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лісопатологічного обстеження насаджень на доцільність 
проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів

15 грудня 2021 року м. Чортків

Нами, начальником Тернопільського ОЛПП ДСЛП „Львівлісозахист” Лучкою В.В. 
та інженером-лісопатологом Тернопільського ОЛПП ДСЛП „Львівлісозахист’' 
Макара М.Я., за участю провідного інженера захисту лісу ДП «Чортківське лісове 
господарство» Дереворіза С.Я. та в присутності відповідальних осіб лісництв, проведено 
лісопатологічне обстеження лісових насаджень ДП „Чортківське ЛГ” на доцільність 
проведення в них заходів з поліпшення санітарного стану лісів.

Лісопатологічне обстеження проводилося рекогносцирувальним методом по 
ходових лініях, 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 насаджень згідно матеріалів лісовпорядкування 2014 р.

Залііцицьке лісництво
- квартал 59 виділ 11, площа 4,0 га - на ділянці помітне поодиноке та групове 

всихання дерев сосни внаслідок масового заселення їх стовбуровими шкідниками, 
ураження грибами офіостомової групи на фоні загального погіршення температурних 
умов і зволоження, деякі дерева сухостійні і зламані. Деякі дерева інших порід уражені 
гнилями, сильно ослаблені або всихають внаслідок дії природного відбору.

Відведення дерев у ВСР провести, за рахунок дерев 1У-У1 категорій санітарного 
стану; інтенсивність вибірки - середня.

- квартал 56 виділ 10, площа 11,2 га - деякі дерева дуба сильно ослаблені або 
всихають внаслідок ураження опеньком осіннім, із всихаючими скелетними гілками та 
верхівками, зовнішніми ознаками пошкодження стовбуровими гнилями, деякі з них 
повалені. Окремі дерева граба та інших порід сильно ослаблені, всихають або уражені 
гнилями.

Відведення дерев у ВСР провести за рахунок уражених опеньком дерев ІІІ-У1 
категорій, інших дерев - IV-VI категорій стану; інтенсивність вибірки -  слабка.

- квартал 58 виділ 10, площа 5,9 га - деякі дерев дуба, граба та деякі дерева інших 
порід ураженні стовбуровими та кореневими гнилями, сильно ослаблені, або всихають 
внаслідок дії природного відбору. Окремі дерева дуба сильно ослаблені або всихають 
внаслідок ураження опеньком осіннім, із всихаючими скелетними гілками та верхівками. 
Деякі дерев ясена всихають або всохли внаслідок некрозу кореневої системи, відземкової 
частини стовбура та гілок.

Відведення дерев у ВСР провести за рахунок уражених опеньком дерев IIІ-VI 
категорій, інших дерев - ІУ-УІ категорій стану; інтенсивність вибірки -  слабка.

- квартал 68 виділ 1, площа 15,0 га - частина дерев ясена всихають або всохли 
внаслідок некрозу кореневої системи, відземкової частини стовбура та гілок; окремі з них 
повалені або безвершинні. Деякі дерева інших порід уражені гнилями, всихають або 
всохли внаслідок дії природнього відбору.

Відведення дерев у ВСР провести за рахунок дерев Г У ^ І 
інтенсивність вибірки -  слабка.

З ОРИГІНАЛОМ 
ВІРНО



Улашківське лісництво
- квартал 6 виділ 4, площа 3,2 га - деякі дерева дуба сильно ослаблені або всихають 

внаслідок дії опенька осіннього, уражені гнилями, з всихаючими скелетними гілками; 
окремі дерева всохли, повалені, відпрацьовані стовбуровими шкідниками та з плодовими 
тілами трутовиків. Деякі дерева інших порід уражені стовбуровими гнилями, всихають 
або всохли.

Відведення дерев у ВСР провести за рахунок уражених опеньком дерев ІІІ-У1 
категорій, інших дерев - IV-VI категорій санітарного стану; інтенсивність вибірки -  
слабка.

- квартал 6 виділ 6, площа 2,5 га -  опис ділянки схожий до опису попередньої 
ділянки; інтенсивність вибірки -  слабка.

- квартал 10 виділ 3, площа 2,6 га - частина дерев дуба сильно ослаблені або 
всихають внаслідок дії опенька осіннього, уражена гнилями, з всихаючими скелетними 
гілками; окремі дерева всохли, повалені, відпрацьовані стовбуровими шкідниками та з 
плодовими тілами трутовиків. Деякі дерева граба, липи та інших порід уражені 
стовбуровими гнилями, зламані або всихають.

Відведення дерев у ВСР провести за рахунок уражених опеньком дерев ІІІ-УІ 
категорій, інших дерев - IV-VI категорій санітарного стану; інтенсивність вибірки -  
середня.

- квартал 10 виділ 4, площа 3,0 га -  опис ділянки схожий до опису попередньої 
ділянки; інтенсивність вибірки -  середня.

- квартал 27 виділ 2, площа 3,0 га -  деякі дерева ясена всихають внаслідок некрозу 
кореневої системи, відземкової частини стовбура та гілок. Деякі дерева граба та інших 
порід уражені гнилями, всихають або всохли внаслідок дії природного відбору.

Відведення дерев у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану; 
інтенсивність вибірки —  слабка.

- квартал 27 виділ 11, площа 3,5 га -  опис ділянки схожий до опису попередньої 
ділянки; інтенсивність вибірки -  слабка.

- квартал 92 виділ 2, площа 11,0 га - деякі дерева дуба, черешні, граба та інших порід 
уражені стовбуровими гнилями, зламані, всохли або всихають внаслідок дії природного 
відбору. Деякі дерева ясена всихають внаслідок некрозу кореневої системи, відземкової 
частини стовбура та гілок.

Відведення дерев у ВСР провести, за рахунок дерев IV-VI категорій стану; 
інтенсивність вибірки -  слабка.

Більче-Золотецьке лісництво
- квартал 5 виділ 8, площа 26,7 га -  частина дерев дуба звичайного, клена, ясена, 

черешні та деякі дерева інших порід повалені, з переламаними стовбурами, розколені, 
вивернуті або з пошкодженою кроною внаслідок шквальних поривів вітру. Деякі дерева 
ясена всихають або всохли внаслідок некрозу кореневої системи, відземкової частини 
стовбура та гілок.

Відведення дерев у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій стану; 
інтенсивність вибірки —  середня.

Гермаківське лісництво
- квартал 72 виділ 10, площа 4,0 га -  частина дерев бука та окремцдерева інших 

порід повалені, з переламаними стовбурами, вивернуті або з пош кодж енні кроною 
внаслідок шквальних поривів вітру у 2021 році. Деякі дерева уражені гншшмп або 
всихають внаслідок дії природного відбору.

Відведення дерев у ВСР провести за рахунок дерев І Стану;



інтенсивність вибірки —  середня.
- квартал 72 виділ 3, площа 4,4 га -  опис ділянки схожий до опису попередньої 

ділянки; інтенсивність вибірки —  середня.
- квартал 37 виділ 1, площа 16,4 га - на ділянці помітне групове і куртинне всихання 

дерев сосни внаслідок масового заселення їх стовбуровими шкідниками і грибами 
офіостомової групи на фоні загального погіршення температурних умов і зволоження, 
деякі дерева сухостійні, зламані і повалені. Окремі дерева інших порід уражені 
стовбуровими гнилями або всихають внаслідок дії природного відбору. Окремі дерева 
дуба ослаблені або всихають внаслідок ураження опеньком осіннім, зовнішніми ознаками 
пошкодження стовбуровими гнилями та численними водяними пагонами.

Відведення дерев у ВСР провести за рахунок пошкоджених дерев ІУ-УТ категорій, а 
уражених дерев опеньком осіннім ІІІ-УІ категорій санітарного стану; інтенсивність 
вибірки - середня.

- квартал 51 виділ 8, площа 9,9 га -  на ділянці помітне поодиноке ослаблення та 
всихання дерев сосни внаслідок масового заселення їх стовбуровими шкідниками та 
ураження грибами офіостомової групи на фоні загального погіршення температурних 
умов і зволоження, деякі дерева зламані та безвершинні. Деякі дерева інших порід сильно 
ослаблені, всихають або уражені гнилями.

Відведення дерев у ВСР провести в основному, за рахунок пошкоджених сосен ІУ-УІ 
категорії санітарного стану; інтенсивність вибірки -  слабка.

- квартал 38 виділ 1, площа 10,7 га -  частина дерев граба, бука,дуба та деякі дерева 
інших порід уражені гнилями, безвершинні, сильно ослаблені, всохли або всихають 
внаслідок дії природного відбору. Окремі дерева дуба сильно ослаблені або всихають 
внаслідок ураження опеньком осіннім із всихаючими скелетними гілками та верхівками, з 
наявними водяними пагонами.

Відведення дерев у ВСР провести за рахунок пошкоджених дерев ІУ-УІ категорій, а 
уражених дерев опеньком осіннім ІІІ-УІ категорій санітарного стану; інтенсивність 
вибірки - слабка.

- квартал 38 виділ 3, площа 4,4 га -  опис ділянки схожий до опису попередньої 
ділянки; інтенсивність вибірки -  слабка.

Борщівське лісництво
- квартал 2 виділ 10, площа 14,2 га -  частина дерев ясена всихають внаслідок 

некрозу кореневої системи, відземкової частини стовбура та гілок, деякі з підірваною 
кореневою системою або повалені. Деякі дерева граба, черешні та інших порід уражені 
гнилями, зламані, всихають або всохли внаслідок дії природного відбору.

Відведення дерев у ВСР провести за рахунок дерев ІУ-УІ категорій стану:
інтенсивність вибірки —  середня.

- квартал 3 виділ 7, площа 2 ,6 -га -  опис ділянки схожий до опису попередньої 
ділянки; інтенсивність вибірки —  середня.

- квартал 9 виділ 11, площа 10,0 га -  опис ділянки схожий до опису попередніх 
ділянок; інтенсивність вибірки —  середня.

- квартал 11 виділ 2, площа 13,0 га -  деякі дерева ясена всихають внаслідок некрозу 
кореневої системи, відземкової частини стовбура та гілок. Деякі дерева граба, дуба та 
інших порід уражені гнилями, всихають або всохли внаслідок дії природного відбору.

Відведення дерев у ВСР провести за рахунок дерев ІУ-УІ категорій стану;
інтенсивність вибірки —  слабка.

- квартал 25 виділ 15, площа 10,1 га -  опис ділянки схожиіГ^§$$пису попередньої 
ділянки; інтенсивність вибірки —  слабка.

- квартал 12 виділ 6, площа 2,5 га -  на ділянці помітне групове іІЬі $ня дерев сосни
 -  (
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внаслідок масового заселення їх стовбуровими шкідниками та ураження грибами 
офіостомової групи на фоні загального погіршення температурних умов і зволоження, 
деякі дерева повалені або зламані. Деякі дерева дуба, черешні та інших порід уражені 
гнилями, зламані або всихають.

Відведення дерев у ВСР провести за рахунок дерев ІУ-УІ категорій санітарного стану; 
інтенсивність вибірки - середня.

- квартал 66 виділ 2, площа 5,2 га - частина дерев бархата амурського уражені 
стовбуровими гнилями, всохли або всихають на фоні загального погіршення 
температурних умов і зволоження, а також невідповідності умов місцезростання та втрати 
конкурентоспроможності з аборигенними видами дерев; деякі дерева дуба, клена та інших 
порід всихають або уражені гнилями. Деякі дерева ясена всихають внаслідок некрозу 
кореневої системи, відземкової частини стовбура та гілок.

Відведення дерев у ВСР провести, за рахунок дерев ІУ-УІ категорій стану; 
інтенсивність вибірки -  середня.

Копичинське лісництво
- квартал 41 виділ 5, площа 1,0 га -  деякі-дерева ясена всихають внаслідок некрозу 

кореневої системи, відземкової частини стовбура та гілок. Деякі дерева граба, клена та 
інших порід уражені гнилями або всихають.

Відведення дерев у ВСР провести за рахунок дерев ІУ-УІ категорій стану; 
інтенсивність вибірки —  слабка.

- квартал 41 виділ 7, площа 1,6 га - частина дерев вільхи уражені стовбуровими 
гнилями, всохли або всихають на фоні загального погіршення температурних умов і 
зволоження, заселені або відпрацьовані стовбуровими шкідниками; деякі дерева інших 
порід всихають або уражені гнилями. Деякі дерева ясена всихають внаслідок некрозу 
кореневої системи, відземкової частини стовбура та гілок.

Відведення дерев у ВСР провести, за рахунок дерев ІУ-УІ категорій стану; 
інтенсивність вибірки -  середня.

- квартал 76 виділ 1, площа 1,1 га -  частина дерев ясена всихають внаслідок некрозу 
кореневої системи, відземкової частини стовбура та гілок. Деякі дерева граба, клена, дуба 
уражені гнилями, зламані, всихають або всохли внаслідок дії природного відбору.

Відведення дерев у ВСР провести за рахунок дерев ІУ-УІ категорій стану; 
інтенсивність вибірки —  середня.

- квартал 75 виділ 4, площа 15,3 га -  опис ділянки схожий до опису попередньої 
ділянки; інтенсивність вибірки -  слабка.

Скала-Подільське лісництво
- квартал 22 виділ 2, площа 7,4 га - частина дерев ясена сильно ослаблена, всохли 

або всихають внаслідок некрозу кореневої системи, відземкової частини стовбура та гілок. 
Деякі дерева інших порід уражені гнилями або всихають внаслідок дії природного 
відбору.

Відведення дерев у ВСР провести, в основному, за рахунок дерев ясена ІУ-УІ 
категорій стану; інтенсивність вибірки -  середня.

- квартал 22 виділ 7, площа 3,1 га - опис ділянки схожий до опису попередньої 
ділянки; інтенсивність вибірки -  середня.

- квартал 57 виділ 1, площа 8,1 га - частина дерев ясена всихають або всохли 
внаслідок некрозу кореневої системи, відземкової частини стовбура та г іл ш р ш щ м і з них 
повалені або зломані. Деякі дерева клена, граба та окремі дерева і і ^ ^ ® р ^ ^ ^ ^ с е н і  
гнилями, всихають або всохли внаслідок дії природнього відбору.

Відведення дерев у ВСР провести за рахунок дерев IV-
4



інтенсивність вибірки —  середня.
- квартал 57 виділ 3, площа 7,5 га - опис ділянки схожий до опису попереднь 

ділянки; інтенсивність вибірки -  середня.
- квартал 58 виділ 5, площа 6,3 га - опис ділянки схожий до опису попереднь 

ділянки; інтенсивність вибірки -  слабка.

Гусятинське лісництво
- квартал 6 виділ 6, площа 11,2 га - частина дерев ясена всихають або всохл 

внаслідок некрозу кореневої системи, відземкової частини стовбура та гілок; окремі з ни 
повалені або зломані. Деякі дерева береста, граба та окремі дерева інших порід уражеі 
гнилями, всихають або всохли внаслідок дії природнього відбору.

Відведення дерев у ВСР провести за рахунок дерев ІУ-УІ категорій стан} 
інтенсивність вибірки —  середня.

Висновки та пропозиції:
1. В процесі лісопатологічного рекогносцирувального обстеження оглянуто З 

лісових ділянок на загальній площі 261,6 га.
2. У відповідності до вимог «Санітарних правил в лісах України», з метоі- 

покращення загального санітарного стану, недопущення розвитку та поширенн 
шкідників та хвороб лісу, рекомендувати погодити проведення вибіркови 
санітарних рубок в межах 35 обстежених ділянок на загальній площі 261,6 га.

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

До акту додається:
1. Лісопатологічний журнал на 1 арк.
2. Копії матеріалів таксаційного опису насаджень на 31 аркушах.
3. Плани ділянок, запроектованих в рубку, на 25 арк.
4. Копії повідомлень про появу ознак погіршення санітарного стану лісови>

насаджень на 2 арк.
5. Матеріали інвентаризації осередків шкідників і хвороб лісу по ДП «Чортківське лісове

господарство» за 2020 рік. (13 сторінок).

Начальник Тернопільського 
опорного лісопатологічного пункту 
ДСЛП „Львівлісозахист”

Інженер-лісопатолог Тернопільського 
опорного лісопатологічного пункту 
ДСЛП „Львівлісозахист”

Провідний інженер з захисту лісу 
ДП «Чортківське лісове господарство»


