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Комiсiя в складi: головного спецiалiста вiддiлу органiзацii охорони i захисту лiсу,

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

начальника вiддiлу монiторингу стану лiсових насаджень дслп кхаркiвлiсозахист>

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

Студенецького лiсництва Бурлачки о. I., за участю старости Студенеuького старостинського

округу оскiльськоi сiльськоТ об'сднаноТ територiальноТ громhли Бурлака В.Л., провела

обстех<ення соснових насад}кень Студенецького лiсництва, ,ЩП кIзюмський ЛiСГОСП), ЩО

гlотребують проведе}lня суцiльноТ рубки caHiTapHoi.

Площа обстеження склаJIа: 2r8 га.
За результатамлI обстеження встановлено:
кв. 106 вид. 5.3 площа 1r0 га. Згiдно матерiалiв лiсовпорядкування склад насадженнЯ

l0Сз, BiK 100 poKiB, II бонiтет, повнота 0,6, сер. висота 23 м, сер. дiаметр 30 см, тлу - Bl ДС.
Категорiя захисностi - захиснi лiси.

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

повнота 0,7110,06, сер. висота22 м, сер. лiаметр 25 см.

кв. 138 вид. 41.4 площа 1,0 га. Згiдно матерiалiв лiсовпорядкування склад насадженНЯ

8Сз2Сз, BiK 105/85 poKiB, II бонiтет, повнота 0,5, сер. висота 23/22 м, сер. дiаметр ЗбlЗб см,

ТЛУ - AzC. Категорiя захисностi - захиснi лiси.

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

повнота 0,З910,02 сер. висота25 м, сер. дiаметр З3 см.

кв. 141 впц.'7.2 площа 0r8 га. Згiдно матерiалiв лiсовпорядкування склаД насаДЖеННЯ

10Сз, BiK 65 poKiB, I бонiтет, повнота 0,8, сер. висота 2l м, сер. лiаметр22 см, тлу - ВzДС.

Категорiя захисностi - захиснi лiси.

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

повнота 0,6410,02, сер. висота 20 м, сер. дiаметр24 см.

У вишезазначених насадженнях виявлено всихання дерев та iх груп вiд ураження

iнфекчiйним захворюванням коренева губка. Вiдмiчено xapakTepнi ознаки ураження дерев

iнфекчiйними 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 _ и категорii фiзiологiчного стану, вiдпрацьованi

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

гнилизною корозiйно - деструктивного типу. .Щерева у мiжосередковому просторi (ш - IV

категорii фiзiологiчного стану) мають вкорочену блiдо - зелену хвою, вкорочений прирiст,

На ослаблених деревах III IV категорii вiдмiчено спроби заселення стовбуровимИ

шкiдниками з родини короiдiв (верхiвковий короiд, короiд стенограф). В насаджепнi

присугнi дерева зi зламаними стовбуРаi\,IИ, вершин€tми, дерева з нахилом 300 i бiльше вiД

вертикальноТ oci.



J

Насадження втратило бiологiчну стiйкiсть. I1ровЁд"""" вибiрковоТ caHiTapHoi рубки

призведе до зменшення повноти нижчg встановлених меж. KpiM того, збереження даного

насадження призведе до повноi втрати технiчноТ якостi деревини, руйнування лiсового

середовища, виникнення та розповсюдження осередкiв iнфекцiйних захворювань та

стовбурових шкiдникiв.

Враховуючи вищенаведене та керуючись п. п. Ns 4 - 6,27 - 33 <Санiтарних правил в

лiсах Украiни> комiсiя вважае за необхiдне призначити на даних дiлянках лiсу суцiльну

рубку caHiTapHy на 202| piK. Розробку провести згiдно розроблених технологiчних карт.
l

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

iнфекцiйrlих захворювань та стовбурових шкiдникiв, при необхiдностi проектувати заходи з

полiпшення санiтарного стану лiсiв.
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