж WWF та ряду аудиторів, 
виділення ОЦЗ 5 є важливим інструментом для врахування позиції громад та їх залучення до 
управління лісами, що відіграють для них важливу роль (зокрема мова може йти про гриби 
та ягідники). Натомість FSC стандарт передбачає визначення місць особливого культурного, 
екологічного, економічного, релігійного або духовного значення із залученням місцевих 
громад відповідно до критерію 4.7 без віднесення до ОЦЗ.

У будь-якому разі важливо, щоб цінні для громад ліси були виділені й задокументовані та 
підлягали збереженню.

Категорії ОЦЗ (Додаток G FSC стандарту) Категорії ОЦЗЛ (Посібник)

ОЦЗ 6: Культурні цінності. Ділянки, 
ресурси, оселища та ландшафти світового або 
національного культурного, археологічного 
або історичного значення та/або критичної 
культурної, екологічної, економічної чи 
релігійної / священної важливості для 
традиційних культур місцевих громад або 
тубільних народів, визначені шляхом залучення 
цих місцевих громад або тубільних народів.

ОЦЗЛ 6: Лісові території, необхідні для 
збереження традиційної культурної 
автентичності місцевих громад:

ліси, в яких є місця, пов’язані з релігійними 
цінностями та традиціями;

ліси, на території яких розташовані об’єкти 
історичного минулого;

ліси, чиї ресурси використовуються 
громадою традиційно завдяки естетичній 
або дозвільно-рекреаційній цінності цих 
лісів;

ліси, в яких побутують етнографічні назви 
об’єктів та місцевостей, що пов’язані з 
культурними та культурно-побутовими 
особливостями життєдіяльності конкретної 
громади, а також ліси, пов’язані з 
фольклорною спадщиною.

КОМЕНТАР
Як і у випадку з іншими категоріями ОЦЗ (1, 3, 4), констатуємо близькість у розумінні суті 
виділення ОЦЗ. Відповідно до FSC стандарту ОЦЗ 6 може траплятися на нелісових територіях 
лісового фонду.
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Ми проаналізували матеріали, надані 28 лісовими господарствами, які розташовані в рівнинній 
Україні та Карпатському регіоні (рис. 1). 

РИСУНОК 1. 
Кількісний розподіл 
лісогосподарських підприємств 
по областях України.

Кількість лісогосподарських 
підприємств, од.

5

4

2

1

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.

За результатами виділення категорій ОЦЗЛ 1–6 маємо такий розподіл (рис. 2).

РИСУНОК 2. 
Розподіл категорій ОЦЗЛ за кількістю 
лісогосподарських підприємств, де їх було виділено.

Для формування аналітичної довідки 
проаналізовано матеріали щодо виділення 
особливих для збереження лісів, надані 26 
лісовими господарствами з 12 областей України 
(Хмельницька область представлена п’ятьма 
лісовими господарствами, Закарпатська, 
Рівненська — по чотири господарства, 
Житомирська, Івано-Франківська, Київська, 
Кіровоградська області — по два лісових 
господарства та Волинська, Львівська, 
Тернопільська, Черкаська, Чернігівська області 
— по одному лісовому господарству).

Запити на інформацію щодо виділення ОЦЗЛ 
надіслано до 135 лісових господарств, що мали 
FSC-сертифікат станом на 23 березня 2021 
року. З них надали відповіді на запит лише 28 
господарств, або 20,7%.

У матеріалах трьох лісогосподарських 
підприємств немає інформації про виділення 
ОЦЗЛ; у двох підприємствах по ОЦЗЛ не 
наведено розподілу за категоріями; ще два 
підприємства вказали у відповіді на запит, що 
ОЦЗЛ виділено, однак матеріалів не надали.

ОЦЗЛ 1

ОЦЗЛ 2

ОЦЗЛ 3

ОЦЗЛ 4

ОЦЗЛ 5

ОЦЗЛ 6

Не виділено категорій для ОЦЗЛ

7; 25%

20; 71%

5; 18%

12; 43%21; 75%

16; 57%

16; 57%

Тимчасово окуповані території України
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3.1. ЗАУВАЖЕННЯ ЩОДО ВИДІЛЕННЯ ОЦЗЛ КАТЕГОРІЇ 1
ПРИМІТКА: 
тут і далі аналіз виділення ОЦЗЛ розподілено за трьома групами оціночних 
суджень, які застосовувалися для оцінювання наданих матеріалів, зі 
стислим поясненням необхідної повноти матеріалів по кожному з них. Цей 
підхід можна також застосовувати для здійснення оцінки оптимальності 
виділення ОЦЗ та ОЦЗТ відповідно до вимог нового FSC стандарту.

Оптимальне виділення: матеріали по лісовому 
підприємству містять відомості про ліси, що 
є важливими осередками біорізноманіття на 
глобальному, національному або регіональному 
рівнях, які дозволяють із високою вірогідністю 
їх ідентифікувати. Крім того, в них наведено такі 
характеристики: назва лісництва, квартал, виділ, 
загальна площа у гектарах, склад насадження 
за формулою, тип лісорослинних умов, група 
віку, категорія природно-заповідного фонду 
(ПЗФ) за наявності, повні наукові назви 
представників раритетного біорізноманіття, 
які трапляються у межах виділених територій, 
орієнтовні показники чисельності та інші 
додаткові характеристики (рельєф, ґрунтовий 
покрив, висота над рівнем моря, трапляння 
представників раритетного біорізноманіття 
тощо).

Задовільне виділення (на мінімально 
достатньому рівні): матеріали по лісовому 
підприємству містять відомості про ліси, що 
є важливими осередками біорізноманіття на 
глобальному, національному або регіональному 
рівнях, і включають такі характеристики: назва 
лісництва, квартал, виділ, загальна площа 
у гектарах, склад насадження за формулою, 
категорія природно-заповідного фонду (ПЗФ) 
за наявності, повні наукові назви представників 
раритетного біорізноманіття, які трапляються у 
межах виділених територій.

Проаналізовані матеріали засвідчили, що 
14 лісових господарств здійснили виділення 
територій, належних до категорії 1, на мінімально 
достатньому рівні. Тобто за наведеними 
характеристиками можливо зрозуміти логіку 
виділення ОЦЗЛ 1, є мінімальне обґрунтування 
(часто в ОЦЗЛ 1 виділяють об’єкти природно-
заповідного фонду, наводячи їхні назви та 
категорії) та основні характеристики, такі як 
лісництво, квартал, виділ, площа у гектарах.

Прикладами оптимального виділення 
ОЦЗЛ 1 є відомості по чотирьох 
лісових господарствах, де території 
виділено відповідно до алгоритму та з 
використанням показників, наведених 
у Посібнику [10], наведена достатня за 
повнотою інформація про представників 
біологічного різноманіття, описано місця 
розташування, наявні обґрунтування 
щодо виділення категорії 1, структура 
подання матеріалу оптимальна. У двох 
господарствах ще й проведено розподіл 
за підкатегоріями ОЦЗЛ 1.1 та ОЦЗЛ 1.3.

До підкатегорії ОЦЗЛ 1.3 у Лісгоспі 1 
віднесено відтворювальні ділянки (для 
мисливської фауни) загальною площею 
5747,9 га. Для розуміння повноти 
дотримання положень Посібника [10] 
необхідно вказати назви видів, для яких 
виділено ці ділянки, щоб мати змогу 
перевірити на відповідність перелікам 
Додатків 3–7. Позитивним є приклад 
виділення ОЦЗЛ 1.3 у Лісгоспі 2, 
оскільки, крім стандартних відомостей 
про розташування ділянки в межах 
лісового фонду, чітко вказані назви 
видів та функції біотопів як місць їхньої 
концентрації (оселища, місця гніздівлі 
тощо).

Прикладами невдалого виділення 
ОЦЗЛ 1 є матеріали двох лісових 
господарств: з поданої ними інформації 
не було зрозуміло назви об’єктів ПЗФ, які 
виділено як ОЦЗЛ 1, не конкретизовано, 
які цінні представники біорізноманіття 
містяться у складі, не подано мінімально 
необхідної таксаційної характеристики, 
площі (га), інших уточнюючих даних. 
Натомість лісові господарства лише 
подали квартально-видільний перелік 
із вказаними площами, що не дозволяє 
оцінити підходи до виділення ОЦЗЛ 
категорії 1 та зрозуміти цінність 
виділених територій ОЦЗЛ 1.
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Варто зауважити, що навіть до лісових 
господарств, які оптимально підійшли до 
виділення категорії 1, були зауваження. Типові 
помилки під час виділення ОЦЗЛ 1 згруповано 
та наведено нижче.

Неправильно вказаний охоронний 
статус для представників флори і фауни. 
Наприклад, в інформації, наданій одним 
із господарств, до рослин Червоної книги 
України віднесено конвалію травневу (Con-
vallaria majalis L.), до птахів Червоної книги 
України — чаплю сіру (Ardea cinerea Linnae-
us, 1758). Насправді жоден із цих видів до 
Червоної книги не внесений.

Виділено території ОЦЗЛ 1 з чужорідними 
видами рослин, що свідчить про нерозуміння 
лісовими господарствами шкідливого 
впливу чужорідних та інвазійних видів на 
аборигенні екосистеми та загроз, які вони 
несуть для рідкісних і зникаючих видів.

Неправильна інтерпретація категорії ОЦЗЛ 
відносно характеристик ділянки та мети її 
збереження. 

У Лісгоспі 1 виділено як ОЦЗЛ 
1 лісові території, які виконують 
основні природні функції у критичних 
ситуаціях. Такі території натомість мали 
бути віднесені до ОЦЗЛ 4. Разом із тим 
зафіксовано випадки, коли виділення 
згідно з Посібником територій у 
рамках ОЦЗЛ 1 відповідало критеріям, 
проте згідно з новими вимогами 
потребуватиметься зміна категорії ОЦЗ. 

Наприклад, у Лісгоспі 2 як ОЦЗЛ 1 
виділено гідрологічну пам’ятку природи, 
очевидно, у зв’язку з належністю озера 
до ПЗФ. Однак, з огляду на означення 
пам’ятки: «з метою збереження озера, 
яке має естетичне значення, місце 
відпочинку туристів» у контексті нового 
FSC стандарту її  логічніше розглядати 
хіба що як ОЦЗ 4 або ОЦЗ 5.

Незрозумілі формулювання для 
обґрунтування виділення категорії 1.

Наприклад, в одному з господарств 
виділено ОЦЗЛ 1 з такими 
формулюваннями: «багато лікарських 
рослин», «красивий ландшафт» або 
«поселення комах-ентомофагів». 
Причому не названо конкретних видів 
живих організмів, які представлені 
як рідкісні, не надано їхніх кількісних 
показників, посилань на документи, 
що підтверджують охоронний статус. 
В такому випадку не зрозуміло, чи 
застосовувалися підходи, вказані у 
Додатках 3–7 Посібника [10]. Вказане 
може свідчити про недостатню повноту 
вивчення біологічного різноманіття у 
межах підприємства.

Лісгосп 1 виділив штучно створені 
насадження чужорідних для флори 
України видів: заповідне урочище, де 
зростають модрина європейська (Larix 
decidua Mill.), сосна Веймутова (Pinus 
strobus L.), заказник, де зростають 
сосна Веймутова (Pinus strobus), бундук 
канадський (Gymnocladus dioicus (L.) 
K. Koch), горіх сірий (Juglans cinerea 
L.), модрина європейська (Larix 
decidua). Лісгосп 2 навів територію 
ПЗФ із горіхом чорним (Juglans nigra 
L.) — видом північноамериканського 
походження. У Лісгоспі 3 виділено ПЗФ 
із чужорідними для регіону видами 
(бук лісовий — Fagus sylvatica L.).

Виділення ПЗФ із чужорідними 
видами відповідає вимогам Посібника, 
однак не відповідає вимогам нового 
FSC cтандарту, тож мережа ОЦЗ 1 
з подібними територіями має бути 
переглянута.

© Yurii Ivanenko
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Зауваження щодо моніторингу ОЦЗЛ 1
Результати щорічних спостережень у межах 
моніторингу стану ОЦЗЛ 1 надали 14 лісових 
господарств із 28.

Типовими підходами (з незначними 
відхиленнями) були такі:

Лісгоспи надавали надто стислу інформацію 
про зміни та не подавали обґрунтованих 
індикаторних показників, які б адекватно 
відображали динаміку змін відповідно 
до категорії ОЦЗЛ. Відсутній будь-який 
аналіз результатів моніторингу та не 
запропоновані заходи, без чого моніторинг 
є просто набором формально виконаних і 
малоінформативних спостережень.

Наводячи детальну характеристику змін 
на ділянках, лісгоспи акцентують увагу 
лише на зміні таксаційних показників у 
насадженнях. Тобто вказують, де відбулося 
погіршення (наприклад, усихання 
насадження), а де показники залишилися 
без змін. Пропонуються типові заходи 
(наприклад, санітарні рубки суцільним 
або вибірковим способами) без урахування 
наявних цінностей у межах виділених 
територій.

Оскільки ОЦЗЛ 1 передбачає збереження 
біологічного різноманіття, в тому числі 
ендемічних, рідкісних видів і видів, що 
перебувають під загрозою або зникають, 
показники моніторингу повинні стосуватися 
саме тих рідкісних видів, які охороняються 
на конкретній ділянці лісового фонду: стан 
популяції рідкісних орхідей, заселеність гнізд 
рідкісних птахів, наявність потомства тощо. 
Також необхідно враховувати фактори, які 
потенційно загрожують рідкісним видам, 
і проєктувати відповідні заходи для їх 
збереження. Лише санітарних заходів для 
ОЦЗЛ 1 недостатньо — заходи, які б враховували 
потреби конкретних рідкісних видів, слід 
проєктувати з залученням фахівців-біологів. 
Ці ж вимоги стосуються ОЦЗ 1 відповідно до 
принципів та критеріїв FSC стандарту.

Наприклад, Лісгосп 1 надав матеріали 
моніторингу за 2019 і 2020 роки, у 
яких йдеться про те, чи залишилося 
насадження без змін, чи має воно 
ознаки усихання. Про інші компоненти 
екосистем не сказано ні слова. Крім того, 
стосовно запланованих заходів (ВСР) 
вказано, що цього вимагає санітарний 
стан, встановлений лісопатологічним 
обстеженням, однак про оцінку впливу 
на виявлені цінності (генетичний 
резерват) інформація відсутня. 

Лісгосп 2 навів простий опис стану 
насадження без окремих показників, 
за якими здійснювалася оцінка. 
Відзначено погіршення стану 
насадження (10–15% смереки усихає), 
але не сказано про запобіжні заходи.

© Bogomaz Conservation Photography/ WWF-Ukraine
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3.2. ЗАУВАЖЕННЯ ЩОДО ВИДІЛЕННЯ ОЦЗЛ КАТЕГОРІЇ 2
Категорія 2 найменш представлена серед 
ОЦЗЛ у межах лісових  господарств, які подали 
матеріали для аналізу (рис. 2). Її виділено лише 
в межах п’яти лісгоспів. Однак аналіз матеріалів 
на відповідність методичним рекомендаціям та 
алгоритму виділення, наведеному в Посібнику 
[10], засвідчує практичну відсутність можливості 
виділення категорії 2 у їхніх межах.

Лише в одному з господарств, яке розташоване 
у Тернопільській області (західна частина 
лісостепу), можливо було б віднести до 
ОЦЗЛ 2 такі об’єкти, як лісові масиви у 
складі Національного природного парку 
та регіонального ландшафтного парку 
«Дністровський каньйон», загальнозоологічні 
заказники «Криниця» (1052,0 га), «Пуліково» 
(548,6 га), за умови, що ці території не 

фрагментовані, а їхній рослинний покрив 
природного походження, особливо якщо ці ліси 
відповідали критеріям підкатегорії 4 «Старі 
природні, наближені до пралісів за видовим 
складом і ценотичною структурою ліси». 

Решта виділених територій у межах цього 
лісового господарства не відповідають 
мінімальним вимогам для категорії 2. 
Незрозуміло, чи містять вони у складі великі 
лісові ландшафти та яке їхнє природоохоронне 
значення, оскільки часто території заказників 
(особливо загальнозоологічних) містять 
фрагменти створених лісових культур, 
можуть містити усохлі ділянки лісу або такі, 
що зазнали лісогосподарських заходів тощо, 
що унеможливлює їх віднесення до вказаної 
категорії.

Лісгосп 1: 
виділено ціле лісництво, де, 
по-перше, крім природних, 
наявні значні площі лісостанів 
штучного походження 
(культур) різного віку; 
по-друге, заплановано 
низку лісогосподарських 
заходів (вибіркові та 
суцільні санітарні рубки), 
що неодмінно призведе до 
посилення фрагментації 
наявних біотопів. Отже, 
зважаючи на ці факти, 
доцільність виділення 
окремих кварталів як ОЦЗЛ 
2 сумнівне як з огляду на 
наявні цінності та категорії, 
до яких вони належать, так і з 
огляду на визначення загроз 
та пропонованих заходів для 
пом’якшення або запобігання 
негативним впливам.

Зауваження щодо виділення ОЦЗЛ 2 для решти лісгоспів, полягали у наступному:
Лісгосп 2: 
ідентифікація як ОЦЗЛ 2 
ландшафтного заказника 
загальнодержавного значення 
площею 789 га зі значною 
кількістю вікових дерев 
є спірною, оскільки це не 
означає відсутності ділянок 
штучних насаджень, а також 
що масив не фрагментовано 
та він не зазнавав прямого 
антропічного впливу. Крім 
того, для зони Полісся 
розмір лісового масиву 
мав би бути більшим [10], 
мати природне походження 
та бути наближеним до 
пралісів за видовим складом і 
ценотичною структурою.

Лісгосп 3: 
як ОЦЗЛ 2 виділено об’єкти 
ПЗФ — загальнозоологічний 
заказник місцевого значення 
площею 422 га, гідрологічний 
заказник місцевого значення 
площею 12 га, що явно 
не відповідає критеріям, 
наведеним у Посібнику 
[10] за показниками площі. 
Існує висока ймовірність, 
що вказані території за 
ступенем територіальної 
фрагментованості та 
трансформованості їхніх 
природних комплексів також 
не відповідають вимогам 
критерію 2. Відповідно до 
поданих характеристик ці 
території оптимально було б 
долучити до ОЦЗЛ категорії 1 
(підкатегорія ОЦЗЛ 1.1).

Результати моніторингу ОЦЗЛ 2 надали лише 
два лісових господарства. У цих відомостях 
вказано інформацію про стан насаджень 
(наприклад, «задовільний», «відбулося 
всихання окремих дерев»). Показники для 
моніторингу не надані. В матеріалах одного 
лісгоспу є інформація про проведення рубок — 
вибіркових та суцільних санітарних, прохідних 
і навіть головного користування без зазначення 
підстав для здійснення таких заходів.

Моніторинг цієї категорії також формальний, 
малоінформативний та не сприяє ефективному 
менеджменту. 

Оскільки FSC стандарт не передбачає виділення 
категорії ОЦЗ 2 в Україні, потрібно обґрунтувати 
доцільність розподілу територій, віднесених 
раніше до ОЦЗЛ 2, між іншими категоріями ОЦЗ 
та визначити критерії моніторингу збереження 
відповідних цінностей.

Зауваження щодо моніторингу ОЦЗЛ 2
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3.3. ЗАУВАЖЕННЯ ЩОДО ВИДІЛЕННЯ ОЦЗЛ КАТЕГОРІЇ 3
Оптимальне виділення: матеріали по лісовому 
підприємству містять відомості про вразливі, 
рідкісні, зникаючі біотопи з опертям на 
сучасні наукові видання та офіційні документи 
[8, 9], які дозволяють за фізіономічними 
показниками структури фітоценозів із відносно 
високою точністю ідентифікувати ці біотопи 
(перш за все з рослинними угрупованнями, 
занесеними до Зеленої книги України) та 
оселища, зазначені в Резолюції № 4 Бернської 
конвенції про охорону дикої флори та фауни 
і природних середовищ існування в Європі. 
Рекомендовано звертати увагу на біотопи та 
оселища з Директиви Європейського Союзу 
(Council Directive) 92/43/EEC від 21 травня 1992 
року «Про збереження природних оселищ та 
видів природної фауни і флори». Крім того, 
наведено такі характеристики: назва лісництва, 
квартал, виділ, загальна площа у гектарах, склад 
насадження за формулою, тип лісорослинних 
умов та інші характеристики (рельєф, ґрунтовий 
покрив, висота над рівнем моря, трапляння 
представників раритетного біорізноманіття 
тощо).

У наданих 12 лісовими господарствами 
матеріалах, які містили відомості про ОЦЗЛ 3, 
не виявлено прикладів оптимального виділення 
для цієї категорії.

Задовільне виділення: матеріали по лісовому 
підприємству містять відомості про вразливі, 
рідкісні, зникаючі біотопи і включають: стислий 
опис ОЦЗЛ та/або принцип виділення, назву 
лісництва, квартал, виділ, загальну площу 
в гектарах, склад насадження за формулою, 
тип лісорослинних умов. Безумовно, це не 
оптимальні показники, але вони дають змогу 
зрозуміти загальні властивості біотопів у межах 
виділених територій та є достатніми, щоб у 
подальшому, використавши спеціалізовані 
видання та офіційні документи, завершити 
виділення територій категорії 3 та позначити їх 
на картографічних матеріалах.

Загалом лише три лісових господарства 
мали задовільні приклади виділення ОЦЗЛ 
3 із достатньою кількістю показників для 
ідентифікації цієї категорії за першого 
наближення.

заплавних дібров, високопродуктивні 
дубово-букові деревостани» тощо), які 
дозволяють за першого наближення 
зрозуміти наявні цінності в межах виділених 
ділянок. Загалом по підприємству ОЦЗЛ 
категорії 3 охоплено шість лісництв.

Лісгосп 2: як ОЦЗЛ 3 виділено ділянки 
високопродуктивних букових лісів віком 
від 50 до 190 років площею від 3,3 до 
48,5 га кожна. Серед зауважень такі: по-
перше, ділянка 20-річного модринового 
насадження площею 1,9 га, зважаючи 
на молодий вік, очевидно є штучним 
насадженням, яке відносно недавно зазнало 
лісогосподарських заходів, тому не зовсім 
підходить під визначення зникаючих, 
рідкісних та вразливих біотопів; по-друге, 
в межах лісового господарства необхідно 
завершити процес виділення ділянок 
зникаючих, рідкісних та вразливих біотопів 
із використанням сучасних публікації та 
довідників [8, 9].

Лісгосп 3: як ОЦЗЛ 3 виділена велика 
ділянка (850 га), проте не відображено 
ціннісні характеристики лісових екосистем; 
зазначено лише наявність продуктивних 
насаджень віком 40–70 років. У цьому 
випадку поглиблене обстеження значної 
площі вказаної території може надати 
необхідну для повноцінного обґрунтування 
інформацію.

Лісгосп 1:  наведено склад насадження, 
кожне виділення вмотивовано, вік 
деревостанів — не менше 50 років, часто 
близько 100–120 років, у примітках 
наведено стислі текстові характеристики 
(«високопродуктивні насадження за участі 
дуба скельного, цінні дубові насадження

Незадовільне виділення: матеріали щодо 
виділення ОЦЗЛ 3 є неповними, зокрема 
містяться лише відомості про назву лісництва, 
квартал, виділ та площу виділу в гектарах, 
інколи вказано назви територій та об’єктів ПЗФ. 
Разом такі відомості надзвичайно ускладнюють 
розуміння логіки й мотивації виділення 
територій, які належать до категорії 3, у межах 
одиниці господарювання.

З’ясовано, що дев’ять лісових господарств мають 
незадовільний рівень виділення. 

Лісгоспи часто вказували такі відомості, 
як «наявність реліктових та ендемічних 
рослин», «генетичний резерват» або 
«території — оселища раритетних видів», 
водночас наводили загальну інформацію 
про виділені ділянки (лісництво, квартал, 
виділ, площа) і жодної додаткової 
інформації, яка б дала змогу зрозуміти, які 
конкретно біотопи виділено як ОЦЗЛ 3.
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Іноді замість вразливих, 
рідкісних, зникаючих 
біотопів виділялися 
ділянки ПЗФ із 
поселеннями рослин, 
комах та птахів, що 
занесені до Червоної книги 
України, тобто території, 
які, по суті, потрібно було 
відносити до ОЦЗЛ 1.1 ТА 
ОЦЗЛ 1.2 категорії 1, але 
аж ніяк не до ОЦЗЛ 3.

Результати щорічних спостережень у межах 
моніторингу стану ОЦЗЛ 3 надали 11 лісових 
господарств із 28.

Усі лісогосподарські підприємства подали 
відомості про моніторинг як простий 
візуальний опис стану насадження, зазначивши 
наявність представників лісової фауни, але 
не вказавши окремі показники, за якими 
здійснювалася оцінка. Це дає нам підстави для 
висновку, що моніторинги є формальними, 
неінформативними, недостатніми та не 
дозволяють здійснювати ефективний 
менеджмент в ОЦЗЛ 3.

Для ефективного моніторингу за вимогами FSC 
стандарту  показники мають бути відповідними 
категорії ОЦЗ 3, що передбачає наявність 
раритетного біорізноманіття (наприклад, 
стан рослинного покриву та наявність/
відсутність рослин-індикаторів, зміни їхнього 
проєктивного покриття як показник початку 
глобальних змін на ділянці, зміни на прилеглих 
територіях, що можуть вплинути на захисні 
властивості ділянки, структура популяцій 
раритетних або й аборигенних видів, які 
потребують малопорушених умов існування) 
та інші подібні показники. 

Зауваження щодо моніторингу ОЦЗЛ 3

У матеріалах Лісгоспу 1 наведено урочища «Старостове 
болото» (93,5 га) та «Осівська дача» (1134,1 га), проте не 
вказано, які саме зникаючі, рідкісні та вразливі біотопи 
необхідно охороняти в межах вказаних територій; у Лісгоспі 
2 виділено 740,5 га територій ОЦЗЛ, проте у матеріалах 
нічого не вказано, де вони розміщені й що собою являють; 
у Лісгоспі 3 як ОЦЗЛ 3 виділено п’ять ділянок загальною 
площею 14,4 га, але в обґрунтуванні наведено лише загальну 
фразу: «лісові ділянки з наявністю реліктових та ендемічних 
рослин, генетичний резерват» без вказівки на конкретні 
рідкісні, зникаючі та вразливі біотопи.

© Oleksandr Panchuk / WWF-Ukraine
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3.4. ЗАУВАЖЕННЯ ЩОДО ВИДІЛЕННЯ ОЦЗЛ КАТЕГОРІЇ 4
Матеріали 21 лісового господарства містили 
відомості про виділення ОЦЗЛ категорії 4. Аналіз 
наданих матеріалів дав змогу встановити, що 
ідентифікацію лісів та їхньої належності до 
категорії ОЦЗЛ чотири лісових господарства 
проводили, більшою мірою спираючись 
на особливо захисні лісові ділянки 
(ОЗЛД), які передбачено до виділення згідно 
з Постановою КМУ від 16 травня 2007 р. № 
733 «Про затвердження Порядку поділу лісів 
на категорії та виділення особливо захисних 
лісових ділянок», що не суперечить положенням 
методики [10].

Однак результати нашого аналізу свідчать, 
що пряме ототожнення ОЗЛД та ОЦЗЛ 
не призводило до позитивного ефекту від 
виділення категорії 4. Більше того, в багатьох 
випадках таке виділення призводило лише 
до копіювання з таксаційних матеріалів уже 
наявної інформації про ОЗЛД без будь-якої 
критичної обробки цієї інформації, як того 
вимагав алгоритм виділення категорії 4.

Оптимальне виділення: матеріали по лісовому 
підприємству містять відомості про лісові 
території, які виконують основні природні 
функції у критичних ситуаціях; вказано критерії 
виділення, тип критично важливих природних 
функцій, притаманних конкретним ділянкам; 
подано стисле визначення (наприклад, ліси 
вздовж водного об’єкта (вказано назву), джерело 
питного водопостачання для населеного пункту 
(тип населеного пункту та його назва), захисні 
ліси вздовж автомобільних шляхів (вказано 
назву дороги та її значення) тощо). Крім того, 
наведено такі характеристики: назва лісництва, 
квартал, виділ, загальна площа у гектарах, 
переважаючий лісоутворювальний вид (порода) 
на ділянці, група віку, тип лісорослинних умов, 
інші додаткові характеристики (наприклад, 
рельєф, ґрунтовий покрив, висота над рівнем 
моря тощо).

У наданих матеріалах 21 лісового господарства, 
які містили відомості про ОЦЗЛ 4, не виявлено 
прикладів оптимального виділення для цієї 
категорії.

Задовільне виділення: матеріали по лісовому 
підприємству містять відомості про лісові 
території, які виконують основні природні 
функції у критичних ситуаціях: критерії 
виділення, тип критично важливих природних 
функцій, назва лісництва, квартал, виділ, 
загальна площа у гектарах, склад насадження 
за формулою. Звісно, це не оптимальні 
показники, але вони дозволяють зрозуміти 
загальні властивості лісостанів у межах 
виділених територій та є достатніми за першого 
наближення, щоб у подальшому завершити 
повноцінне виділення територій категорії 4.

Аналіз відомостей про виділення ОЦЗЛ 
категорії 4 показав, що переважна більшість 
лісових господарств (17, або 81% з тих, що 
виділили ОЦЗЛ 4) мають задовільний стан 
виділення лісів за вимогами вказаної категорії.

Окремими позитивними моментами є 
виділення ключових ділянок для захисту 
джерел питної води з урахуванням критично 
важливих функцій ОЦЗЛ. 

До слабких моментів за результатами виділення 
ОЦЗЛ 4 можна віднести викладені нижче.

Виділення територій із чужорідними 
видами.

Незадовільне виділення: матеріали щодо 
виділення ОЦЗЛ 4 є неповними, зокрема 
в них містяться лише відомості про назву 
лісництва, квартал, виділ та площу виділу в 
гектарах, інколи узагальнено вказано категорію 
виділення. Разом такі відомості надзвичайно 
ускладнюють розуміння логіки й мотивації під 
час виділення територій категорії 4 у межах 
одиниці господарювання.

Наприклад, Лісгосп 1 вказав наявність 
самосіву дуба червоного (Quercus rubra 
L.), який не видаляється. Лісгосп 2 
до ОЦЗЛ 4 як насадження-медоноси 
відніс посадки акації білої. Виділяти 
такі ділянки як ОЦЗЛ недоцільно, 
оскільки ці інвазійні види становить 
загрозу аборигенному біологічному 
різноманіттю лісових екосистем.

Формальне віднесення великих за площею 
ділянок лісу до ОЦЗЛ 4. 

Наприклад, у Лісгоспі 1 до ОЦЗЛ 4 
віднесено 4292,6 га, у Лісгоспі 2 — 1072,9 
га. Це є частиною поширенішої тенденції, 
про яку йдеться в загальних зауваженнях. 
Лісгоспи подекуди відносили 
більшість своїх особливо захисних 
лісових ділянок або лісів захисної 
категорії до ОЦЗЛ 4, не передбачаючи 
здійснення заходів, спрямованих 
на підтримання та збагачення ОЦЗ. 

У Лісгоспі 2 в ОЦЗЛ 4 виділено 1283,4 
га, проте не вказано, де вони розміщені, 
що собою являють (імовірно, також 
особливі захисні ліси). Лісгосп 3 для 
ОЦЗЛ 4 навів лише назву лісництва, 
квартал/виділ, площу (га) і не дав 
жодних відомостей про виділені цінності.
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Зауваження щодо моніторингу ОЦЗЛ 4
Помилковим підходом, характерним для 
матеріалів усіх лісових господарств, є проста 
констатація поточного стану насадження без 
зазначення індикаторних показників, які 
об’єктивно відображають вплив на особливе 
захисне значення виділених ділянок ОЦЗЛ 
категорії 4. Крім того, не вказано, які потенційні 
негативні ефекти від змін у насадженнях можуть 
бути для ОЦЗЛ 4, а також не перераховані заходи 
з мінімізації або уникнення такого впливу. 

3.5. ЗАУВАЖЕННЯ ЩОДО ВИДІЛЕННЯ ОЦЗЛ КАТЕГОРІЇ 5

Отже, враховуючи дані зауваження, слід мати 
на увазі, що, за вимогами FSC стандарту, 
ОЦЗ 4 передбачає наявність лісів, які мають 
критично важливе значення для елементів 
довкілля (водозахисне, протиерозійне тощо). 
Тому показники мають бути відповідними 
(наприклад, оцінка потенційної небезпеки 
або наявність слідів водної ерозії під час 
злив, ступінь зволоження ділянки та рівень 
ґрунтових вод, стан рослинного покриву та 
наявність/відсутність рослин-індикаторів, 
зміни їхнього проєктивного покриття як 
показник початку глобальних змін на ділянці, 
зміни на прилеглих територіях, що можуть 
вплинути на захисні властивості ділянки) 
та інші подібні показники. Моніторинг, окрім 
іншого, передбачає планування і впровадження 
заходів та ухвалення управлінських рішень на 
основі аналізу виявлених значень визначених 
індикаторних показників та оцінювання їхньої 
ефективності.

Наприклад, у матеріалах Лісгоспу 1 сказано 
про проведення лісогосподарських заходів у 
межах ОЦЗЛ 4 (СВР, ССР), але не наведено 
оцінки впливу та не запропоновані заходи 
з мінімізації/уникнення потенційного 
негативного впливу.

У матеріалах Лісгоспу 2, де виділено ОЦЗЛ 
4.2, відмічене засмічення через масове 
відвідування туристами в літній період. 
Однак не проаналізовано, чи може це 
суттєво зашкодити лісам протиерозійного 
значення, не вказано, що робити в такому 
разі (для прикладу, попереджати людей 
за допомогою інформаційних знаків та 
правил поведінки, прокласти екологічні 
стежки за межами ОЦЗЛ 4 або в інший 
спосіб сприяти зменшенню навантаження 
на критичні ділянки, застосувати 
додаткове укріплення для субстратів 
тощо). 

У Лісгоспі 2 виявлено усихання 5–10% 
(подекуди до 30%) дерев смереки, але не 
наведено жодного управлінського рішення 
або заходу, які б пом’якшили негативний 
вплив (вказані лише санітарно-оздоровчі 
заходи, проте не сказано, які саме). Аналіз 
матеріалів дає підстави для висновку, що 
результати моніторингу є формальними, 
неінформативними, недостатніми та не 
дозволяють здійснювати ефективний 
менеджмент в ОЦЗЛ 4 у межах 
господарства.

У матеріалах 16 з 28 підприємств, наданих для 
аналізу, вказано про виділення ОЦЗЛ категорії 
5. 

Оптимальне виділення: матеріали по 
лісовому підприємству містять відомості про 
лісові території, необхідні для забезпечення 
основних потреб місцевих громад, і включають 
такі характеристики: стислий опис основних 
потреб місцевих громад, які забезпечує 
конкретна територія ОЦЗЛ 5, назва громад 
(населених пунктів), стисле обґрунтування, в 
чому полягають суттєві та незамінні соціальні 
вигоди від використання ресурсів ділянки, 
назва лісництва, квартал, виділ, загальна площа 

у гектарах, переважаючий лісоутворюючий вид, 
група віку, тип лісорослинних умов, додаткові 
характеристики оточення ділянки (наприклад, 
біотопи, з якими межує, рельєф, наявність 
цінних джерел сировини тощо).

Недостатнє виділення: матеріали з виділення 
ОЦЗЛ 5 є неповними, зокрема містяться лише 
відомості про назву лісництва, квартал, виділ 
та площу виділу в гектарах; інколи дано лише 
узагальнену характеристику категорії ОЗЛД для 
території виділення, що ускладнює розуміння 
логіки й мотивації під час виділення територій, 
які належать до категорії 5, по лісовому 
господарству.



25

Внаслідок аналізу наданих матеріалів з’ясовано, 
що недостатнім є виділення ОЦЗЛ 5 усіма 
лісгоспами (16), які виділили цю категорію 
у своїх межах. Типові проблемні аспекти 
викладені нижче.

Відсутність стислого опису основних 
потреб місцевих громад та відсутність 
обґрунтування суттєвих, незамінних 
соціальних вигід від використання 
ресурсів ділянки (наприклад, території 
лісів спеціального призначення, лісів 
населених пунктів, навколо або у межах 
одиниці господарювання, без будь-якого 
конкретного пояснення).

Прикладом такого виділення є 
матеріали Лісгоспу 1, де вказано, що по 
підприємству виділено 3,0 га територій 
ОЦЗЛ 5, проте не наведено більше 
жодних показників щодо розміщення, 
характеристики особливих соціальних 
цінностей та інших показників, які 
б дозволили зрозуміти підходи до 
виділення територій категорії 5 у 
межах підприємства. У Лісгоспі 2 
ОЦЗЛ 5 виділено у лісах спеціального 
призначення, однак не уточнено 
конкретних соціальних цінностей 
для місцевого населення; крім того, 
до цієї категорії занесено всі ліси 
населених пунктів без пояснення, за 
якими ознаками здійснено виділення. 
У Лісгоспі 3 виділено значну 
кількість ділянок із формулюваннями 
«рекреаційно-оздоровчі ліси», «ліси, 
що мають спеціальне господарське 
значення», проте не конкретизовано, 
що в них особливого або у чому 
проявляється забезпечення основних 
потреб місцевого населення та з чого 
береться суттєвий, незамінний дохід, 
який місцеві громади отримують, 
використовуючи лісові ресурси.  
Лісгосп 4 не подавав відомостей, 
що собою являє виділена як ОЦЗЛ 5 
рекреаційна зона (наприклад, берег 
лісової водойми, галявина у лісі, узлісся, 
група віку насадження). У Лісгоспі 5 
до складу ОЦЗЛ 5 включено всі ліси в 
межах населених пунктів, рекреаційно-
оздоровчі ліси, поза межами зелених 
зон, ділянки ліcів, що мають спеціальне 
господарське значення, ліси 1 і 2 зон 
округів санітарної охорони лікувально-
оздоровчих територій без належного 
обґрунтування та уточнення особливих 
цінностей, які можливо віднести до цієї 
категорії. Лісгосп 6 для ОЦЗЛ 5 навів 
лише назву лісництва, квартал/виділ, 
площу (га) і більше жодних відомостей 
про виділені цінності. 

Виділення насаджень-медоносів, 
сформованих чужорідними або й 
інвазійними видами. 

Зауваження щодо моніторингу ОЦЗЛ 5
Наведені дані, які вказано як моніторинг, 
дають підстави констатувати лише наявність 
спостережень за станом насаджень. При цьому 
відсутня інформація, яка дозволила б зрозуміти, 
які показники застосовані під час оцінювання. 
Для виділення ОЦЗЛ 5 важливо вказувати, 
що саме забезпечує основні потреби місцевого 
населення, яке критичне значення воно має і 
які заходи необхідні для його збереження.

Прикладами такого виділення є 
інформація у матеріалах трьох лісових 
господарств, які як категорію 5 виділили 
насадження, штучно створені за участі 
чужорідних видів (Juglans regia L.), 
зокрема й інвазійних (R. pseudoacacia). 

Ще у двох лісових господарствах 
виділено ділянки медоносів, які можна 
розглядати як особливо цінні ліси лише 
за умови відсутності чужорідних видів, 
що несуть пряму загрозу аборигенному 
біорізноманіттю.

Вважаємо дискусійним виділення як ОЦЗЛ 
територій лісів із облаштованими місцями 
відпочинку, оскільки це не є критично 
важливою соціальною функцією конкретних 
насаджень і не забезпечує основні потреби 
місцевих громад.

Відомості про ліси з облаштованими місцями 
відпочинку навели три господарства, які 
надали дані.

© Liudmyla Slominska
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Це досить специфічна категорія ОЦЗЛ завдяки 
широкому спектру культурних цінностей, які як 
безпосередньо пов’язані з лісами (наприклад, 
визначними історичними подіями — діяльність 
ОУН-УПА, урочище «Холодний Яр» тощо), так і 
досить опосередковано пов’язані (наприклад, 
розташовані поблизу або в оточенні лісів).

Загалом 16 лісових господарств із 28 надали 
матеріали про виділення ОЦЗЛ категорії 6.

Достатнє виділення: матеріали по лісовому 
підприємству містять відомості про лісові 
території, необхідні для збереження 
традиційної культурної автентичності місцевих 
громад, і включають такі характеристики: 
назва історичної та/або культурної/релігійної 
цінності, які забезпечує конкретна територія 
ОЦЗЛ 6, стисле обґрунтування, в чому полягає 
цінність у межах ділянки, назва лісництва, 
квартал, виділ, загальна площа у гектарах, 
переважаючий лісоутворювальний вид, група 
віку, додаткові історичні характеристики тощо.

Установлено, що достатній рівень виділення 
ОЦЗЛ 6 відображено у матеріалах 8 лісових 
господарств.

3.6. ЗАУВАЖЕННЯ ЩОДО ВИДІЛЕННЯ ОЦЗЛ КАТЕГОРІЇ 6

Наявність кладовищ та поховань поблизу 
або в оточенні лісу. Однак варто зауважити, 
що виділення таких об’єктів, як кладовища, 
може як підпадати під вимоги категорії 6 
(наприклад, військові поховання часів Другої 
світової війни та національно-визвольних 
змагань тощо), так і не мати жодного 
стосунку до лісу, окрім територіального 
розміщення. У другому випадку існування 
цих об’єктів не залежатиме від навколишніх 
лісів. Для ухвалення рішення про віднесення 
території до ОЦЗ 6 відповідно до вимог FSC 
стандарту потрібно проводити консультації 
з місцевими громадами. 

Недостатнє виділення: матеріали щодо 
виділення ОЦЗЛ 6 є неповними, зокрема 
містять лише назву лісництва, квартал, виділ 
та площу виділу в гектарах, а також лише 
узагальнену характеристику категорії ОЗЛД 
для території виділення (наприклад, «землі 
історико-культурного призначення», «лісові 
ділянки, що прилягають до земель історико-
культурного призначення», «ліси, в яких є 
місця, пов’язані з релігійними цінностями» 

Вдалі приклади демонструють Лісгосп 
1, у якому виділено біополяну — місце 
минулих бойових дій, та Лісгосп 2, де 
як ОЦЗЛ 6 виділені землі історико-
культурного значення, на яких 
розташовані об’єкти культурної спадщини 
— пам’ятник командиру воїнів УПА Дмитру 
Клячківському (Климу Савурі). У Лісгоспі 
3 виділено території розміщення пам’ятки 
археології 17 століття в урочищі Чорний 
ліс, пам’ятника загиблим у Другій світовій 
війні (урочище Чутяно-Дмитрівська дача).

Окреме зауваженням є до матеріалів 
Лісгоспу 1, який санітарно-оздоровчі 
території навколо санаторію виділив 
у категорію 6. Якщо за сумарними 
показниками насадження відповідають 
ОЦЗЛ, то їх потрібно було розмістити в 
ОЦЗЛ 5.

Невдалі приклади виділення ОЦЗЛ 6 містять 
матеріали вісьмох лісових господарств. Загальні 
зауваження такі:

Нечіткі формулювання в описі об’єктів, 
важливих для збереження традиційної або 
культурної автентичності місцевих громад.

Наприклад, у Лісгоспі 1 на площі 
30,2 га виділено території узлісь, 
що прилягають до земель історико-
культурного призначення, проте таке 
визначення не дозволяє зрозуміти, 
яка саме цінність потребує збереження 
та на якому рівні (регіональному, 
національному чи міжнародному). У 
Лісгоспі 2 виділено «ліси, на території 
яких розташовані об’єкти історичного 
минулого», «ліси, в яких є місця, 
пов’язані з релігійними цінностями», 
тобто подано загальні формулювання, 
що не прояснюють, які конкретно 
об’єкти там наявні.

Наприклад, в межах одного з 
господарств розташоване старе 
сільське кладовище (0,3 га). Залежно 
від типу та давності поховань воно 
потенційно може бути як цінним 
історичним об’єктом, так і звичайним 
місцем поховання на околиці лісу. Тому 
лісовим господарствам завжди потрібно 
отримати додаткову інформацію про 
такі об’єкти, перш ніж відносити їх до 
ОЦЗЛ 6.

тощо), що ускладнює розуміння логіки й 
мотивації під час виділення територій категорії 
6 по лісовому господарству.
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Відомості про моніторинг ОЦЗЛ 
категорії 6 наведено в матеріалах вісьмох 
лісогосподарських підприємств. Два з них 
надали загальну інформацію про мету 
проведення моніторингу, методики, перелік 
необхідних дій, узагальнених методичних 
підходів, проте не подали результати самого 
моніторингу.

Чотири підприємства, чиї матеріали 
містили результати моніторингу ОЦЗЛ 
6 у формі таблиць, надали стислі дані 
спостережень за фітопатологічним складом 
насаджень із мінімальним врахуванням 
змін інших компонентів, а також відомості 
про лісогосподарські заходи. Однак у їхніх 
матеріалах моніторингу відсутній аналіз 
очікуваного впливу від заходів та стану 
особливих цінностей у межах цієї категорії 
ОЦЗЛ.

Ще два підприємства результати 
моніторингу представили вкрай стисло 
та формально, що, по суті, моніторингом 
вважатися не може.

Відповідно до вимог FSC стандарту 
показники моніторингу для ОЦЗ 6 повинні 
відображати стан збереження відповідних 
історико-культурних цінностей та стратегію 
реагування на фактори, що їм загрожують. 

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

Зауваження щодо моніторингу ОЦЗЛ 6

Приклади — виділення як ОЦЗЛ 
6 санітарно-оздоровчих територій 
навколо санаторію (Лісгосп 1), які 
оптимальніше було б віднести до 
ОЦЗЛ 5, а також віднесення до 
категорії 6 комплексної пам’ятки 
природи у Лісгоспі 2, яку доцільно 
було виділити як ОЦЗЛ 1. У Лісгоспі 
3 як ОЦЗЛ 6 виділено цінні соснові 
насадження віком 120–140 років, 
щодо яких необхідно було або 
вказати історичну й культурну 
цінність, або віднести до ОЦЗЛ 
1, ОЦЗЛ  5 чи іншої категорії 
відповідно до конкретних цінностей, 
що потребують охорони.

© Yurii Ivanenko
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4. ЗАГАЛЬНІ 
ЗАУВАЖЕННЯ
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Застосування суб’єктами господарювання «формального підходу». Відбувалося 
виділення значимих територій як ОЦЗЛ, є інформація про просторове розташування 
ОЦЗЛ у межах господарства (квартал, виділ), його площу, проте немає належної 
деталізації та обґрунтування їхньої цінності, що не дозволяє зрозуміти, які критерії 
покладено в основу для їх моніторингу. 

Нівелювання розуміння поняття «особлива цінність». Усі ОЦЗЛ приурочено 
виключно або переважно до ділянок, які вже мають охоронний статус (об’єкти ПЗФ) 
або спеціальний режим лісокористування відповідно до поділу лісів на категорії 
(Постанова № 733 від 16.05.2007). Натомість решта території одиниці господарювання 
не розглядається як місце потенційної наявності ОЦЗ.

ПРИМІТКА: 
Результати аналізу підштовхують до думки, що основним критерієм виділення 
ОЦЗЛ була належність до територій, де не вигідно вести господарську діяльність 
або де вона вже обмежена чинним природоохоронним законодавством, а решта 
характеристик (екологічні, соціальні) враховувалися формально за залишковим 
принципом.

Окремі підприємства просто надавали переліки раритетних представників 
біорізноманіття, інформацію про ділянки репрезентативних екосистем, території та 
об’єкти природно-заповідного фонду, відомості про ділянки пралісів, які знаходяться 
у їхніх межах, водночас не виділяючи жодних категорій, не характеризуючи їх як 
ОЦЗЛ.
Досвід WWF показує, що в частини сертифікованих лісових господарств, зокрема 
тих, що сертифіковані вже тривалий час, зовсім відсутнє розуміння сутності ОЦЗЛ. 
В окремих випадках це може бути пояснено відсутністю інституційної пам’яті, 
коли відбувається зміна кадрів без належної передачі документації. Розмови про 
потребу розширення мережі ОЦЗЛ іноді сприймалися дуже негативно, винятково 
як розширення природно-заповідного фонду або мережі пралісів із подальшою 
забороною будь-яких заходів, що не відповідає дійсності, але є гарним прикладом 
відсутності розуміння сутності ОЦЗЛ.    
Під час виділення ОЦЗЛ та репрезентативних ділянок аборигенних екосистем 
траплялося, що чужорідні види рослин (у тому числі й інвазійні) були причиною 
виділення таких ділянок.

Наприклад, зауважено випадки виділення ОЦЗЛ 1 (об’єктів ПЗФ) та ОЦЗЛ 5 (цінних 
насаджень із медоносами) з територій, де є лісостани з переважанням або за значною 
участю робінії псевдоакації (Robinia pseudoacacia L.), яка визнана інвазійним видом 
як у межах ЄС, так і на території України [1, 5–7]. Звісно, треба відзначити високу 
господарську цінність вказаного виду як медоносу, джерела деревини, збагачення 
ґрунту азотом. Водночас здатність швидко відновлюватися насіннєво та вегетативним 
шляхом зумовлює докорінну трансформацію біотопів, змінює умови існування для 
багатьох аборигенних (у тому числі й раритетних) видів. Цей вид здатен за малий 
проміжок часу спонтанно поширюватися за межі первинного культивування та 
завдавати суттєвих економічних збитків, конкуруючи та витісняючи з насадження 
молоді особини аборигенних деревних порід на ділянках, де відбувається 
лісовідновлення.
Окремо траплялися відомості про самосів чужорідного виду — дуба червоного (Quercus 
rubra L.), який не видаляється, що є прямою загрозою для аборигенного біологічного 
різноманіття на територіях ОЦЗЛ і суперечить меті їхнього існування. 

Заходи, що впроваджуються лісовими господарствами для збереження цінностей, так 
само як і їх моніторинг, є такими лише на папері і, на жаль, в більшості випадків далекі 
від очікуваних. Фактично всі заходи зводяться до проведення тих чи інших рубок (як 
правило, вибіркових санітарних); вони ж зазначаються в показниках моніторингу. 

Аналіз отриманих матеріалів дав змогу виділити й узагальнити у вигляді зауважень такі тенденції:

1.

2.

3.

4.

5.
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Іншими словами, здійснюються заходи, спрямовані лише на підтримання стану 
деревостанів. При цьому ігнорується увесь спектр теоретично задекларованих 
цінностей, таких як наявність рідкісних видів рослин чи тварин, особливі захисні, 
рекреаційні чи культурні цінності тощо. Варто зазначити, що самі по собі санітарно-
оздоровчі заходи можуть вважатися заходами, спрямованими на підтримання 
цінностей, але далеко не у всіх випадках (і це має бути підкріплено відповідною 
логікою). Наприклад, якщо особливою цінністю є популяція рідкісних видів рослин, 
що потребує сильного затінення, та тварин, що потребують мертвої деревини, то 
санітарні рубки не сприятимуть, а навпаки, заважатимуть підтриманню цих цінностей. 

Складовою проблеми є те, що заходи в ОЦЗЛ здійснювались не на основі планів 
заходів, спеціально розроблених для підтримання цінностей, а на основі загального 
плану санітарних рубок. Тобто окремо розроблені плани заходів для підтримання 
ОЦЗЛ здебільшого відсутні. Разом із тим розроблення окремого документа з планами 
дозволило б розв’язати проблему.

Окремі запитання виникають і до повноти й достатності матеріалів, що стосуються 
рідкісної флори і фауни. Такі матеріали надали 17 лісогосподарських підприємств. 
В окремих лісових господарствах визначення й картування знахідок рідкісних 
видів проводилися досить ретельно, що дає змогу врахувати цю інформацію під час 
подальшого планування господарських заходів та лісовпорядкування.  

Однак залишається незрозумілим походження матеріалів, що використовувалися 
для визначення рідкісних видів та місць їхнього виявлення. За словами працівників 
лісових господарств, в окремих випадках такі відомості бралися з таксаційних 
описів. Найбільш характерні недоліки таких матеріалів: помилки у визначенні 
природоохоронного статусу видів (наприклад, віднесення конвалії травневої до видів 
ЧКУ), зазначення частих випадків трапляння вкрай рідкісних (вечірниця велетенська) 
або не характерних для конкретної місцевості (ведмідь на Житомирщині) видів. 
Тому до збирання даних про місця знаходження рідкісних видів потрібно підходити 
більш ретельно й відповідально та залучати професійних біологів, принаймні для 
консультацій.

Виділення репрезентативних ділянок 
аборигенних екосистем є однією з вимог 
критерію 6.5 Принципу 6 «Цінності довкілля 
та впливи» FSC стандарту. Репрезентативними 
ділянками мають ставати добре збережені 
ділянки типових лісових деревостанів, 
які, відповідно, мають репрезентувати всю 
різноманітність аборигенних лісових екосистем 
у межах лісового господарства. Отже, як 
репрезентативні мають виділятися здебільшого 
ділянки старовікових лісів природного 
походження. Для їхнього збереження 
забороняється проведення господарських 
заходів, що призводять до порушення 
природних процесів. 

Інформацію про репрезентативні ділянки 
подали 22 лісогосподарських підприємства з 28. 
Надані матеріали містять такі відомості: назва 
лісництва, квартал, виділ, загальна площа в 
гектарах, склад насадження за формулою, тип 
лісорослинних умов, додаткові відомості про 
наявні раритетні види.

Загальні зауваження до представлених 
результатів:

Часто як репрезентативні ділянки виділяють 
молоді та середньовікові насадження, що 
робити недоцільно з огляду на господарське 
використання лісових ресурсів цих ділянок 
у недавньому минулому та формування 
штучних насаджень на місці попередніх 
лісових екосистем. 

6.

Зауваження щодо виділення репрезентативних ділянок аборигенних екосистем

Приклади такого виділення є у 
матеріалах 12 господарств. У двох із 
них значну частину виділених територій 
складають насадження молодшої та 
середньої груп віку (17–50 років) або 
віком від 20 до 40 років. У такому віці 
лісові насадження ще не мають основних 
властивих природним угрупованням 
характеристик. 

У інших лісових господарствах такі 
випадки виділення не є поширеною 
практикою, але поодиноко трапляються. 
Інколи навіть виділяються насадження 
віком 1–5 років. 
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ПРИМІТКА: 
Молоді й середньовікові насадження 
рекомендовано виділяти лише як 
буферну зону для репрезентативних 
ділянок, а не в основну площу 
репрезентативної ділянки. Також 
вони можуть формувати пропорційну 
частину площі для подальшого 
відновлення, але доки не досягнуть 
відповідної групи віку та не 
матимуть основних типових ознак 
природної екосистеми (аборигенний 
видовий склад, розвинена ярусність 
лісостану, відповідні показники 
зімкнутості за ярусами, низька або 
взагалі відсутня фрагментованість 
тощо), вони ще не можуть вважатися 
репрезентативними.

Оскільки метою виділення 
репрезентативних ділянок аборигенних 
екосистем є збереження біологічного 
та ландшафтного різноманіття в межах 
одиниці господарювання та на прилеглих 
територіях, то необхідно забезпечити 
пропорційну представленість усіх наявних 
біотопів, а не вказувати в обґрунтуванні 
виділення розсадники, ряд ОЗЛД 
(берегозахисні лісові ділянки, лісові 
ділянки, що прилягають до забудованих 
територій), які не є природними біотопами.

Матеріали щодо виділення 
репрезентативних ділянок аборигенних 
екосистем надавалися без вказівки, які 
саме екосистеми/біотопи охороняються. 
Не містили вони й мінімально необхідних 
таксаційних характеристик (вік головної 
породи, лісорослинні умови, склад 
насадження), які б прояснили, які типи 
біотопів наявні та виділені.

ПРИМІТКА: 
Виділення репрезентативних ділянок 
аборигенних екосистем мало б 
відбуватися з використанням сучасних 
тематичних публікацій [5, 6, 8, 13, 15], 
де подано основні характеристики та 
методики виділення.

Не потрібно виділяти насадження з 
інвазійними та чужорідними видами. 
Це зауваження стосується чотирьох 
господарств, які надали таку інформацію. 
Приклади таких ділянок: породний склад 
10Акб віком 24 роки на площі 20,4 га; 
породний склад 9Акб1Яз віком 52 роки 
площею 55,0 га і подібні. В одному з 
випадків до репрезентативних ділянок 
навіть віднесено зруб.

Часто трапляються незначні 
площі (подекуди від 0,4 до 
1,0 га), які не забезпечують 
достатнього (оптимального) рівня 
збереженості. Такі ділянки зазвичай 
також представлені молодими 
насадженнями (наприклад, породний 
склад 10Дз вік насадження 9 років, 
площа 0,2 га). 

Окремими позитивними моментами є 
виділення крім лісових ще й болотних 
екосистем. В одному з господарств виділена 
значима площа репрезентативних ділянок 
(разом 1806,8 га), що за першого наближення, 
ймовірно, містять значну кількість заплавних 
вільхових та вільхово-березових лісів.

Матеріали ще чотирьох лісгоспів мають 
відносно задовільний рівень виділення 
репрезентативних ділянок.

Лише три лісових господарства надали 
інформацію про затверджені правила 
охорони репрезентативних ділянок. Ці 
правила стандартні і зводяться до заборони 
господарських заходів, що можуть порушити 
природний стан репрезентативних ділянок, 
проведення консультацій із зацікавленими 
сторонами, картування репрезентативних 
ділянок та інформування працівників 
підприємства. Тільки одне лісове господарство 
надало інформацію про моніторинг 
репрезентативних ділянок, за яким стан усіх 
ділянок визначено як задовільний. З-поміж 
заходів зазначено заходи з охорони лісу та 
лісозахисту, проте не уточнено, які саме. 

Такий підхід загалом відповідає вимогам FSC 
стандарту щодо заборони всіх господарських 
заходів, окрім спрямованих на збереження та 
посилення функцій репрезентативних ділянок. 
Разом із тим для ефективного збереження 
репрезентативних ділянок недостатньо 
лише формально затверджених правил. 
Потрібно розробити деталізовані заходи зі 
збереження репрезентативних ділянок, які 
б ураховували потреби видів та екосистем 
конкретної ділянки та наявні ризики. Крім 
того, для репрезентативних ділянок мають 
бути розроблені критерії моніторингу, що дасть 
змогу оцінити успішність проведених заходів.

Водночас є великі обґрунтовані підозри, що 
заборона проведення господарських заходів 
не буде дотримана або що репрезентативні 
ділянки будуть змінені невдовзі після 
досягнення молодими насадженнями (що, 
як показав аналіз, часто виділяються в 
репрезентативні) віку, що вимагає проведення 
рубок догляду. Це нівелює значення виділення 
репрезентативних ділянок як інструменту 
збереження біорізноманіття.
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Перш за все необхідно узгодити визначення 
категорій ОЦЗ 1–6 із їхнім тлумаченням 
відповідно до FSC стандарту. Відтак оновлений 
практичний посібник буде цінним джерелом для 
працівників лісового господарства, науковців та 
всіх зацікавлених сторін та дозволить глибше 
зрозуміти суть виділення особливих цінностей 
для збереження.

У майбутньому посібнику до матеріалів, що 
описують алгоритм виділення ОЦЗ, бажано 
додати перелік відомостей та зазначити 
ступінь їхньої детальності «на виході» з метою 
документування роботи на попередньому етапі 
ідентифікації ОЦЗ. 

Слід розробити бланки для фіксації необхідної 
інформації про виявлені цінності, на основі 
яких виділяється ОЦЗ тієї чи іншої категорії. 
Також потрібно розробити бланки для фіксації 
ризиків, індикаторів моніторингу та планування 
відповідних заходів зі збереження цінностей.

Заходи повинні різнитися залежно від категорії 
ОЦЗ та завдань, які вони виконують. Має бути 
складений типовий перелік заходів, необхідних 
для підтримання виявлених цінностей, який би 
слугував зразком для лісових господарств. Адже, 
наприклад, заходи, спрямовані на підтримання 
соціальних та історичних цінностей (властиві 
для ОЦЗ категорій 5 та 6), маючи за пріоритет 
безпеку відвідувачів чи естетичну привабливість, 
можуть включати санітарні рубки чи ліквідацію 
захаращеності. Водночас ці ж заходи, спрямовані 
на підтримання біорізноманіття (ОЦЗ категорій 
1 та 3), не є доцільними, за винятком особливих 
випадків, які повинні бути детально й логічно 
обґрунтовані. Нижче пропозиції викладено 
відповідно до категорій ОЦЗ, які аналізуємо з 
позиції наближення до підходів, наведених у 
FSC стандарті [14].

ОЦЗ категорії 1
У Посібнику наводилося поняття порогових 
значень концентрації представників 
раритетного біорізноманіття. Якщо вони не 
перевищують відповідного рівня, то багато лісів, 
незважаючи на наявність рідкісних видів, не 
могли отримати статусу ОЦЗЛ. Відповідно, в 
таких лісах ведення господарства обмежувалося 
лише чинною нормативною базою.

Необхідно ще раз переглянути підходи до 
виділення ОЦЗ 1. З одного боку, має відбутися 
перегляд згаданих вище порогових значень, 
адже по частині видів такі значення є 
нереалістичними. З іншого боку, необхідно 
розширити Додатки, які перераховують 
представників раритетного біорізноманіття, 
оскільки велику кількість видів ЧКУ та 
регіональних списків охорони не було наведено 
в Додатках 3–7 Посібника. Наприклад, є значна 
кількість видів, занесених до ЧКУ, які мають 
статус «невизначений», але можуть формувати 
популяції достатньої чисельності, а будь-який 
об’єкт ЧКУ належить до природних ресурсів 
загальнодержавного значення й підлягає 
особливій охороні на всій території України (ст. 

5 ЗУ «Про Червону книгу України»). Під час 
доповнення Додатків з переліками рідкісних 
видів, що підлягають охороні, слід враховувати 
документи, наведені в індикаторі 6.4.1 FSC 
стандарту.

У Посібнику алгоритм виявлення ОЦЗ 
1.1 першим кроком передбачав збирання 
інформації про території природно-
заповідного фонду в межах досліджуваного 
регіону, зокрема про їхній статус, 
картографічний матеріал та інформацію 
про господарювання.

Для увідповіднення цієї процедури до вимог 
FSC стандарту потрібно чітко прописати, що 
не всі об’єкти ПЗФ можуть бути автоматично 
включені до території ОЦЗ 1, наприклад, 
об’єкти з інвазійними видами або ті, чий статус 
не передбачає збереження біорізноманіття, 
включати до ОЦЗ першої категорії недоцільно. 
Водночас необхідно передбачити можливість 
включати в цю категорію цінні з точки зору 
збереження біорізноманіття території за 
межами чинних об’єктів ПЗФ.

ОЦЗ категорії 2
Оскільки нині такої категорії, як б, на 
території природних зон України не виявлено, 
пропоновано її виключити аналогічно до FSC 
національного стандарту системи ведення 
лісового господарства для України. Території, які 
були раніше виділені лісовими господарствами 

як ОЦЗЛ 2, потребують оцінювання і віднесення 
до інших категорій залежно від цінностей, які 
на них охороняються. У разі невідповідності 
жодному з критеріїв статус ОЦЗЛ 2 слід просто 
скасувати.
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ОЦЗ категорії 3
Слід доповнити алгоритм виділення сучасними 
науковими матеріалами та роз’ясненнями для 
полегшення процедури ідентифікації рідкісних, 
вразливих та зникаючих біотопів та збору 
інформації про них у межах лісогосподарських 
підприємств. 

До ОЦЗ 3 доцільно відносити рослинні 
угруповання, занесені до Зеленої книги України, 
оселища, що охороняються Резолюцією 
4 Бернської конвенції. Під час виділення 
відповідних ОЦЗТ слід звертати увагу на наявні 
території Смарагдової мережі. Виявлення 

рідкісних рослинних угруповань, крім вивчення 
найкращої доступної інформації, потребує 
польових обстежень із залученням фахівців. 

Варто звернути увагу на те, що об’єкти ПЗФ, 
основна мета яких — збереження цінних 
угруповань, доцільно відносити до ОЦЗ 3, а не до 
ОЦЗ 1. Також під час визначення ОЦЗ 3 потрібно 
враховувати критерії та методику визначення 
пралісів. Більшість територій, на яких раніше 
були ідентифіковані ОЦЗ категорії 2, можуть 
відповідати вимогам ОЦЗ 3 у разі, якщо містять 
цінності біорізноманіття.

ОЦЗ категорії 4
З метою недопущення знецінення концепції 
«особливо цінних лісів» необхідно зробити 
процедуру виділення ОЦЗ 4 додатковим, 
поглибленим інструментом аналізу території 
лісового господарства. Тож виділення 
цінностей, які відносяться до категорії 4, 
від початку має спиратися на результати 
виділення ОЗЛД. Потім отриману інформацію, 
доповнену результатами польових досліджень 
та консультацій із експертами, необхідно 
використовувати для аналізу потенційних 
чинників негативного впливу та виявляти 
найбільші ризики та найуразливіші території 
(категорія 4). Надалі необхідно розробляти 
заходи із забезпечення ефективного виконання 
ними середовищезахисних функцій відповідно 
до мети виділення ОЦЗ 4 [10]. 

До решти територій лісового господарства, 
виділених як ОЗЛД, мають застосовуватися 
обмеження та умови господарювання 
відповідно до положень Порядку поділу лісів 
на категорії та виділення особливо захисних 
лісових ділянок та інших чинних норм лісового 
законодавства. Результати аналізу матеріалів, 
наданих лісогосподарськими підприємствами, 
подекуди демонструють механічне перенесення 
відповідних ОЗЛД до складу ОЦЗЛ, що зовсім не 
сприяє досягненню мети виділення особливих 
цінностей для збереження.

Разом із тим виділення ОЦЗ 4 не має 
обмежуватися ОЗЛД. Тому алгоритм виділення 
ОЦЗ 4 має враховувати те, чи трапляються 
ділянки лісового фонду, що забезпечують 
критичні послуги екосистем, за межами вже 
наявних ОЗЛД. У разі виявлення таких ділянок 
їх також слід віднести до ОЦЗ 4. © Yurii Ivanenko
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ОЦЗ категорії 5
Відповідно до FSC стандарту ОЦЗ 5 слабко 
представлена в Україні, оскільки від лісів 
безпосередньо не залежить життя та 
самоідентифікація місцевих громад. Натомість 
під час виділення цієї категорії необхідно 
ретельно оцінювати соціально-економічну роль 
тієї чи іншої ділянки лісу в житті конкретної 
громади. 

Для жителів маленьких сільських громад у 
віддалених районах Карпат і Полісся збір грибів 
і ягід може бути суттєвим, а інколи й основним 
джерелом прибутку. Тому важливо в належний 
спосіб задокументувати такі місця й розробити 
відповідні заходи зі збереження та моніторингу. 
У разі відсутності можливості віднести важливі 
для громади місця до ОЦЗ 5 слід розглядати їх 
збереження відповідно до вимог критерію 4.7 
FSC стандарту.

ОЦЗ категорії 6
Оскільки ОЦЗ 6 включає широкий спектр 
культурних цінностей, для запобігання 
неправильному тлумаченню необхідно за 
можливості деталізувати умови для виділення 
ОЦЗ 6, акцентуючи справді важливі історичні 
та визначні релігійні цінності. В першу чергу 
слід орієнтуватися на офіційно визначені землі 
історико-культурного значення та об’єкти 
культурної спадщини. Що стосується інших 
земель, які можуть мати історичну чи релігійну 
цінність, слід проводити консультації з 
фахівцями та місцевими громадами, опитувати 
старожилів та краєзнавців.

© Bogomaz Conservation Photography/ WWF-Ukraine
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