
АКТ
лісопатологічного рекогносцирувального обстеження насаджень 

на предмет доцільності призначення заходів з поліпшення санітарного стану лісів

від 12 березня 2021 року м. Шумськ

Мною, інженером-лісопатологом Тернопільського ОЛПП ДСЛП «Львівлісозахис 
Лучкою В.В., в присутності лісничого Шумського КСЛМП «Волинь» Рудя В.П. проведе: 
лісопатологічне рекогносцирувальне обстеження лісових деревостанів КСЛМП «Волинь» 
предмет доцільності призначення в їх межах заходів з поліпшення санітарного стану, лісів 
загальній площі 13,6 га.

Лісівничо-таксаційна характеристика обстежених деревостанів наведена на підставі матеріал 
лісовпорядкування 2015 року.

Лісопатологічне обстеження проведене рекогносцирувальним методом по ходових лініях 
уточненням границь шляхом проходження по периметру ділянок з метою діагностики патологічні 
процесів в деревостанах, встановлення частки пошкоджених дерев, які підлягають обов'язком 
вирубці згідно «Санітарних правил в лісах України» та визначенні потреби в проведенні певні 
видів санітарних заходів.

В процесі обстеження встановлено наступне:

- квартал 3 виділ 3, площа 0,4 га - на ділянці помітне поодиноке ослаблення та всихання дер 
сосни внаслідок заселення їх стовбуровими,- шкідниками та ураження грибами офіостомової груп 
на фоні загального погіршення температурних умов і зволоження. Окремі дерева сосни та інші 
порід зламані, сильно ослаблені, всихають або уражені гнилями.

Відведення дерев у ВСР провести за рахунок дерев IV-VI категорій санітарного стан 
інтенсивність вибірки - слабка.

- квартал 3 виділ 7, площа 1,6 га - на ділянці помітне групове та поодиноке всихання дер 
сосни внаслідок масового заселення їх стовбуровими шкідниками та ураження грибаь 
офіостомової групи, на фоні загального погіршення температурних умов і зволоження; деякі дере: 
повалені або зламані внаслідок дії вітру.

Відведення дерев у ВСР провести за рахунок уражених сосен IV-VI категорій санітарного стан 
інтенсивність вибірки - середня.
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- квартал 44 виділ 11, площа 0,5 га - опис ділянки схожий до опису попередньої ділянк 
інтенсивність вибірки - середня.

- квартал 59 виділ 1, площа 4,8 га - опис ділянки схожий до опису попередніх ділено 
інтенсивність вибірки - середня.

- квартал 61 виділ 4, площа 0,5 га - на ділянці помітне всихання дерев сосни внаслід( 
масового заселення їх стовбуровими шкідниками та ураження грибами офіостомової групи, на фо 
загального погіршення температурних умов і зволоження. Частина дерев ялини сильно ослабле 
або всихають внаслідок ураження опеньком осіннім.

Відведення дерев у ВСР провести, в основному, за рахунок дерев сосни IV-VI категор 
санітарного стану, частково -  ялини III-VI категорій стану; інтенсивність вибірки - середня.

- квартал 57 виділ 16, площа 1,5 га - ялинове насадження уражене кореневою губкою 
частина дерев ялини з вкороченим приростом, блідою хвоєю та ажурною кроною, зі смоляниїу 
виділеннями, без кори, всихають, всохли, повалені, зі зламаним стовбуром та відпраць^ва 
стовбурними шкідниками.

Відведення дерев у ВСР провести, в основному, за рахунок дерев ялини ІІІЛЧ категор 
санітарного стану; інтенсивність вибірки - сильна.



- квартал 57 виділ 17, площа 4,0 та - опис ділянки схожий до опису попередньої ділянк 
інтенсивність вибірки - сильна.

- квартал 57 виділ 18, площа 0,3 та -  більшість ростучих дерев ялини уражена коренево 
губкою, частина з них всохла або всихає; деякі дерева сосни ослаблені або всихають внасліді 
масового заселення їх стовбуровими шкідниками та ураження грибами офіостомової групи на фо 
загального погіршення температурних умов і зволоження.

Відведення дерев у ВСР провести за рахунок дерев сосни IV-VI категорій санітарного стан 
ялини - III-VI категорій стану; інтенсивність вибірки - слабка.

Висновки та пропозиції
1. В процесі лісопатологічного рекогносцирувального обстеження оглянуто 8 лісових діляш 

на загальній площі 13,6 га.
2. У відповідності до вимог «Санітарних правил в лісах України», з метою покращені 

загального санітарного стану, недопущення розвитку та поширення шкідників та хвороб ліс 
а також враховуючи виконувані насадженнями функції, рекомендувати погодити проведені 
вибіркових санітарних рубок в межах 8 обстежених ділянок на загальній площі 13,6 га.

3. Проведення вибіркових санітарних рубок та відведення дерев в рубку здійснити 
врахуванням вимог чинного природоохоронного та лісового законодавства та зазначеного 
даному акті для кожної з обстежених ділянок.
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До акту додається:
1. Лісопатологічний журнал на 1 аркуші.
2. Копії матеріалів лісовпорядкування на 6 аркушах.
3. Копії планів запроектованих в рубку ділянок на 6 арк.
4. Копії повідомлень про появу ознак погіршення санітарного стану на 8 арк.
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