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І. Ф. Шишканинець, В. В. Лутак, В. С. Феннич 
Національний природний парк "Зачарований край", с. Ільниця, Україна 

САНІТАРНИЙ СТАН ПОХІДНИХ ЯЛИНОВИХ НАСАДЖЕНЬ НАЦІОНАЛЬНОГО 
ПРИРОДНОГО ПАРКУ "ЗАЧАРОВАНИЙ КРАЙ" 

Територія Національного природного парку "Зачарований край" розташована в центральній частині Вигорлат-Гутинсь-
кої Вулканічної гряди (передгір'я Східних Карпат) і на 96,7 % представлена лісовими землями. У породному складі явним 
домінантом є бук європейський (Fagus sylvatica L.) ‒ 92 %, на другому місці ялина європейська (Picea abies (L.) H. Karst.) ‒ 
6,6 %, на решту порід припадає 1,4 % від площі вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок. Регулярне вивчення стану 
насаджень на територіях природно-заповідного фонду ‒ одне із завдань, покладених на науковий відділ Національного при-
родного парку "Зачарований край". Оцінювання санітарного стану здійснювали переважно у літні місяці (липень-вересень) 
2020 р. на дев'яти кругових постійних пробних площах, з використанням відповідних методик. Встановлено, що деревоста-
ни (зважаючи на санітарний стан ялини загалом) за індексом санітарного стану є дуже ослабленими ‒ участь ялини у складі 
3-4 одиниці, всихаючими ‒ 7-8 одиниць, всохлими ‒ 9-10 одиниць. За ступенем деградації фотосинтетичного апарату дере-
востани з участю ялини у складі 3-4 та 7 одиниць належать до класу "середньо ушкоджені", а деревостани з участю ялини у 
складі 8-10 одиниць – переважно до класу "дуже ушкоджені". Середня частка сухостійної деревини в загальному запасі 
збільшилася за 10-річний період від 2,9 до 37,8 %. При цьому середня частка сухостійної деревини у змішаних деревостанах 
становить 21,8 %, а у чистих та з переважанням участі ялини (8 і 9 одиниць) ‒ 45,8 %. Виявлено, що середня частка сухос-
тійних дерев на пробних площах становить 63,5 % ‒ від кількості дерев ялини та 44,6 % ‒ від загальної кількості дерев. Се-
редня частка сухостійних дерев у змішаних деревостанах становить 29,1 %, а у чистих та з участю ялини 9 і 8 одиниць ‒ 
53,1 %. Масове всихання ялини призвело до переходу більшості деревостанів ялини, за елементом лісу, у всохлі насаджен-
ня. Основними причинами деградації ялинових деревостанів є осередки короїдів та абіотичні чинники (вітровали та бурело-
ми), що призвели до механічних пошкоджень стовбурів. 
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Вступ / Introduction 

Територія Національного природного парку (далі 
НПП) "Зачарований край" розташована у центральній 
частині Вигорлат-Гутинської Вулканічної гряди, перед-
гір'я Східних Карпат, а саме – у межах хребта Великий 
Діл. Цей масив відділений від інших частин Вулканіч-
ної гряди долинами річок Латориця з північного заходу 
і Боржава з південного сходу. В адміністративному ви-
мірі НПП розташований у межах Хустського району За-
карпатської області. НПП "Зачарований край" створе-
ний на місці наявного впродовж 2002-2009 рр. регі-
онального ландшафтного парку "Зачарований край". До 
створення регіонального ландшафтного парку госпо-
дарську діяльність здійснювали майже на 80 % тепе-
рішньої площі парку, яка становила 6101 (з них 452 га 
земель без вилучення) га. Незважаючи на інтенсивну 
господарську діяльність в минулому, тільки 6,9 % лісо-
вих земель за основним елементом лісу не відповідає 
займаним умовам місцезростання. 

Територія парку на 96,7 % зайнята лісовими земля-
ми. У породному складі явним домінантом є бук євро-

пейський (Fagus sylvatica L.) ‒ 92 %, друге місце нале-
жить ялині європейській (Picea abies (L.) H. Karst.) ‒ 
6,6 %, на решту порід припадає 1,4 % від площі вкри-
тих лісовою рослинністю лісових ділянок. 

За даними проєкту організації території, із 380,2 га 
похідних ялинових деревостанів на зону регульованої 
рекреації припадає 75,1 %, господарську зону ‒ 22,0 %, 
заповідну зону ‒ 2,9 %. За віком переважна більшість 
ялинових деревостанів належить до шостого (63,1 %) та 
третього (27,0 %) класів віку (тривалість класу віку ‒ 
10 років). За санітарним станом похідні ялинники па-
нівного віку (50-70 років) здебільшого є сильно ослаб-
лені (55,0 %), здорових і ослаблених виявлено 36,0 %, 
до категорії свіжий і старий сухостій віднесено 9,0 %. 
Частка похідних ялинників парку, які ростуть у вологій 
чистій бучині (D3-Бк) та свіжій чистій бучині (С3-Бк), 
становить 92,4 та 7,6 % відповідно. 

Об'єкт дослідження ‒ похідні ялинові насадження 
Національного природного парку (НПП). 

Предмет дослідження ‒ санітарний стан та зміна лі-
сівничо-таксаційних показників деревостанів. 

Мета роботи ‒ визначення санітарного стану та ди-
_____________________________________ 
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наміки лісівничо-таксаційних показників насаджень за 
останнє десятиріччя. 

Для досягнення зазначеної мети визначено такі ос-
новні завдання дослідження: дослідити санітарний стан 
похідних ялинових насаджень та зміну основних такса-
ційних показників за останнє десятиріччя. 

Наукова новизна отриманих результатів досліджен-

ня ‒ вперше на території НПП оцінено санітарний стан 
похідних ялинових насаджень. 

Практична значущість результатів дослідження – 

результати досліджень можуть бути використані під час 
розроблення нового (2021-2022 рр.) проєкту організації 
території НПП; наведено рекомендації для здійснення 
господарських заходів у похідних насадженнях НПП. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. За ос-
таннє десятиліття стан деревостанів ялини європейської 
істотно погіршився в більшості типів лісу. Основними 
причинами швидкої масової деградації деревостанів 
Карпатського регіону є, безперечно, глобальні зміни клі-
мату та масове вирощування ялини за межами її при-
родного ареалу [4, 5, 9]. Варто зазначити, що процеси 
відмирання ялинових лісостанів є наслідком складної 
взаємодії комплексу причин. Визначальними чинниками, 
які призводять до загибелі лісостанів, є погодні умови ‒ 
посушливі періоди та падіння рівня ґрунтових вод [7]. 

Поширення всихання ялинових насаджень залежить 
від висотно-поясних, рельєфних і місцевих лісівничих 
умов регіону. Найбільш уразливими до всихання є на-
садження на висотах 400-900 м [11]. У віці 55-60 років 
більшість похідних ялинників досягає кількісної стиг-
лості, яка відповідає середньому запасу 490-580 м3·га-1 

та інтенсивно пошкоджується кореневими гнилями [1]. 
Середні поточні збитки для Українських Карпат від 
всихання ялини сягають 12 тис. грн.·га-1 [15]. 

Унаслідок здійснення комплексних досліджень яли-
нових лісів Українських Карпат встановлено, що зі збі-
льшенням віку похідних ялинників на схилах різних ек-
спозицій достовірно (R2=0,98) зменшується площа наса-
джень, у яких всихання немає та істотно (R2=0,96) збіль-
шується площа насаджень сильного ступеня пошко-
дження [8]. Однак, щодо екологічних наслідків всихан-
ня ялинників Українських Карпат, то встановлено (у 
91 % випадків) як позитивні: динаміка фіторізноманіття 
спрямована на збільшення кількості видів рослин, так і не-
гативні: погіршення їх киснепродукційних функцій [16]. 

Матеріали та методи дослідження. Оцінювання 
санітарного стану здійснювали переважно у літні місяці 
(липень-вересень) 2020 р. на дев'яти кругових пробних 

площах розміром 1000 м2 (R-17,85 м). На пробній площі 
пронумеровували всі дерева діаметром 6 см і більше. 

Обліки дерев виконували за 2-сантиметровими сту-
пенями товщини, на висоті грудей (1,3 м), за породами. 
Висоту дерев вимірювали висотоміром Vertex у 9-ти де-
рев: середнього, верхнього та нижнього ступенів. При 
цьому здійснювали оцінювання дерев за категоріями 
технічної придатності [6], санітарним станом [14], ви-
дом пошкодження [10] та втратами асиміляційного апа-
рату [3]. Для оцінки дефоліації використано атлас втрат 
асиміляційного апарату лісових дерев [2]. За дефолі-
ацією дерев визначали середню величину ознаки для 
деревної породи та деревостану, і відносили деревостан 
за ушкодженням до одного з чотирьох ступенів: без уш-
коджень (0) – дефоліація ≤10 %; слабо ушкоджені (1) – 
11-25 %; середньо ушкоджені (2) – 26-60 %; дуже ушко-
джені (3) – 61-90 %; загиблі (4) – 91-100 % [3]. 

Індекс стану деревостанів розраховували як се-
редньозважений показник за такою формулою: 
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де: Іс – індекс стану деревостану; К1…КN – категорії ста-
ну дерев; n1…nN – кількість дерев кожної категорії ста-
ну; N – загальна кількість врахованих дерев. 

Якщо величина індексу стану не перевищує 1,5, на-
садження вважають здоровим, 2,5 – ослабленим, 3,5 – 
сильно ослабленим, 4,5 – всихаючим, 5,5 – всохлим [13]. 

Результати дослідження та їх обговорення / 
Research results and their discussion 

Перед закладанням пробних площ проаналізовано 
матеріали лісовпорядкування, ліміти на використання 
природних ресурсів у межах територій та об'єктів за-
гальнодержавного значення НПП "Зачарований край" 
від рубок формування і оздоровлення лісів (проєкти лі-
мітів), щоб унеможливити вплив рубок за період 2011-
2020 рр. на стан похідних ялинових насаджень НПП. 

Пробні площі закладено у насадженнях панівної ві-
кової категорії (50-70 років), які ростуть у вологій чис-
тій бучині (пробні площі (далі ПП) 1Я, 2Я, 3Я, 5Я, 7Я, 
8Я, 9Я) та свіжій чистій бучині (ПП 4Я, 6Я) і розміщені 
у межах 830-850 м н.р.м., окрім однієї: ПП 5Я ‒ на ви-
соті 664 м н.р.м. Щоб отримати основні дані для аналізу 
лісопатологічної ситуації та санітарного стану деревос-
танів, ми здійснили порівняльний аналіз зміни основ-
них лісівничо-таксаційних показників насаджень за 10-
річний період (табл. 1). 

Табл. 1. Лісівничо-таксаційна характеристика насаджень (чисельник ‒ за матеріалами лісовпорядкування (2011 р.), зна-
менник ‒ за матеріалами пробних площ) / Forest taxation characteristics of spruce plantations (nominator is based on forest 

taxation materials (2011), denominator is based on the materials from the sample areas) 
Dсер., см Hсер., м Запас деревини, м3 ּ◌·га-1 

№ 
ПП 

Склад насадження 
Вік, 
роки Бкл Ял Бкл Ял 

Повно-
та 

Боні-
тет сиророс-

тучої 
сухос-
тійної 

разом 

1Я 10Яле/9Яле1Бкл 58/68 -/15 26/33 -/15 24/24 0,7/0,5 Iа /I 440/278 30/27 470/305 
2Я 10Яле+Бкл/10Яле+Бкл 55/65 -/14 24/39 -/14 24/28 0,8/0,3 Iа/Iа 500/245 20/324 520/569 
3Я 10Яле+Бкл/9Яле1Бкл 55/65 -/12 24/35 -/12 24/25 0,8/0,2 Iа/Iа 500/140 20/380 520/520 
4Я 8Яле2Бкл+Яв/7Бкл3Яле 52/62 24/20 28/36 24/24 25/29 0,8/0,75 Ib/Ib 480/374 20/136 500/510 

5Я 
6Яле1Яв2Бп1Бкл+Ос/4Яле5Бп

1Бкл+Яв 
26/36 12/12 12/18 12/14 12/19 0,7/0,8 Iа/Ib 150/289 0/48 150/337 

6Я 8Яле2Бкл+Яв/6Бкл4Яле 52/62 24/22 28/38 24/26 25/28 0,7/0,7 Ib/Ib 430/411 20/134 450/545 
7Я 8Яле2Бкл+Яв/7Яле3Бкл 57/67 18/16 26/34 18/21 24/26 0,8/0,6 Iа/Iа 410/329 15/161 425/490 
8Я 8Бкл2Яле+Яв/8Яле2Бкл 40/50 18/18 22/35 17/22 19/25 0,8/0,4 I/Iа 250/250 0/213 250/463 
9Я 10Яле/10Яле 58/68 -/- 26/37 -/- 23/28 0,6/0,3 Iа/Iа 360/212 10/281 370/493 
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Табл. 2. Показники стану похідних ялинових деревостанів (насаджень) НПП "Зачарований край" / The indices of sanitary 
conditions of the spruce stands (plantations) in Zacharovany Kraj National Nature Park 

N, шт.· га-1 Клас Крафта 
Індекс санітарного 

стану 
Дефоліація 

Переважаючі пошкодження 
ялини, шт. 

Ял 
№ 
ПП 

загальна сироросту-
ча 

сухос-
тійна 

загаль-
ний 

Ял 
загаль-

ний 
Ял загальна Ял короїд 

витік 
живиці 

механічні 
пошкоджен-

ня 
1Я 47 33 8 3,6 3,3 3,7 4,2 58,1 72,9 8 10 8 
2Я 65 15 47 4,4 4,4 5,2 5,4 88,8 92,1 47 4 2 
3Я 83 11 62 4,7 4,7 5,2 5,6 86,1 94,7 62 0 5 
4Я 92 9 21 3,7 4,1 3,4 5,3 46,5 91,3 21 3 0 
5Я 143 44 54 3,5 4,4 3,7 4,6 59,4 78,5 54 1 10 
6Я 78 10 16 3,7 4,0 3,1 5,0 43,8 85,4 16 1 2 
7Я 111 19 38 3,8 4,0 3,8 5,1 55,9 87,7 31 3 4 
8Я 72 17 39 4,2 4,3 4,4 5,1 71,9 86,7 39 0 12 
9Я 44 14 30 4,0 4,0 4,9 4,9 85,0 85,0 30 1 4 

За матеріалами шести пробних площ (ПП 1Я, 2Я, 
3Я, 5Я 7Я, 9Я) склад насаджень не має істотної різниці 
з матеріалами лісовпорядкування, а за матеріалами 
трьох пробних площ (ПП 4Я, 6Я, 8Я) – інший: відбула-
ся зміна головної породи (див. табл. 1). Істотне розхо-
дження за складом на трьох пробних площах можна по-
яснити переважно куртинним зростанням ялини у наса-
дженні, де і були закладені пробні площі та, очевидно, 
всиханням ялини. Збільшення частки бука за матеріала-
ми пробних площ у складі насаджень, особливо в яли-
ново-букових деревостанах, пояснюють значним погір-
шенням санітарного стану ялини та її всиханням (су-
хостійні дерева ялини під час визначення складу дере-
востану до уваги не брали). 

Середній діаметр ялини збільшився у середньому на 
40,0 %, а бука ‒ зменшився на 8,0 % (до переліку взято 
дерева діаметром від 6 см). Також відзначено відповідні 
зміни середніх висот, однак на бонітет це не вплинуло. 

Повнота у чистих ялинових деревостанах та у дере-
востанах з домішкою бука (1-2 одиниці) знизилася майже 
у два рази, а у змішаних деревостанах (ПП 4Я, 5Я, 6Я, 
7Я) майже не змінилася. 

Щодо загального запасу деревини, то за матеріалами 
восьми пробних площ він збільшився у середньому на 
23,0 % порівняно з матеріалами лісовпорядкування, а 
на першій пробній площі ‒ зменшився. Зниження запа-
су на ній можна пояснити зниженням бонітету (велика 
кількість дерев, внаслідок вітролому, із механічно пош-
кодженими верхівками). Запаси сухостійної деревини 
збільшилися у середньому майже у 13 разів, а сиророс-
тучої ‒ дещо зменшилися на всіх пробних площа, окрім 
п'ятої, на якій збільшення участі берези у складі наса-
дження стало причиною зростання запасу. 

Середня частка сухостійної деревини в загальному 
запасі за матеріалами лісовпорядкування є значно мен-
шою і становить 2,9 %, а за матеріалами пробних площ 
‒ 37,8 %. При цьому середня частка сухостійної дереви-
ни у змішаних деревостанах (ПП 4Я, 5Я, 6Я) становить 
21,8 %, а у чистих та з переважанням участі ялини (8 і 
9 одиниць) ‒ 45,8 %. 

Зважаючи на значне збільшення частки сухостійної 
деревини у загальному запасі та враховуючи динаміку 
всихання, похідні ялинові насадження парку можуть не 
досягнути віку технічної стиглості, який настає у 71-
80 років [1]. Якщо брати до уваги кількість дерев, то се-
редня частка сухостійних дерев на пробних площах ста-
новить: 63,5 % ‒ від кількості дерев ялини та 44,6 % ‒ 
від загальної кількості дерев (табл. 2). Середня частка 
сухостійних дерев у змішаних деревостанах становить 

29,1 %, а у чистих та з участю ялини 9 і 8 одиниць ‒ 
53,1 %. 

Аналізуючи отримані дані щодо індексу санітарного 
стану ялинників, визначено, що насадження (зважаючи 
на санітарний стан ялини загалом) НПП "Зачарований 
край" поділяють на сильно ослаблені (участь ялини у 
складі 3-4 одиниці), всихаючі (участь ялини 7-8 оди-
ниць), всохлі (участь ялини 9-10 одиниць). Отже, масо-
ве погіршення стану ялини та її всихання призводить до 
переходу більшості деревостанів ялини, за елементом 
лісу, у всохлі насадження. 

Варто зазначити, що подібна ситуація із погіршен-
ням санітарного стану триває і в Українських Карпатах 
загалом: особливо інтенсивне погіршення санітарного 
стану відбувається в насадженнях складу 9-10 одиниць 
ялини та в низькоповнотних деревостанах [8]. 

За ступенем деградації фотосинтетичного апарату 
деревостани з участю ялини у складі 3-4 та 7 одиниць 
належать до класу "середньо ушкоджені", а деревоста-
ни з участю ялини у складі 8-10 одиниць – переважно 
до класу "дуже ушкоджені". 

Причинами погіршення санітарного стану є механіч-
ні пошкодження внаслідок вітровалів і буреломів та 
осередки масового розмноження короїдів (переважно 
Ips typographus L., короїд-типограф). На окремих дере-
вах виявлено трутовик облямований (Fomitopsis pinico-

la Swartz ex Fr.), який спричиняє буру деструктивну 
гниль стовбурів ослаблених дерев. Плодових тіл коре-
невої губки (Heterobasidion annosum s.l.) не виявлено 
під час обстеження. 

Велика частка сухостійних дерев ялини відобразила-
ся і на значеннях середнього класу Крафта: клас Крафта 
ялини відповідає загальному класу Крафта, незважаючи 
на те, що живі дерева ялини за висотою є значно вищі 
за бука. Варто зазначити, що для моніторингу санітар-
ного стану похідних ялинових деревостанів деякі проб-
ні площі було закладено 2017 р. У 2020 р. на них (ПП 
1Я, 5Я) здійснено повторне оцінювання санітарного 
стану. Встановлено, що індекс санітарного стану знач-
но погіршився: на ПП 1Я – від 3,6 до 4,2, а на ПП 5Я ‒ 
від 2,5 до 3,8 одиниць. При цьому на першій пробній 
площі зроблено аналіз за 33 деревами, що становить 
80,0 % від загальної кількості дерев ялини, а на п'ятій ‒ 
за 46 деревами, що становить 47,0 % відповідно. Тому 
індекс санітарного стану деревостанів упродовж трьох 
років погіршився: з ослаблених ‒ у сильно ослаблені. 

Щодо господарської діяльності, то рубки головного 
користування на ревізійний період 2014-2023 рр. не 
проєктували, а експлуатаційний фонд ялини похідної 
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призначено у санітарну рубку суцільну. При цьому, зва-
жаючи на щорічний обсяг здійснення заходів з поліп-
шення санітарного стану лісів (санітарних рубок) на до-
ступних для їх проведення ділянках зони регульованої 
рекреації і господарської зони: санітарні рубки суцільні 
заплановано провести на площі 20 га, упродовж 5 років; 
санітарні рубки вибіркові ‒ на площі 96,6 га, упродовж 
7 років. 

Упродовж 2011-2020 рр. у похідних ялинниках сані-
тарні рубки суцільні проведено на площі 12,3 га, а ви-
біркові ‒ на площі 26,0 га. Отже, план щодо санітарних 
рубок суцільних виконано на 61,5 %, а вибіркових ‒ на 
26,9 %. Варто зазначити, що невеликі обсяги здійснення 
санітарно-оздоровчих заходів є наслідком непогоджен-
ня проєктів лімітів (незважаючи на санітарний стан по-
хідних ялинників) Мінприроди України у 2014-2016 рр. 
(у проєктах лімітів об'єми природоохоронних заходів 
перевищували обсяги, зазначені проєктом організації 
території). 

Однак, чи достатньо щорічних обсягів санітарних 
заходів з транспортно-доступних ділянок (передбаче-
них проєктом організації території), щоб запобігти ма-
совому всиханню похідних ялинників парку? Очевид-
но, що ні: санітарно-оздоровчі заходи заплановано здій-
снити тільки на площі 116,6 га. При цьому проєктом ор-
ганізації території установи не передбачено динаміки 
всихання. 

Обговорення результатів дослідження. Результати 
досліджень свідчать, що санітарний стан похідних яли-
нових деревостанів за 10-річний період значно погір-
шився. Та кількість санітарно-оздоровчих заходів (сані-
тарних рубок), яку здійснено в НПП, виявилась недос-
татньою, щоб запобігти масовому всиханню ялинників. 
Основними причинами погіршення санітарного стану, 
як і для Карпатського регіону загалом [4, 5], є, безпе-
речно, глобальні зміни клімату та масове вирощування 
ялини за межами її природного ареалу. 

Якщо за дослідженнями, здійсненими в Українських 
Карпатах у 80-х роках ХХ ст. [1], більшість похідних 
ялинників досягають кількісної стиглості у 55-60 років, 
яка відповідає середньому запасу 490-580 м3·га-1, то за 
нашими даними: у віці 55 років (ПП 1Я, 2Я, 3Я, 4Я, 6Я, 
7Я, 9Я), за матеріали лісовпорядкування середній запас 
(сироростучої деревини) становить 446 м3·га-1, а у віці 
65 років, за матеріалами пробних площ ‒ 284 м3·га-1 
(див. табл. 1). При цьому запас у середньому зменшив-
ся на 162 м3·га-1, а участь ялини у складі ‒ від 9 до 
7 одиниць. З огляду на наведене вище, вік кількісної 
стиглості у похідних ялинових насадженнях дещо зміс-
тився і настає у 50-55 років. 

Вчасне виконання санітарних рубок могло б принес-
ти в бюджет парку значні кошти. При цьому на площах, 
зайнятих похідними ялинниками, пріоритетним завдан-
ням має бути відтворення і формування корінних міша-
них деревостанів, у складі яких, відповідно до типу лі-
су, повинні панувати бук, ялиця та їх супутники [12]. 
Ялина у складі корінних деревостанів букових типів лі-
су є доцільною тільки у вигляді домішки до 30 %. 

Висновки / Conclusions 

Похідні ялинові деревостани (зважаючи на санітар-
ний стан ялини загалом) за індексом санітарного стану 
є: дуже ослабленими ‒ участь ялини у складі 3-4 одини-
ці, всихаючими ‒ 7-8 одиниць, всохлими ‒ 9-10 оди-

ниць. При цьому насадження ялини за елементом лісу ‒ 
всохле. За ступенем деградації фотосинтетичного апа-
рату деревостани з участю ялини у складі 3-4 та 7 оди-
ниць належать до класу "середньо ушкоджені", а дере-
востани з участю ялини у складі 8-10 одиниць – пере-
важно до класу "дуже ушкоджені". Середня частка су-
хостійної деревини в загальному запасі збільшилася за 
10-річний період від 2,9 (матеріали лісовпорядкування) 
до 37,8 % (матеріали пробних площ). При цьому серед-
ня частка сухостійних дерев на пробних площах стано-
вить: 63,5 % ‒ від кількості дерев ялини та 44,6 % ‒ від 
загальної кількості дерев. 

Основними причинами деградації ялинових дере-
востанів є осередки короїдів та абіотичні чинники (віт-
ровали та буреломи), що призвели до механічних пош-
коджень стовбурів. 

Рекомендації. Невідкладних санітарно-оздоровчих 
заходів потребують похідні ялинові деревостани, а са-
ме: санітарних рубок суцільних ‒ деревостани з участю 
ялини у складі 10 одиниць, санітарних рубок вибірко-
вих ‒ деревостани з участю ялини до 6 одиниць. У де-
ревостанах з участю ялини 7-9 одиниць доцільніше ви-
конувати рубки переформування. Відповідні рекомен-
дації наведено, виходячи з постанови КМУ за № 124 від 
9 грудня 2020 р., складу деревостанів та їх санітарного 
стану. 

Під час розроблення нового проєкту організації те-
риторії потрібно переглянути функціональне зонування 
території: вилучити похідні ялинові насадження зі запо-
відної зони парку. 
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I. F. Shyshkanynets, V. V. Lutak, V. S. Fennich 
Zacharovanyi Krai National Nature Park, Ilnytsia, Ukraine 

SANITARY STATE OF DERIVATIVE SPRUCE STANDS IN ZACHAROVANYI 
KRAI NATIONAL NATURAL PARK 

Zacharovany Kraj National Nature Park is located in the central part of the Vyhorlat-Hutyn Volcanic Ridge (the Eastern Carpat-
hians foothills), and 96.7 % of its area are represented by forested lands. The European beech (Fagus sylvatica L.) is a dominant tree 
species (92 %) followed by the European spruce (Picea abies (L.) H. Karst.) (6.6 %), while other tree species comprise only 1.4 % of 
the forest vegetation. The regular monitoring of green spaces at the Nature Reserve Fund areas is one of the tasks of Zacharovany 
Kraj National Nature Park research department. Sanitary conditions of the spruce stands (based on the sanitary condition of spruce in 
general) were assessed mainly during July-September 2020 at nine circular permanent test plots using the relevant methodology. The 
sanitary condition index of the spruce stands was defined as "very weakened", when spruce comprised 3-4 units, "drying" – 7-8 units, 
and "dead wood" – 9-10 units. Moreover, based on the degree of photosynthetic apparatus degradation the spruce stands were charac-
terized as "moderately damaged" (if spruce comprised 3-4 and 7 units), and "extremely damaged" (8-10 units respectively). The ave-
rage portion of dead wood in the total forest area increased from 2.9 to 37.8 % over the last decade. Next, the average portion of dead 
wood in mixed stands is 21.8 %, and in pure stands and stands with spruce input at the level of 8 and 9 units is 45.8 %. It was reve-
aled that the average portion of dead wood in the surveyed areas comprised 63.5 % of the spruces number, and 44.6 % of the total 
tree number. The average portion of dead wood in mixed stands was 29.1 %, while in pure stands and stands with spruce input at the 
level of 8 and 9 units it was 53.1 %. The massive drying of the spruce stands caused the transition of the spruce forests to the dried 
woods. The key reasons of the spruce stands degradation are the bark beetle abundancy and abiotic stress factors (e.g., windfalls and 
windbreaks) enhancing the mechanical damage of tree stems. 

Keywords: dead wood; sanitary condition index; defoliation; damage; Krafts classification. 


