Акт

лiсопатологiчrrого обgгежеlrня паGадхýець
на доцiльнiсть прпзначення в них заходiв з полiпшення санiтарного
стану, а саме вшбiрковнх caнiTapнпx рубок в IIIШ "Зачарованиfi край"

ННП "Зачарований край"

07 травня 202l р.

iнженером-лiсопатологом
Закарпатського ОЛПП ДСJШ
приоутностi в.о. головного
"Лъвiвrriсозахист" Стебелецьким О.Б.,
лiсничого ННП "Зачарований край" Коryбея А.В., лiсничого Iльницъкого
лiсництва Кампо С.В., лiсничого Пiдгiрнянського лiсництва Маргiта В.М.,
проведено обстеження лiсових насаджень на доцiльнiсть проведення в нIФ(
заходiв з полiпшення санiтарного стану, а саме вибiркових санiтарних рубок.
Лiсопатологiчне обстеженrrя прOводилось шляхом спрацювrlнЕя

Нами,

в

первинноТ документацiI: MaTepia.lriB лiсовпорядк)rвання,

MaTepia"lriB

iнвентаризацiТ осередкiв шкiдникiв та хвороб лiсу, повiдомлення про появу
ознак погфшення санiтарного стану лiсовrо< насаджень, перелiку заходiв з
гrолiпшення санiтарного стану лiсiв.

Лiсопатологiчне обстеження проведено рекогносцирувzlльним
методом з веденнrIм лiсопатопогiчного журналу, уточненнrIм |раницъ

дi.гrянок, в яких плануеться проведення вибiркових санiтарних рубок, шшяхом

та по ходових лiнiях з метою
хвороб, шкiдникiв та iнших патологiй

проходження по периметру

видового

скJIаду

визначення
насаджень,
обов'язковiй

встаЕовлення сryпенi пошкодження дерев, якi пiд;tягають
вирубцi згiдно вимог <Санiтарних правил в лiсах Украiнп>.
Лiсошатологiчний журнt}л в розрiзi лiснпцтв додасться, таксацiйна
хЕ)актеристика насадженъ взята iз матерiалiв лiсовпорядкування станом на
01.01.2011 року.

Всъою лiсопатологiчне обстеження насаджень

на

доцiльнiстъ
призначенюt в них заходiв з полiпшення санiтарного стану, а саме вибiркових
сайтарних рубок проведено на запlльнiй площi 8r8 га.

Iльницьке лiсництво
Квартал 1 , видiл 3б n площа 3о4 га.
Насадження пошкоджене вiтровалом, вiтроломом, стовбуровими
rниJIями" трутовиками( HMBHi також iншi ознаки розвитку дерево руйнуючих
грибiв). Ступiнъ пошкодження насадження середня. Вважасмо за доцiльне

провести вибiркову caHiTapHy рубку.
Квартал 9, впдiл 13 , площа 1r3 га.
Насаджешrя поцIкоджеЕе BiTpoBmroM, вiтроломом, стовбуровими
шкiдниками, опеньком ociHHiM. Сryпiнь пошкодження насадження середня.
Вважаемо за доцiльне провести вибiркову caHiTapнy рубку.

Квартал 9 о видiл 28 , площа 0r4 га.
Насадження пошкоджене стовбуровими шкiдникаг*ша, опеньком
ociHHiM. Ступiнъ пошкодження насадження слабка. Вважаемо за доцiльне

провести вибiркову caHiTapHy рубку.
Квартал 9 , видiл 54 , площа 0о4 га.

Насадження пошкоджене вiтровалом, вiтроломом, стовбуровими
гЕилями (наявнi також iншi ознаки розвитку дерево руЙнуючих грибiв),
стовбуровими шкiдниками. Стугriнь пошкодженнlI насадженшI середня.

Вважасмо за лоцiлъне провеýти вибiркову caHiTaprry рубку.
Квартал 12 , видiл 59 , площа 1Р га.

Насадження пошкOджене вiтровалом, вiтроломом, стовбуровими

гниJuIми, трутовиками (наявнi також iншi ознаки розвитку дерево руйнуючих
грибiв). Сryпiнъ пошкодження насадженшI середня. Вважаемо за доцiльне
провести вибiркову caHiTapHy рубку.

Пiдгiрнянське лiсництво
Квартал 11 , видiл 22 , площа 0r3 га.
Насадження пошкодх(ене вiтровалом, вiтроломом, стовбуровими
гнашIми (наявнi також iншi ознаки розвитку дерево руЙнуючих грибiв),
трутовиками. Ступiнь пошкодження насадження слабка. Вважаемо за
доцiльне провести вибiркову caHiTapHy рубry.
Квартал 11 , видiл 29 , площа 0о5 га.
Насадження пошкоджене вiтровалом, вiтроломом, стовбуровими
гнилями (наявнi також iншi ознаки розвитку дерево руЙнуючих грибiв),
трутовиками. Ступiнъ пошкодження насадження сильна. Вважаемо за
доцiльне провести вибiркову caHiTapHy рубку.
Квартал 13 , видiл 18 , площа 0rб га.
Насадження поrrlкоджене вiтрова-гrом, вiтроломом, стовбуровими
гниJIями (наявнi також iншi ознаки розвитку дерево руЙнуючих грибiв),
трутовиками. Ступiнь rrошкодження насадження сильна. Вважасмо за
доцiлъне провести вибiркову caHiTapHy рубку.

Висновки та пропозицii:

1.

Всього лiсопатологiчне обстеження проведено на площi 8,8 га при

цьому виявлено:

-

Вiтровал, вiтролом - 8r4 га
слабка сryпiнь шошкодження * 0,З га

середня ступiнъ пошкодження - 7,0 га
силъна ступiнь пошкодження - t,1 га

2

-

Стовбуровими шкiднlлками - 0о4 га
слабка сryпiнь пошкодженЕrI - 0,4 га

2. З

метою наведення н€шежного санiтарного стаЕу, недопущення

розповсюдження хвороб та стовбурових шкiдникiв, втрати технiчноi якостi
деревини та згiдно вимог СПЛУ провести вибiрковi caHiTapHi рубки на тrлощi
8ý га.
З. CaHiTapHi рубки гIровести у термiни вiдповiдно до вимог встановлених
Санiтарними правилами в лiсах Украiни.
4. Вiдведення дерев в рубку провести з BpaxyBaHHrIM вимог чинного
природоохоронЕого та лiсового законодавства.
5_ На ocнoBi aKTiB огJIяry мiсць рубок забезпечити з€lходи з вiдновлення
лiсiв вiдповiдно до Правил вiдтворення лiсiв, затверджених постановою КМУ
вiд 01.03.2007 р. JФ 303.
6. Провести заходи щодо оздоровлення, запобiгання зараженню або
пошкодженню сумlжних насаджень.
Iнженер-лiсопатолог Закарпатського ОJIПП
ДСЛП "Львiвлiсозахист"

Стебелецъкий О.Б.

в.о. головного лiсничого
ННП "Зачаlюванrй край"

Коryбей А.В.

Лiсничий Iльницького лiсництва

Кампо С.В.

Лiсничий Пiдгiрнянсъкого лiсництва

/

/

,/

Маргiта В.М.

J

