
А К Т
лісопатологічного рекогносцирувального обстеження насаджень 

на предмет доцільності призначення заходів з поліпшення санітарного стану лісії

від 04 лютого 2021 року м. Кременець

Мною, інженером-лісогіатологом Тернопільського ОЛГІП ДСЛП «Львівлісозахис 
Лучкою В.В., в присутності начальника відділу державної охорони природно-заповідне 
фонду національного природного парку «Кременецькі гори» Росіцького А.Я., проведе 
лісопатологічне рекогносцирувальне обстеження лісових деревостанів НПП  «Кременещ 
гори» на предмет доцільності призначення в їх межах заходів з поліпшення санітарне 
стану на загальній площі 11.3 га.

Лісівничо-таксаційна характеристика обстежених деревостанів наведена на підст; 
матеріалів лісовпорядкування 2002 року для філіалу «Кременецькі гори» природне 
заповідника «Медобори» (кв.19 вид.9) та матеріалів лісовпорядкування 2014 року д 
ДП «Кременецьке Л Г»  (решта ділянок); лісові ділянки на даний час передані 
користування НПП «Кременецькі гори».

Згідно Проекту організації території НПП «Кременецькі гори», затвердженого наказі 
Мінекоресурсів України від 30.12.2016 р. № 559, всі обстежені ділянки знаходяться 
межах зони регульованої рекреації.

В процесі обстеження встановлено наступне:

Мас л я ти н с ь к е П  Н  Д В  
- квартал 19 виділ 9, площа 2,1 га - частина дерев ялини сильно ослаблені, всихаю 

або всохли внаслідок ураження опеньком осіннім та в процесі природного відбору на фо 
погіршення температурних умов та зволоження - зі смоляними виділеннями, бліде 
хвоєю, ажурною кроною та притупленим приростом, більшість з них всохли 
відпрацьовані стовбуровими шкідниками. Окремі дерева інших порід всихають а( 
всохли.

Відведення дерев у ВС Р  проведено, в основному, за рахунок уражених опенькс 
осіннім дерев ялини 111-VI категорій санітарного стану, інтенсивність вибірки - сильна.

Угорське Г1НДВ
- квартал 22 виділ 2, площа 2,1 га - на ділянці помітне групове та куртиние всихаш

дерев сосни внаслідок масового заселення їх стовбуровими шкідниками та уражені 
грибами офіостомової групи на фоні загального погіршення температурних умов 
зволоження. Частина дерев сосни всохла та відпрацьована стовбуровими шкідникамі 

Відведення дерев у ВС Р  проведено, в основному, за рахунок уражених сосен І\М  
категорій санітарного стану; інтенсивність вибірки - середня.

- квартал 53 виділ 12, площа 3,0 га - на ділянці помітне групове та куртинне всихаш
дерев сосни внаслідок масового заселення їх стовбуровими шкідниками та уражень 
грибами офіостомової групи на фоні загального погіршення температурних умов 
зволоження. Частина дерев сосни всохла, повалена та відпрацьована стовбуровим 
шкідниками. Окремі дерева інших порід всихають або всохли.

Відведення дерев у ВС Р  проведено, в основному, за рахунок уражених сосен 1V -\ 
категорій санітарного стану; інтенсивність вибірки - сильна.



.артал 54 виділ 26, площа 4,1 га - па діля: помітне групове та поодиноке всиханн:
дерев сосни внаслідок масового населення їх стовбуровими шкідниками та ураженіг 
грибами офіостомової групи на фоні загального погіршення температурних умов 
зволоження. Частина дерев сосни всохла, повалена та відпрацьована стовбуровим! 
шкідни ками.

і ведення дерев у ВС Р  провести, в основному, за рахунок уражених сосен І У-У 
сі орій санітарного стан\; інтенсивність вибірки - середня.

Висновки та пропозиції
!. В процесі лісонатологічного рекогносцирувального обстеження оглянуто 4 лісов 

ділянки на загальній плоті 1 1,3 га.
2. V відповідності до вимог «Санітарних правил в лісах України», з мезон 

покращення загального санітарного стану, недопущення розвитку та поширенії: 
шкідників та хвороб лісу, рекомендувати погодити проведення вибірковії: 
санітарних рубок в межах 4 обстежених ділянок на загальній площі 1 1,3 га.

3. Вибіркові санітарні рубки провести з врахуванням вимог чинноп 
природоохоронного та лісового законодавства.

До акту додаються:
1. Лісопатологічний журнал на 1 арк.
2. Копії матеріалів лісовпорядкування на 4 арк.
3. Копії повідомлень про появу ознак погіршення санітарного стану на 4 арк.
4. Копії планів лісових ділянок на 4 арк.
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