
Лісове Господарство

Сполучених Штатів

Америки



Що являє собою 

Лісогосподарська служба 

сьогодні? 

Децентралізована організація з 

більш, ніж 35 000 працівниками 

78 млн. гектарів

“Піклуючись про землю і служачи людям”



Ліси Сполучених Штатів Америки

▪ Сполучені Штати Америки займає 4-е місце 

у світі за площею лісового масиву після 

Російської Федерації, Бразилії і Канади. 

▪ Ліси США складають 8% світового лісового 

фонду.

▪ Ліси США займають площу 300 млн. гектарів

(33% площі земель)



ВСІ ЗЕМЛІ США:

Види землеволодіння 

Федераль

ні землі

32% або

290 млн.

гектарів

Приватні 

землі 

62% або

565 млн.

гектарів

Загальний земельний фонд США складає 912 млн. 

гектарів.

Землі

штатів і 

міст 6%

або 57 

млн. 

гектарів

Федеральні 

Приватні

Штатів 



Розподіл лісових угідь США

Лісогосподарська 

Служба 20% або

78 млн. гектарів

Приватні лісові 

угіддя  58% 

або 174 млн. 

гектарів

Всього лісовий покрив США складає 300 млн. гектарів.

Інші 

Федеральні 

відомства 

9% або 26 

млн. гектарів

Бюро з управління 

землями4% або 14 млн. 

гектарів

Штатів, округів, 

міст 9% або 26 

млн. гектарів

Міністерство Внутрішніх 

Справ 

Інші Федеральні відомства 

Міністерство Сільського 

Господарства 



ВСІ ЗЕМЛІ США : Розподіл земель, що знаходяться в 

управлінні Федерального Уряду 

Всього Федеральних земель = 290 млн. гектарів (1/3 всього 

земельного фонду США)

Міністерство Внутрішніх Справ 

Міністерство 

Оборони/Енергетики 

Міністерство Сільського 

Господарства 



 



Пріоритети управління:

1900-ті 2000- і 

Лісозаготівля           Багатоцільове використання 

і охорона природи 

Придушення пожеж  Кероване горіння 

Будівництво доріг  Охорона річкових басейнів 



Надає наукову та технічну інформацію, отриману під час 

співпраці з:

▪ Дослідницькими станціями – 6 станцій на території США

▪ Лабораторією лісогосподарської продукції 

▪ Міжнародним Інститутом Тропічних лісів (Пуерто Ріко) 

Головні галузі Лісогосподарської служби



На території 9-и регіонів Системи Національних Лісів 

США знаходиться 155 лісів і 20 лук (77 млн. га./191 млн.

акрів). Лісогосподарська Служба відповідає за:

▪ Управління ресурсами річкових басейнів 

▪ Відпочинок 

▪ Управління лісовими ресурсами

▪ Охоронні території і охорону дикої природи

▪ Охорону середовища проживання/лісів/лук 

Головні галузі Лісогосподарської служби 



Співпраця з організаціями штатів, іншими місцевими 

державними установами, племінним урядом, приватними 

землевласниками, користувачами лісом з питань:

▪ Управління ресурсами річкових басейнів

▪ Пожежної безпеки 

▪ Міського лісівництва

▪ Захисту лісів від комах і захворювань 

▪ Допомоги непромисловим приватним землевласникам 

▪ Взаємовідносин корінних народів і племен

▪ Екологічних освітніх програм 

Головні галузі Лісогосподарської служби



ТИПИ ЗАХИСТУ ЗЕМЕЛЬ У США

Типи Охоронних територій IUCN Типи охоронних територій США

I. Природний заповідник суворого режиму:
Створений для наукових цілей або захисту дикої 

природи.

Наша Система Збереження Національної Дикої 

Природи, Заборона Проїзду по території 

Національних Парків, Деякі Регіони Дослідження 

Природи і Зони Особливої Екологічної Уваги.

II. Національний Парк: Створений для захисту і 

відновлення екосистеми. 

Національні Парки, Деякі Парки Штатів і Зони Дикої 

Природи

III. Пам’ятники Природи: Створені для збереження 

особливих природних або культурних цінностей. 

Національні Пам’ятники, Національні пам’ятки 

(природні і культурні), Історичні Місця під Охороною 

багатьох категорій федерального чи місцевого 

значення.

IV. Керована Зона середовища/виду: Створено 

для збереження шляхом керованого втручання

US FWS Національні Сховища Дикої Природи –

особливо в не дикій частині, де гніздяться водоплавні 

птахи, деякі зони особливої екологічної уваги

V. Пейзажі (сухопутні чи морські) під 

охороною:: Створені для захисту і відновлення 

пейзажів.

Національні узбережжя моря чи озер, Національні 

мальовничі місцевості та стежки, Національні 

рекреаційні зони, мальовничі частини дикої природи 

чи річок, Програми відкритого простору на рівні Штату 

чи місцевого уряду і т.д.  

VI. Охоронні зони керованих ресурсів: Створені 

для довготривалого використання природних 

екосистем 

Частини Національних Лісів, що мають багато 

напрямків використання, Національні Пасовища, 

Національні Ліси, Дослідницькі та Експериментальні 

зони.



Для більш детальної 

інформації 

Будь ласка, відвідайте

наш веб-сайт:

www.fs.fed.us


