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Комiсiя в складi: головного спецiалiста вiддiлу органiзацii охорони i захисту лiсу,
мисливського господарства та охорони працi Харкiвського оУЛМГ
!рiбнохода С. В."
начальника вiддiлу монiторингу стану лiсових насаджень
дслп <харкiвлiсозахист)
Вороб'я с, в-, головного лiсничого ,ЦП кIзюмський лiсгосп>> Романенко с. с.,
лiсничого
Пiщанського лiсництва Бондаря С.О., за участю землевпорядника МалокомишувахськоТ
сiльськоТ ради Венжеги С.В., провела обстеження соснових насаджень Пiщанського
лiсництва, flП кIзюмський лiсгосп>, що потребують проведення суuiльноi
рубки caHiTapHoT.
Площа обстеження склаJIа: 2r5 rа.
за результатам}i обсте;кення встановлено:
Кв, 52б вид. l3 плоцlа 0,8 га. Згiдно матерiалiв лiсовпорядкування склад насадження
l0Сз, BiK l00 poKiB, Il бонiтет, пов}Iота 0,6, сер. висота 24 м, сер.
дiаметр 28 см, тлу * ВzДС.
категорiя захисностi - лiси наукового призначення.

Пiд час проведення

обстеrкення встановлено:склад насадження 10Сз, III бонiтет,
повнота 0,86/0,06, сер. висота22 м, сер. дiаметр 26 см.

Кв, 543 в[Iд. 19.1 площа 0,8 га. Згiдно

матерiалiв лiсовпорядкування склад
8СЗ2СЗ, BiK 110i130 poKiB, Ii бонiтет, повнота 0,5, сер. висота 25/27 м, Сер.
дiаметр 32/40 см, тлу - ВzДС. Категорiя захисностi лiси наукового призначення.
Пiд час проведення обстеження встановлено:склад насадження 8Сз2Сз, III бонiте,г,
повнота 0,86/0,0б, сер. висота22 м, сер. дiаметр 28 см.
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Кв, 577 вид. 8.1 площа 0r9 га. Згiдно

матерiалiв лiсовпорядкування склад
насадження 10Сз, BiK 85 poKiB, I бонiтет, повнота 0,7, сер. висота 25 м, сер.
дiаметр З0 см,
тлу - Bz ДС. Категорiя захисностi - лiси наукового призначення.

Пiд час проведення обстеження

встановлено:склад насадження 10Сз, II бонiтет,
повнота 0,68/0,08, сер. висоТа2З м, сер, лiаметр 34 см.
вищезазначених насадженнях виявлено всихання дерев та ix груп Вiд
урокення
iнфекцiйним захворюванням коренева губка. Вiдмiчено xapakTepнi ознаки
ураження дерев
iнфекцiйними зulхворюваннями соснова губка, облямований трутовик,
рак сiрянка. Ступiнь

у

ураження силъний. Характер всихання куртинний. В серединi та по периметру куртин
ЗНахоДяТься стоячi та повчlленi дерева V
- И категорii фiзiологiчного стану, вiдпрацьованi
стовбуровими шкiдникutми (вусачi, златки). Коренева система вивалених
дерев уражена
гнилизною корозiйно - деструктивного типу. Щерева мiжосередковому просторi (пI
у
1y

-

категорiТ фiзiологiчного стану) пrаоть вкорочену блiдо - зелену хвою, вкорочений
прирiст.

ослаблениХ дереваХ III IV категорii вiдмiчено спроби заселення стовбуровими
шкiдниками 3 родини короiдiв (верхiвковий короiд, короiд стенограф). В насадженнi
присутнi дерева зi зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 300 i
бiльше вiд

На

вертикальноi oci.

Насадження втратило бiологiчну стiйкiсть. Проведення вибiрковоi caHiTapHoi
рубки
призведе до зменшеннJI повноти нижче встановлених меж. KpiM того,
збереження
даного

-

насадження призведе до повнот втрати техiliчноi якостi
деревини, руйнування лiсового
середовища, виникнення та розповсюджен}lя осередкiв iнфекцiйних
захворювань та
стовбурових шкiдникiв.
Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. Jф 4 - 6,27 - 33 <Санiтарних
правил в
лiсах УкраiЪи> комiсiя вважас за необхiдне призначити на
даних дiлянках лiсу суцiльну
рубку caHiTapHy на 202| piK. Розробку провести згiдно розроблених технологiчних карт.
Лiсовiдновлення провести у найкоротший TepMiH (лротягом 2 poKiB),
шляхом створення
лiсових культур цiльових порiд, згiдно проекту лiсових культур.
В сумiжних насадженнях
вести
посилений нагляд, з метою запобiгання масового
рекомендовано
розповсюдження
iнфекцiйних захворювань та стовбурових шкiдникiв, при необхiдностi
проектувати заходи з
полiпшення санiтарного стану лiсiв.
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Комiсiя в складi: головного спецiалiста вiддiлу органiзацii охорони
i захисту лiсу,
мисливського господарства та охорони працi Харкiвського
оУЛМГ
[рiбнохода С. В.,
начальника вiддiлу монiторингу стану лiсових насаджень
кхаркiвлiсозахист))
!слп
Вороб'я е, в,, головного лiсничого
!П<Iзюмський лiсгосп>> Романенко с. с., лiсничого
ГIiщанського лiсництва Бондаря е.О., за
участю землевпорядника МалокомишувахськоТ
сiльськоi ради Венжеги С.В., провела обстеження соснових
насаджень Пiщанського

лiсництва,

[П

<Iзюмський лiсгосп>, що потребують проведення
сучiльноТ рубки caHiTapHoi.
i

Плош{а обстеження склаJIа: 0,6

га.

За результатами обстежеrrня встаtlовлено:

Кв, 553 вид, 16,1 площа 0,б га. ЗгiднО

НаСаДЖеННЯ

l0

матерiалiв лiсовпорядкування склад

ВЛЧ, BiK 80 PoKiB, II бОнiтет, повнота 0,7, сер. висота
24

м, сер.лiаметр 28 см,
Савч. Категорiя захисностi лiси наукового призначення.
Пiд час проведення обстея<ення встаIIовлено:склад насадх(ення
l0 Влч, II бонiте.г,
повнота 0,88/0,5, сер. висоТа2З м,сер.
дiаметр 30 см.
При обстеженнi на даноТ дiлянки
Що дерева в насадженнi ураженi
"bru"o"n"nO,
iнфекцiйними захворюваннями звичайний
трутовик, несправжнiй вiльховий трутовик,
променистий трутовик, iHoHoTyc шерстиноволосий, сiрчано
- жовтий трутовик, ступiнь
урах(ення сильний, Внаслiдок ураження даними захворюваннями
розвиваються комлевi та
стовбуровi гнилi, що призводять до поступово.о оaruбп.ння
та uiдм"ропня дерев, а також
втрати механiчнот стiйкостi та цiлiсностi
деревини. В насадженнi присутнi дерева з ознака]илI
ураження даними iнфекцiйними захв'орюваннями (плодовi тiла,
напливи, дупла),
"е*рози,
дерева зi зламаними стовбурам",
u"р-"rами,
дерева з
Зi1"#:::".i;Ч.:,:.":_Т:i]
iT"HeM, oci. Також
пахиJlOм Ju l оlльше вlд :вертикальнот
вiдмiчено дерева з численними ознаками
пошкодження стовбурiв низькими температурами (морозобоiни),
що призводять до ура}кення
дерев iнфекцiйним захворюваннями та сприяють ix пода_гrьшому
розповсюдженЕю.
Насадя<ення втратило бiологiчпу .iiЯni.Tb. Проведення
вибiрковоi' caHiTapHoi рубки
призведе до зме}Iшення повноти нижче встановлених
меж. kpiM iого, збереженr" йоaо
насадження призведе до повнот втрати технiчнот якостi
деревини, руйнування лiсового
середовища, виникнення та
розповсюдження осередкiв iнбекцiйй захворювань та
стовбурових шкiдникiв.
Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. ]ф 4 6,27 - 33 кСанiтарних правил в
лiсах УкраiЪи> комiсiя вважас за необхiдне призначити
на даних дiлянках лiсу суцiльну
рубку caHiTapHy на 202l piK. Розробку провести згiдно розроблених технологiчних
карт.
Лiсовiднсlвлення провести у найкоротшиЙ TepMiH (протягом
2 poKiB), шляхом природного
поновлення, В сумiжних насадженнях
рекомендовано вести посилений нагляд, з метою
запобiгання масового розповсюдження iнфекчiйних
захворювань та стовбурових шкiдникiв,
при необхiдностi проект}вати заходи з .rоrriпш"rня
санiтарного стану лiсiв.
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