АКТ
лісонатологічного обстеження насаджень на доцільність
проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів
10 вересня 2021 року

м. Бучач

Нами, начальником Тернопільського ОЛПП ДСЛП „Львівлісозахист” Лучкою В.В,,
інженером-лісопатологом Тернопільського ОЛШ1 ДСЛІІ „Львівлісозахист” Макара М.Я.,
головним лісничим /ЦІ «Бучацьке лісове господарство» Козаком А.І. та провідним
інженером ОЗЛ ДІЇ „Бучацьке лісове господарство” Деремендою В.І., в присутності
відповідальних осіб лісництв, проведено лісопатологічне обстеження лісових насаджень
Дії „Бучацьке лісове господарство” на доцільність проведення в них заходів з поліпшення
санітарного стану лісів.
Лісопатологічне обстеження проводилося рекогносцирувальним методом, з
уточненням границь шляхом проходження по периметру, з метою діагностики патологічних
процесів в деревостанах, встановлення частки пошкоджених дерев, які підлягають
обов’язковому вирубуванню згідно вимог „Санітарних правил в лісах України”.
Таксаційна характеристика обстежених лісових деревосганів взята із матеріалів
лісовпорядкування Д11 «Бучацьке лісове господарство» 2014 року.
Бучацьке лісництво
- квартал 74 виділ 12, площа 0,7 і а - деякі дерева дуба звичайного сильно ослаблені
або всихають внаслідок дії опенька осіннього, із численними водяними пагонами,
зовнішніми ознаками пошкодження гнилями. Частина дерев граба уражені гнилями, зламані
або всихають.
Відведення дерев у ВСР проведено за рахунок дерев ІУ-УІ категорій санітарного стану,
уражених опеньком дерев дуба - ІІІ-УІ категорій стану; інтенсивність вибірки — середня.
- квартал 74 виділ 8, площа 7,7 га - частина дерев дуба звичайного сильно ослаблені,
уражені стовбуровими гнилями або всихають, окремі дерева із численними водяними
пагонами. Частина дерев ялини сильно ослаблені або всихають внаслідок дії опенька
осіннього. Деякі дерева граба уражені гнилями та всихають внаслідок дії природного
відбору
Відведення дерев у ВСР проведено за рахунок дерев ІУ-УІ категорій стану,
інтенсивність вибірки - слабка.
- квартал 63 виділ 1, площа 8,5 га - частина дерев дуба звичайного, граба, берези,
черешні та деяких дерев інших порід уражені стовбуровими гнилями, із численними
водяними пагонами, сильно ослаблені або всихають внаслідок дії природного відбору.
Відведення дерев у ВСР проведено за рахунок дерев ІУ-УІ категорій стану;
інтенсивність вибірки - середня.
- квартал 12 виділ 13, площа 5,2 га - значна частина дерев ялини сильно ослаблені,
всихають або всохли внаслідок ураження опеньком осіннім на фоні погіршення
температурних умов та зволоження, з смоляними виділеннями, притупленим приростом та
ажурною кроною. Деякі дерева дуба та окремі дерева інших порід сильно' ослаблені, з
численними водяними пагонами, уражені гнилями або всихають внаслідок дії опенька
осіннього та природного відбору.
Відведення дерев у ВСР проведено за рахунок уражених опеньком дерев ялини і дуба
ІІІ-УІ, інших порід - ІУ-УІ категорій санітарного стану; інтенсивність вибірки - середня.

Криницьке лісництво
- квартал 52 виділ 2, площа 7,4 га ~ частина дерев дуба сильно ослаблені або
/сихають внаслідок дії опенька осіннього, із зовнішніми ознаками пошкодження
стовбуровими гнилями, численними водяними пагонами, всихаючими скелетними гілками,
розчахнуті, деякі дерева всохли, відпрацьовані стовбуровими шкідниками та з наявними
ризоморфами опенька осіннього. Частина дерева граба і окремі дерева липи та інших порід
уражені гнилями, зламані або всихають.
Відведення дерев у ВСР провести за рахунок дерев дуба III-VI категорій стану, інших
порід - IV-VI категорій стану; інтенсивність вибірки — середня.
- квартал 45 виділ 9, площа 4,1 га - деякі дерева дуба звичайного сильно ослаблені
або всихають внаслідок дії опенька осіннього, із численними водяними пагонами,
зовнішніми ознаками пошкодження гнилями. Деякі дерева черешні граба та інших порід
уражені гнилями або всихають.
Відведення дерев у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій санітарного стану,
уражених опеньком дерев дуба - ІІІЛЧ категорій стану; інтенсивність вибірки — слабка.
- квартал 42 виділ 13, площа 3,2 га - деякі дерева дуба звичайного сильно ослаблені
або всихають внаслідок дії опенька осіннього, із численними водяними пагонами,
зовнішніми ознаками пошкодження гнилями. Частина дерев граба, берези (більшість з яких
підсочувалась у минулому) та інших порід уражені гнилями або всихають.
Відведення дерев у ВСР проведено за рахунок дерев ^ ^ 1 категорій санітарного стану,
уражених опеньком дерев дуба ~ III-VI категорій стану; інтенсивність вибірки — слабка.
- квартал 38 виділ 6, площа 4,7 га - деякі дерева дуба звичайного сильно ослаблені
або всихають внаслідок дії опенька осіннього та природного відбору, із численними
водяними пагонами, зламані, зовнішніми ознаками пошкодження гнилями. Деякі дерева
граба та інших порід уражені гнилями, зламані або всихають внаслідок дії природного
відбору.
Відведення дерев у ВСР проведено за рахунок дерев IV-VI категорій санітарного стану,
уражених опеньком дерев дуба - III-VI категорій стану; інтенсивність вибірки — слабка.
- квартал 3 виділ 11, площа 4,4 га - деякі дерева дуба звичайного сильно ослаблені
або всихають внаслідок дії опенька осіннього, із численними водяними пагонами,
зовнішніми ознаками пошкодження гнилями. Частина дерев граба, бука та деяких дерев
інших порід уражені гнилями, зламані або всихають.
Відведення дерев у ВСР проведено за рахунок дерев IV-VI категорій санітарного стану,
уражених опеньком дерев дуба - ІІІ^ І категорій стану; інтенсивність вибірки — слабка.
- квартал 67 виділ 14, площа 1,5 га - частина дерев бука та берези (більшість яких зі
слідами ггідсочки у минулому) уражені стовбуровими та прикореневими гнилями, деякі
зламані, розколені, з раком (бук) або всихають.
Відведення дерев у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій санітарного стану,
інтенсивність вибірки
середня.
- квар тал 7 виділ 7, площа 1,7 га - частина дерев бука, граба та берези (більшість яких
зі слідами нідсочки у минулому) уражені стовбуровими та прикореневими гнилями, деякі
зламані, розколені, з раком (бук) або всихають.
Відведення дерев у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій санітарного стану,
інтенсивність вибірки - середня.
Дорогичівське лісництво
- квартал 38 виділ 21, площа 3,0 га - частина дерев ясена сильно ослаблена або всихає
внаслідок некрозу кореневої системи, відземкової частини стовбура та гілок. Деякі дерева
граба, дуба та інших порід уражені гнилями або всихають внаслідок дії природного відбору.
Відведення дерев у ВСР провести, в основному, за рахунок дерев яесна_іУ;УІ категорій
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,ну; інтенсивність вибірки - середня.
- квартал 43 виділ 2, площа 4,0 га - частина дерев ялини сильно ослаблені, всихають
/бо всохли внаслідок дії опенька осіннього, з ажурною кроною, блідою хвоєю, смоляними
виділеннями, заселені або відпрацьовані стовбуровими шкідниками тощо. Деякі дерева дуба
та інших порід уражені гнилями або всихають внаслідок дії природного відбору.
Відведення дерев у ВСР проведено за рахунок дерев IV-VI категорій санітарного стану,
уражених опеньком дерен ялини - \\\-М\ категорій етану, Інтенсивність ьибірки - середня.
- квартал 43 виділ 5, площа 3,5 га - частина дерев клена гостролистого та явора, деякі
дерева липи та інших порід уражені стовбуровими гнилями (в тому числі зі слідами
підсочки у минулому), зламані, з пошкодженою кроною, з численними водяними пагонами,
всихають або всохли; деякі дерева дуба звичайного уражені внаслідок дії опенька осіннього
та природног о відбору, з водяними пагонами та стовбуровими гнилями.
Відведення дерев у ВСР проведено за рахунок дерев IV-VI категорій стану (уражених
опеньком осіннім III - VI категорій стану); інтенсивність вибірки - середня.
- квартал 44 виділ 6 , площа 1,4 га - частина дерев ясена сильно ослаблена або всихає
внаслідок некрозу кореневої системи, відземкової частини стовбура та гілок. Деякі дерева
черешні, дуба червоного, граба та окремі дерева інших порід уражені гнилями або всихають
внаслідок дії природного відбору.
Відведення дерев у ВСР провести, в основному, за рахунок дерев ясена IV-VI категорій
стану; інтенсивність вибірки - середня.
- квартал 48 виділ 8, площа 11,5 га - частина дерев дуба звичайного сильно ослаблені
або всихають внаслідок дії опенька осіннього, із численними водяними пагонами,
зовнішніми ознаками пошкодження гнилями. Частина дерев черешні, граба та деяких дерев
інших порід уражені гнилями, зламані або всихають.
Відведення дерев у ВСР проведено за рахунок дерев
категорій санітарного стану,
уражених опеньком дерев дуба - III-VI категорій стану; інтенсивність вибірки — середня.
- квартал 4 виділ 17, площа 2,2 га - частина дерев дуба, клена-явора та дерев інших
порід уражені стовбуровими гнилями, з водяними пагонами, зламані, сильно ослаблені або
всихають внаслідок дії природного відбору.
Відведення дерев у ВСР проведено за рахунок дерев
ІУ ^ І категорій стану;
інтенсивність вибірки - середня.
- квар тал 2 виділ 13, площа 7,6 га - частина дерев клена гостролистого, черешні, дуба
та дерев інших порід уражені стовбуровими гнилями, зламані, повалені або всихають.
Відведення дерев у ВСР проведено за рахунок дерев ^ ^ 1 категорій стану;
інтенсивність вибірки - середня.
Золотопотіцьке лісництво
- квартал 5 виділ 2, площа' 1,7 га - частина дерев ясена сильно ослаблена або всихає
внаслідок некрозу кореневої системи, відземкової частини стовбура та гілок. Частина дерев
дуба з ознаками ослаблення внаслідок дії опенька осіннього та природного відбору; деякі
дерева бука, граба та інших порід уражені гнилями або всихають.
Відведення дерев у ВСР проведено за рахунок дерев IV-VI категорій стану;
інтенсивність вибірки - середня.
- квартал 5 виділ 3, площа 1,9 га - частина дерев ясена сильно ослаблена або всихає
внаслідок некрозу кореневої системи, відземкової частини стовбура та гілок. Деякі дерева
інших порід уражені гнилями або всихають.
Відведення дерев у ВСР проведено за рахунок дерев IV-VI категорій стану;
інтенсивність вибірки - середня.
- квартал 19 виділ 8, площа 2,3 га - значна частина дерев ялини сильно ослаблені,
всихають або всохли внаслідок дії опенька осіннього, з ажурною кроною, блідою хвоєю,

доланими- виділеннями, заселені або відпрацьовані стовбуровими шкідниками тощо. Деякі
дерева інших порід уражені гнилями або всихають внаслідок дії природного відбору.
Відведення дерев у ВСР провести, в основному, за рахунок уражених опеньком дерев
ялини ІІІ-УІ категорій стану; інтенсивність вибірки - слабка,
- квартал 45 виділ 5, площа 8,1 га - деякі дерева дуба звичайного сильно ослаблені
або всихають внаслідок дії опенька осіннього та природного відбору, із численними
водяними пагонами, зовнішніми ознаками пошкодження стовбуровими та прикореневими
гнилями. Деякі дерева граба, черешні та інших порід уражені гнилями або всихають.
Відведення дерев у ВСР провести за рахунок дерев ІУ-УІ категорій санітарного стану,
уражених опеньком дерев дуба - ПІ-УІ категорій стану; інтенсивність вибірки — слабка.
- квартал 45 виділ 8, площа 2,4 га - частина дерев ясена сильно ослаблена або всихає
внаслідок некрозу кореневої системи, відземкової частини стовбура та гілок. Деякі дерева
інших порід уражені гнилями або всихають.
Відведення дерев у ВСР проведено, в основному, за рахунок дерев ясена ІУ-УІ
категорій стану; інтенсивність вибірки - середня.
- квартал 61 виділ 19, площа 4,5 га - частина дерев ясена сильно ослаблена або всихає
внаслідок некрозу кореневої системи, відземкової частини стовбура та гілок. Деякі дерева
інших порід уражені гнилями, зламані або всихають.
Відведення дерев у ВСР провести, в основному, за рахунок дерев ясена ІУ-УІ категорій
стану; інтенсивність вибірки - середня.
ЯЗловецьке лісництво
- квартал 29 виділ 16, площа 3,2 га - деякі дерева дуба звичайного з плодовими тілами
трутовиків, розколені та вітровальні, із зовнішніми ознаками пошкодження гнилями. Деякі
дерева граба та інших порід уражені стовбуровими та прикореневими гнилями, сильно
ослаблені або всихають.
Відведення дерев у ВСР провести за рахунок дерев ІУ-УІ категорій санітарного стану;
інтенсивність вибірки — слабка.
- квартал 31 виділ 7, площа 8,0 га - деякі дерева дуба червоного, берези, ясена та
окремі дерева інших порід уражені стовбуровими гнилями, зламані або всихають внаслідок
дії природного відбору.
Відведення дерев у ВСР проведено за рахунок дерев ІУ-УІ категорій санітарного стану,
інтенсивність вибірки — середня.
- квартал 44 виділ 3, площа 6,6 га - опис ділянки схожий до опису попередньої
ділянки, інтенсивність вибірки середня.
- квартал ІЗ виділ 9, площа 2,5 га - деякі дерева дуба звичайного уражені
стовбуровими та прикореневими гнилями, зламані; дерева берези та граба сильно ослаблені
та всихають внаслідок природнього відбору.
Відведення дерев-у ВСР проведено за рахунок дерев ІУ-УІ категорій санітарного стану,
інтенсивність вибірки — слабка.
- квартал 1 виділ 14, площа 2,4 га - деякі дерева дуба червоного та окремі дерева
інших порід уражені стовбуровими та прикореневими гнилями, з численними водяними
пагонами, безвершинні або всихають внаслідок дії природного відбору.
Відведення дерев у ВСР провести за рахунок дерев ІУ-УІ категорій стану; інтенсивність
вибірки - слабка.
- квартал 82 виділ 12, площа 3,2 га - деякі дерева дуба звичайного, частина дерев
вільхи, черешні, берези, ясена та деякі дерева інших порід уражені гнилями, всихають,
зламані, розколені або всохли.
Відведення дерев у ВСР проведено за рахунок дерев ІУ-УІ категорій санітарного стану,
інтенсивність вибірки —середня.
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З ОРИГІНАЛОМ

- квартал 83 виділ 8, площа 0,6 га - частина дерев клена-явора та деякі дерева інших
порід уражені стовбуровими гнилями, зламані, розколені, безвершинні або всихають.
Відведення дерев у ВСР проведено за рахунок дерев ІУ-УІ категорій санітарного стану,
інтенсивність вибірки — середня.
Монастириське лісництво
- квартал 19 виділ 13, площа 12,5 га - деякі дерева дуба звичайного та бука уражені
стовбуровими гнилями, сильно ослаблені або всихають внаслідок дії природного відбору, із
численними водяними пагонами. Деякі дерева берези, окремі дерева граба та інших порід
уражені гнилями, зламані, сильно ослаблені або всихають.
Відведення дерев у ВСР проведено за рахунок дерев ІУ-УІ категорій санітарного стану,
інтенсивність вибірки — середня.
Висновки га пропозиції:
1. В процесі лісопатологічного рекогносцирувального обстеження оглянуто
32 лісові ділянки на загальній площі 142,2 га.
2. У відповідності до вимог «Санітарних правил в лісах України», з метою покращення
загального санітарного стану, недопущення розвитку та поширення шкідників та
хвороб лісу, рекомендувати погодити проведення вибіркових санітарних рубок в
межах 32 лісових ділянок на загальній площі 142,2 га.
3. Вибіркові санітарні рубки провести з врахуванням
вимог чинного
природоохоронного та лісового законодавства.

1.
2.

3.
4.

До акту додається:
Лісопатологічний журнал па 1 арк.
Копії матеріалів таксаційного опису насаджень на 28 аркушах.
Копії повідомлень про появу ознак погіршення санітарного стану лісових
насаджень на 32 арк.
Копії планів ділянок, запроектованих в рубку, на 21 аркуші.

Начальник Тернопільського ОЛПГ1
ДСЛІ1 „Львівлісозахист”

Лучка В. В.

Інженер-лісопатолог Тернопільського ОЛПГІ
ДСЛП „Львівлісозахист”

Макара М. Я.

Головний лісничий
Дії «Бучацьке лісове господарство»

Козак А.І.

Провідний інженер ОЗЛ
Дії «Бучацьке лісове господарство»

Деременда В.І.
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