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лiсопатологiчного обстеження насаджень,

що потребують проведення суцiльних рубок санiтарних

05 листопада2020 р.
м. Iзюм

комiсiя в складi: головного спецiалiста вiддiлу органiзацii охорОнИ i ЗаХИСТУ ЛiСУ,

мисливського господарства та охорони праui Харкiвського оУЛМГ ,Щрiбнохода е. В,,

начаJIьника вiддiлу монiторингу стану лiсових насадженЬ ДСЛП <ХаРКiВЛiСОЗаХИСТ))

Вороб'я е.в., головного лiсничого ,ЩП <Iзюмський лiсгосп> Романенко С.С., лiсничого

Придiнеuького лiсництва .Щомашкiна П.С., за участIо голови ЗаводськоТ сiльськоi рали

Чегринця м.м., провела обстеження лiсових насаджень Придiнеrrького лiсництва,

ЩП <Iзюлrський лiсгосп), що потребlтотьЪровелення суuiльноi рубкИ caHiTapHoT

[1лоща обстеження склала: 611 га.

За результатами обстеження встановлено:
Кв. з42 вид. 7.1 площа 0r9 га. Згiдно матерiалiв лiсовпорядкування склаД

насадженНя бСз4Сз, BiK 90/70 poKiB, II бонiтет, повнота 0,6, сер. висота 23120 м, сер. дiаметр

36120 см, тлу - ВzДС. Категорiя захисностi - лiси наукового призначення.

Пiд чаС проведенНя обстеження встанОвлено:склад насадження бСз4Сз,,III бонiтет,

повнота 0,7610,03, сер. висота21r м, сер. дiаметр22 см-

Кв. 418 вид. 11.1 площа 1,0 га. Згiдно матерiалiв лiсовпорядкування склад

насадження l0Сз, BiK 83 роки, I бонiтет, повнота 0,7, сер. висота 2З м, сер. лiаметр 24 см,

тлу * Bz ДС. Категорiя захисностi - лiси наукового признаrIення.

Пiд час проведення обстеження встановлено:склад насадження 10Сз, III бонiтет,

повнота 0,69/0,05, сер. висота 21 м, сер. дiаметр22 см. ,

Кв. 4lg вид. 11.1 площа 1r0 га. Згiдно матерiалiв лiсовпорядкування склаД

насадження 10Сз, BiK 105 poKiB, II бонiтет, повнота 0,б5, сер. висота 25 м, сер. дiаметр З2 см,

тлу - Bz ДС. Категорiя захисностi - лiси наукового призначення.

Пiд час проведення обстеження встановлено:склад насадження l0Сз, III бонiтет,

повнота 0,7910,05, сер. висота2З м, сер. дiаметр 28 см.

кв. 429 вид. 6.2 площа 1r0 га. Згiдно матерiалiв лiсовпорядкування склад наСаДЖОННЯ

l0Сз, BiK l00 poKiB, I бонiтет, повнота 0,6, сер. висота 26 м, сер. лiаметр 36 см, тлу - Bu ДС-

Категорiя захисностi - лiси наукового призначення-

Пiд час проведення обстеження встановлено:склад насадження 10Сз, II бонiтет,

повнота 0,7610,05, сер. висота22 м, сер. дiаметр 28 см.

Кв. 4Зб вид. 8.2 площа 0,9 га. Згiдно матерiалiв лiсовпорядкування скJIаД

насадХення 10Сз, BiK 103 роки, II бонiтет, повнота 0,7, сер. висота 24м, сер. лiаметр З2 см,

тлу - Вzдс. Категорiя захисностi - лiси наукового призначення.

пiд час проведення обстеження встановлено:склад насадження 10Сз, III бонiтет,

повнЬта 0,87/0Р8, сер. висота2З м, сер. дiаметр 28 см.

Krl. 520 вид. l2.| площа 0,9 га. Згiдно матерiалiв лiсовпорядкування скJIаД

насадження 9СзlБп+,Щз, BiK 105 poKiB, II бонiтет, повнота 0,55, сер. висота 26 м, сер. дiаметр

40 см, тлу - ВzДС. Категорiя захисностi - лiси наукового призначення,

Пiд час проведення обстеження встановлено:склад насадження 9СзlБп+,Щз, II бонiтет,

повнота 0,5ll0,01, сер. висота24 м, сер. дiаметр З0 см.



-
кв. 541 вiц.12 площа 0r4 га. Згiдгrо п,rn "pi-i" лiсовпорядпу"urr" склад насаДжеННЯ

10Сз, BiK 66 poKiB, I бонiтет, повнота 0,7, сер. висота 19 м, сер. дiаметР 24 см, ТЛУ- AzC.

категорiя захисностi - лiси наукового призначення.

Пiд час проведення обстеження встановлено:склад насадження 10Сз, III бонiтет,

повнота 0,7910,06, сер. висота l5M, сер. дiаметр l7 см.

У вищезазначених насадженнях виявлено всихання дерев та ix груп вiд ураження

iнфекцiйним захворюванням коренева губка. Вiдмiчено xapakTepнi ознаки ураження дерев

iнфекuiйнИми захвоРюваннямИ соснова губка, облямований трутовик, рак сiрянка. Ступiнь

ураження сильний. Характер всихання куртинний. В серединi та по периметру куртин

знаходяться стоячi та поваJIенi дерева v - vI категорiт фiзiологiчного стану, вiдпрацьованi

стовбуровими шкiдниками (вусачi, златки). Коренева система вивалених дерев уражена

гнилизною корозiйно - деструктивного типу. .Щерева у мiжосередковому просторi (Iп _ ш
категgрii фiзiологiчного стану) мають вкорочену блiдо - зелену хвою, вкорочений прирiст.

На ослаблених деревах III ry категорii вiдмiчено спроби заселення стовбуровимИ

шкiдника:r.tИ з родинИ короiдiв (верхiвковий короiл, короiд стенограф). В насадженнi

присутнi дерева зi зламаними стовбурами, вершинами, дерева з нахилом 300 i бiльше вiд

вертикirльноi oci.
Насадrкення втратило бiологiчну стiйкiсть. Проведення вибiрковоi санiтарноi рубки

призведе до зменшення повноти нижче встановлених ме}к. KpiM того, збереження даного

насад}кення призtsеде до повноi втрати технiчнот якостi деревини, руйнування лiсового

середовища, виникнення та розповсюдження осередкiв iнфекuiйних захворювань та

стовбурових шкiдникiв.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. Ns 4 - 6,27 - З3 кСанiтарних правил в

лiсах УкраТни> комiсiя вва}кас за необхiдне призначити на даних дiлянках лiсу сучiльгrу

рубку carIiTapHy на 2О27 piK. Розробку провести згiдно розроблених технологiчних карт.

Лiсовiдновлення провести у найкоротший TepMiH (протягом 2 poKiB), шляхом створення

лiсових культур цiльових порiд, згiдно проекту лiсових культур. В сумiжних насадженнях

рекомендовано вести посилений нагляд, з метою запобiгання масового розповсюдження
iнфекuiйllих захворювань та стовбурових шкiдникiв, при необхiдностi проектувати заходи з

полiпшення санiтарного стану лiсiв,
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