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Лісові екологи накопичили багатий 
досвід щодо впливу на довкілля традиційних 
практик управління лісовим господарством та 
усвідомили необхідність інтеграції знань про 
зв’язок структури лісу та біорізноманіття в 
сучасні методи управління. Це сприяло розвитку  
лісового екосистемного менеджменту (ЛEМ), 
який був застосований різними лісівниками на 
громадських і приватних земельних ділянках 
з надією поліпшити екологічний стан лісів у 
світі. Цей розділ містить огляд історії розвитку 
лісового господарства та лісівницьких систем, 
на основі яких було розроблено ЛEМ. Крім того, 
досліджено процес адаптації та вдосконалення 
ЛEМ на конкретному прикладі північних 
твердолистяних лісів у східній частині  Північної 
Америки.
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РЕЗЮМЕ ЛІСОВИЙ ЕКОСИСТЕМНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ: 
Нова парадигма збереження лісового 

біорізноманіття

Грегорі МакГі, Коледж екології і лісового господарства 
Університету штату Нью-Йорк

Протягом останніх десятиліть лісові екологи глибше вивчили екологічні наслідки  впливу традицій-
них практик управління лісовим господарством. Ці знання разом з деякими правовими та адміністратив-
ними практичними аспектами, пов’язаними з управлінням громадськими землями у США, стимулювали 
розвиток нової парадигми управління лісовим господарством і розроблення відповідних керівних прин-
ципів лісівництва. Багато лісівників вважають, що поява керівних принципів  Лісового екосистемного ме-
неджменту (ЛЕМ)1 сприятиме поліпшенню екологічних умов у експлуатаційних лісах світу (тих, у яких 
господарство ведуть для отримання деревини). Цей розділ має такі цілі:

Для того, щоб оцінити сьогодення, важливо зрозуміти минуле. В історії є багато прикладів того, як 
бездумне лісокористування призводило до несприятливих екологічних наслідків, погіршення економіч-
ної ситуації і політичної нестабільності. Збезлісення відбувалося регулярно протягом історії людства на 
всіх континентах, вкритих лісами, коли ліси вирубували для відведення лісових територій під сільсь-
когосподарські угіддя, і внаслідок надмірної експлуатації через добування матеріалів і палива. Мейзер 
(1994:165−198) проаналізував кілька історичних прикладів збезлісення, зокрема:

Розкрити певні історичні передумови і ситу-
ацію, які привели до розвитку традиційного, 
«невиснажливого» лісокористування2 (тобто 
заради одержання єдиного продукту – дере-
вини), а згодом і ЛЕМ, а також розглянути 
обґрунтування і застосування загальних си-
стем невиснажливого лісокористування для 
визначення переваг та екологічних недоліків 
цих систем управління. 

Продемонструвати за допомогою тематичного 
дослідження, проведеного на північному сході 
Сполучених Штатів Америки, процес адаптації 
засад ЛЕМ і розроблення керівних принципів 
ЛЕМ для конкретного типу лісу. Цей процес 
може бути адаптований і застосований фахів-
цями в галузі лісового господарства і студен-
тами до будь-якої лісової системи, яку дослід-
жують.

Платон у IV столітті до н. е. 
визнав зв’язок по всій тери-
торії Афінської імперії між 
збезлісенням, водопоста-
чанням та ерозією ґрунту. 

Приблизно в той же час ки-
тайський філософ Мен-цзи 
висловив стурбованість з 
приводу вирубування лісів 
у його країні. 

Безплідні пагорби вздовж 
усього середземноморсь-
кого узбережжя свідчать 
про надмірну в минулому 
експлуатацію регіону чи-
сленними цивілізаціями. 
Подібне відбулося в Європі 
та Північній Америці протя-
гом XVIII і XIX століть, і нині 
триває у багатьох розвину-
тих країнах і тих, що розви-
ваються.

Вступ

ВІД ЕКСПЛУАТАЦІЇ ДО НЕВИСНАЖЛИВОГО ЛІСІВНИЦТВА 

►

► ► ►

►       Підготовка     цього      посібника    підтримана 
Німецьким товариством  інвестицій  та розвитку 
DEG   у      рамках          проекту           “Підтримка 
відповідального  управління лісовим господарством 
для  сталого   розвитку  в  Українських Карпатах”  
(2012 - 2015)    та  компанією  IKEA   “Підтримка 
відповідального  управління   лісовими  ресурсами у 
Дунайсько- Карпатському екорегіоні” (2011-2017).
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Поняття планованого, або невиснажливого, лі-
сокористування з’явилося в Європі  у відповідь на 
зростаючий дефіцит деревини для будівництва, 
пічного опалення і особливо паливної деревини 
для виробництва заліза під час розвитку інду-
стріалізації наприкінці  ХVІІІ та в ХІХ століттях. 
Скорочення європейських запасів деревини вна-
слідок будівництва великої кількості житла та 
експлуатації лісів протягом століть змусило де-
які європейські країни зрозуміти необхідність у 
прогнозованих і сталих джерелах деревини. Вони 
мали забезпечити виробництво (вихід) лісової 
продукції протягом тривалого часу. Європейці 
зрозуміли, що досягнення невиснажливого лісо-
користування потребувало не лише обмеження 
обсягу деревини, яку видаляють з лісу, а й належ-
ного догляду за лісами і ґрунтами для забезпе-
чення відновлення лісу і його майбутнього зро-
стання (Пінчот 1947).

Наприкінці 1890-х рр. Гіффорд Пінчот, повер-
нувшись з Європи, де він вивчав досвід ведення 
лісового господарства, і запозичивши там філосо-
фію невиснажливого лісокористування, запропо-
нував її для Сполучених Штатів, у східній частині 
яких відбувалося масштабне вирубування лісів 
для потреб сільського господарства, міського бу-
дівництва та індустріалізації (МакГірі 1960). Лі-
созаготівельні компанії здійснювали лісозаготів-
лю двома або трьома прийомами, не докладаючи 
при цьому зусиль для відновлення лісів (МакГірі 
1960; МакМартін 1994). Натомість після заготівлі 
деревини на певній площі вони просто переходи-
ли на іншу ділянку лісу. Такі методи лісозаготів-
лі призвели до численних непрямих негативних 
наслідків для землі − лісові пожежі часто охоплю-
вали порубкові рештки, ґрунти були еродовані, 
зросла інтенсивність і частота повеней (МакГірі 
1960; МакМартін 1994). Наприкінці 1890-х рр. 
обґрунтоване занепокоєння громадськості через 
надмірну експлуатацію лісів зумовило ухвалення 
Закону про лісові заповідники від 1891 р., яким 
було створено Національну систему лісових  за-
повідників. Пізніше Закон Уїкса від 1911 р. дозво-
лив розширювати Національну систему лісових 
заповідників шляхом придбання приватних зе-
мель на Сході. За часів великої депресії у 1920-х 
і 1930-х рр. додаткові землі були придбані феде-
ральним урядом і урядами багатьох штатів. Ці 
«землі депресії» були вже сильно  пройдені руб-
ками, надмірно експлуатовані, еродовані й зане-
дбані тисячами землевласників, охоплених еко-
номічним відчаєм того часу (Шендс 1994).

Саме в період придбання земель федеральним 
урядом і урядами штатів Пінчот та інші почали 
просувати концепцію управління лісами,  яка 
дасть можливість  забезпечувати лісовими ресур-
сами і в майбутньому. Було створено ряд шкіл, де 
здійснювали  професійну підготовку з управлін-
ня лісами (Пінчот 1947). Лісівники почали розро-
бляти і застосовувати методи лісовідновлення 
та збереження ґрунтів насамперед на території 
федеральних і місцевих (у кожному штаті) лісо-
вих угідь, а також розробляти регіональні керівні 
принципи, які оптимізували виробництво дере-
вини на довгостроковій і сталій основі. Вони на-
вчилися максимізувати виробництво деревини, 
видаляючи повільно зростаючі дерева і дерева з 
ризиком захворювання або близької загибелі з 
огляду на їхній вік. В результаті вирубування ста-
рих або уражених дерев світло, поживні речовини 
і вода стають доступними для сусідніх здорових 
дерев. Видаленню підлягають дерева, які ймовір-
но можуть бути уражені хворобами, або за віком, 
а також деревина, яка так чи інакше була б втра-
ченою. Наука і мистецтво свідомого управління 
лісами з метою сприяння росту дерев (для різних 
потреб) називають лісівництвом3. 

У текстовій вставці 1 наведено кілька абзаців, 
які висвітлюють основні проблеми лісокористу-
вання того часу: швидке виробництво високоя-
кісної лісової продукції, мінімізація «втраченої» 
деревини, створення адекватної регенерації для 
майбутнього виробництва та збереження ґрун-
тових ресурсів.

Текстова вставка 1: Перші принципи лісокористування

Наведені уривки з перших підручників лісівництва дають уявлення про керівні принципи ведення 
лісового господарства в Європі та Північній Америці на початку 20 століття.

[Цілями управління лісовими ресурсами є] «... збільшення  врожаю деревини пев-
ної якості або цінності, і ми повинні знати, скільки часу наші дерева мають рости, 
щоб дати такий врожай... Загальна мета лісокористування − отримати максимально 
можливий приріст від нашого лісу і в той же час залишити мінімальну кількість де-
ревини на ділянці як постійне капіталовкладення» (Метьюз 1935:7-8).

«Лісівницька практика пов’язана з різними методами 
вирощування і догляду за лісовими насадженнями … Сучасне лісівництво можна 

охарактеризувати трьома складовими: відтворення лісонасаджень, рубки догляду 
і ґрунт. Всі три  діють разом, що забезпечує  отримання  лісоматеріалів найвищої 
якості у найбільшій кількості  і, відповідно, досягнення максимальних фінансових 
доходів …» (Тумі 1928:4-5).

«Деревина дерева, яке гине в лісі, втрачається даремно. Справа не у втраті старо-
го дерева, а в тому, що воно,  починаючи зі зрілого віку, поглинало сонячне світло, 
енергію якого могли б живитися цінні молоді дерева. Лише в тому разі, якщо зрілі 
дерева заготовляють правильно і вчасно, ліс досягає своєї максимальної корисно-
сті» (Гіффорд Пінчот 1900, джерело невідоме).

«…Всі ліси, включаючи й приватні, є надбан-
ням держави і використання їх має підпорядко-
вуватись насамперед державним інтересам».

Імператор Петро І. Початок 18 століття
(Цитата з джерела: Генсірук С. А., Бондар В. С. Лі-
сові ресурси України, їх охорона і використання. – 
К. : Наукова думка, 1973. – С. 53–59.)  

«Дбати Вам також про добре збереження лісів, 
на які, відомо, Мала Росія не дуже багата …на ко-
ристь суспільства … щоб на всякі потреби, на про-
даж і користь новий ліс не рубали… там, де його 
недостатньо, знову сіяли … було покладено край 
необачному розведенню вогню… щоб і уряд не 
дозволяв створювати заводи…  виконати в там-
тешніх лісах різні досліди в справі висіву і насад-
ження різного роду лісів…Праця ця хоч і копітка, 
але потім користю від того завжди добре винаго-
роджується».  

«Порадник» Імператриці Катерини ІІ (1764 р.)
(Цитата з джерела: Редько Г. І., Шлапак В. П. Кора-
бельні ліси України. – К. : Либідь, 1995. – С. 279–280.)

«Основний закон лісівництва – рубка і віднов-
лення лісу мають бути синонімами, …тобто, слід 
здійснювати рубку таким чином, щоб на місці зрі-

лого лісу ріс молодий ліс під час рубки або відра-
зу після неї».
(Цитата з джерела: Морозов Г.Ф. Учение о лесе. — 
Л. : Государственное издательство, 1925. — С. 73.) 
(переклад з російської та адаптацію здійснила 
Кременецька Є. О.)
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Цей розділ не містить опису численних систем невиснажливого ведення лісового господарства в різ-
них типах лісу (для докладного ознайомлення з інформацією щодо методів  див. працю Ніланда 1996). 
Однак буде корисно ознайомитися з двома категоріями лісівницьких систем: різновікові4 та одновікові 
системи5.

ЛІСІВНИЦЬКІ СИСТЕМИ (В УКРАЇНІ – РУБКИ ГОЛОВНОГО 
КОРИСТУВАННЯ В ЛІСАХ)

Різновікові лісівницькі системи

Різновікові лісівницькі системи застосову-
ють у тому разі, якщо лісокористувачі хочуть під-
тримувати суцільний лісовий покрив. Традицій-
но під час застосування таких систем здійснюють 
періодичне (наприклад, кожні 10−25 років)  втру-
чання у процес формування лісостанів  шляхом 
ретельної цілеспрямованої вибірки зрілих  і цін-
них стиглих дерев. Ці, а також інші дерева з ризи-
ком утворення гнилі або загибелі підлягають за-
готівлі. Лісівники також усвідомили важливість 
догляду за кращими деревами нижнього ярусу, 
або підростуfn, які мають замінити дорослі дерева 
у майбутньому. Вони знають, що підтримка пев-
ного співвідношення між підростом і деревами 
з розвиненою кроною у верхніх ярусах деревоста-
ну6 забезпечить заміну стиглих дерев на постій-
ній основі. Така вибіркова лісівницька система 

(в Україні – вибіркова система рубки головного 
користування)7 дає можливість сформувати ліси 
з характерним розподілом дерев за розмірами й 
віком (тобто «зворотна J-подібна» крива). Мета 
лісівників часто полягає у «збалансуванні» різ-
новікових лісових насаджень (рисунок 1) за до-
помогою прийнятних співвідношень невеликих 
і великих дерев, що забезпечить постійну заміну 
дерев з розвиненою кроною невеликими дерева-
ми і не призведе до надмірної скупченості дерев 
певної розмірної категорії (наприклад, Ейр і Ціль-
гітт 1953). Застосування вибіркової системи руб-
ки, за допомогою якої підтримуються різновікові 
ліси, передбачає, що деревні породи, які є ком-
понентами деревостану, мають бути здатними, 
або толерантними8, до інтенсивної конкуренції 
за сонячне світло і ґрунтові ресурси, особливо це 
стосується затінених дерев у нижньому ярусі. 

Одновікові лісівницькі системи

Багато привабливих з комерційного погляду 
видів не можуть успішно відновлюватися у підро-
сті малопорушеного лісостану за умови відсутно-
сті втручання лісівників, оскільки вони можуть 
з’являтися і рости лише у відкритих умовах. Світ-
лолюбні види можна вважати ранніми сукцесій-
ними, або піонерними, видами, які мають при-
родні тенденції і можливості для спричинення в 
подальшому істотних або інтенсивних порушень. 
Суцільну рубку (в Україні – суцільну систему руб-
ки головного користування)9 використовують 
для відновлення світлолюбних видів. Суцільну 
систему рубки вважають «системою формуван-
ня  одновікових насаджень», оскільки на великих 
галявинах та прогалинах, що утворюються у лі-
совому масиві після проведення суцільної рубки, 
з’являється  велика кількість  молодих дерев, які 
в подальшому зростають разом до віку стигло-
сті. Псевдотсуга Мензіса (Pseudotsuga menziesii) є 
прикладом комерційно важливих видів, що по-
гано відновлюється в умовах затінення під на-
метом лісу. Перші спроби у 1940-х рр. відновити 
псевдотсугу Мензіса у частково вирубаних лісах 
на тихоокеанському північному заході Америки 
були невдалими і державні лісівники зупинилися 
на варіанті суцільної рубки по всьому регіону для 
відновлення цього виду (Таппейнер та ін. 1997) 
Суцільна рубка є ефективною і прийнятною си-
стемою управління тоді, коли необхідно мініміз-
увати ерозію ґрунтів, відновити лісовий покрив, 
а також якщо повторюваність, з якою її застосо-

вують на ландшафті, не перевищує ємності лан-
дшафту, необхідної для підтримання лісового по-
криву. 

Модифікацією суцільної рубки є поступова 
рубка (в Україні – поступові системи рубок го-
ловного користування)10, за допомогою якої не-
велику кількість стиглих дерев залишають на 
місці для забезпечення часткової тіні на лісову 
підстилку, щоб пом’якшити суворі умови навко-
лишнього середовища, які можуть обмежити 
успіх природного відновлення лісу. Під час за-
стосування способу рівномірно-поступової рубки 
із залишенням насіннєвих дерев (раніше вживали 
термін насіннєво-лісосічна рубка)11 відбирають 
окремі насіннєві дерева як майбутні джерела за-
сівання насінням конкретної ділянки. Материн-
ські насадження і насіннєві дерева, як правило, 
вирубують протягом 5−10 років після першого 
прийому рубки  за умови відновлення лісу моло-
дим поколінням. Лісівники також зрозуміли, що 
своєчасно проведені прийоми рубки поліпшують 
загальну продуктивність лісу за умови видален-
ня пригнічених, з повільним темпом росту дерев. 

 

Таким чином, лісівники в усьому світі набули 
досвіду щодо застосування прийомів вирощу-
вання здорових дерев з активним темпом росту, 
зменшення  смертності дерев, призначення за-
ходів для сприяння природному відновленню 
цінних деревних порід і підтримання довгостро-
кового виробництва лісової продукції.

Рисунок 1. Гіпотетичний розподіл за діаметром і цільовий розподіл дерев у деревостані, управління 
яким здійснюється за допомогою вибіркової системи рубки

Суцільна лінія означає цільовий, «збалансований» розподіл за діаметром, який визначає щільність дерев кожної категорії діаметра, не-
обхідну для одночасного (a) забезпечення достатньої кількості особин для вирощування дерев більших класів розміру і (b) мінімізації 
скупченості дерев.

Пунктирна лінія означає фактичний, спостережений розподіл за діаметром в цьому деревостані. Для тих класів тов-
щини, де пунктирна лінія знаходиться над суцільною, налічують більше дерев, ніж необхідно для зростання у класах 
більших розмірів. Таким чином, слід вирубати дерева для зменшення їхньої густоти. Для класів товщини, де пунктир-
на лінія знаходиться під суцільною, налічують менше дерев, ніж необхідно для значного росту до наступного класу 
розміру, тому ці дерева слід зберігати. В цьому прикладі 50 см – це «мінімальний діаметр» для завдань лісокористу-
вання, тому всі дерева з діаметром на висоті грудей  >50 см  потрібно вирубати.
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На сучасному етапі значна частина занепо-
коєння екологічного характеру стосовно ведення 
невиснажливого лісового господарства, основа-
ного на принципі безперервного користування 
(стале лісівництво), зумовлена тим, що одновіко-
ві ліси не можуть досягти старовікових етапів 
розвитку, а великі старі дерева (дерева-ветерани) 
не зберігаються в лісах у рамках вибіркової систе-
ми рубки. Обґрунтування, якими керуються лісів-
ники під час прийняття управлінських рішень, 
пов’язано зі зниженням темпів росту дерев і ут-
воренням всередині старіючих дерев серцевинної 
гнилі12 та порожнин. Це означає, що великі старі 
дерева характеризуються  повільним темпом ут-
ворення деревини і мають більше дефектів, ніж 

менші молоді дерева. Однак, крім цих економіч-
них міркувань, досвід свідчить про те, що вели-
кі старі дерева є дуже важливими з екологічного 
погляду.

ПАРАДОКС СТАРИХ ДЕРЕВ
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етап реорганізації: У цей період перева-
жають чагарники, молоді дерева і трави. 
Такий етап характеризується початком  
природного відновлення деревостану  та  
дуже низькими темпами накопичення біо-
маси. 

етап  акумуляції: Після початку проце-
су природного відновлення основних 
лісотвірних порід починається період 
швидкого росту, оскільки світло, вода і 
поживні речовини є доступними. Біомаса 
збільшується швидко і спочатку експонен-
ційно протягом етапу накопичення. Однак, 
у міру того, як дерева ростуть, конкурен-
ція між особинами стає інтенсивнішою. 
Повільно зростаючі дерева пригнічуються 
і зрештою витісняються тими, які ростуть 
швидко. Щільність дерев зменшуєть-
ся («розріджується») зі збільшенням їх у 
розмірах. Зрештою, темп росту починає 
уповільнюватися або в разі зменшення ва-
лової первинної продуктивності, або вна-
слідок посилення метаболізму порівняно з 
валовою первинною продуктивністю.

►

►

► ►

►

►

Зменшення сили зростання
Якщо мета управління полягає у максимальному отриманні деревини, використовуючи для 

цього одновікові або різновікові лісівницькі системи, то важливо видалити старі, так звані «пе-
рестійні» дерева, оскільки:

Зменшення чистої продуктивності залежно від віку дерев можна продемонструвати за допо-
могою моделі накопичення біомаси Бормана і Лікенса (1979). Ця модель (рисунок 2) відображає 
чотири еволюційні етапи розвитку одновікового лісу внаслідок катастрофічних порушень: 

Чому дерева не можуть рости вічно? Що об-
межує їхні розмір, масу і довголіття? Фізіоло-
гічні процеси, які спричинюють ці обмежен-
ня, ще не повністю вивчені, але обмеження 
зростання (чистої первинної продуктивно-
сті) зумовлено взаємодією між валовою пер-

винною продуктивністю (кількість світла, 
що дерево може поглинути і перетворити на 
гідроокис вуглецю) і метаболічними затра-
тами (енергетичні затрати для підтримання 
і захисту). 

старі дерева часто є менш продуктивними 
(виробляють менше деревини за певний 
проміжок часу); 

у старих  дерев ризик ураження гниллю є 
набагато вищим порівняно з молодими.

перехідний етап: У деяких типах лісу пере-
хідний період характеризується від’ємним 
накопиченням біомаси. Оскільки всі дерева 
з розвиненими кронами у верхньому ярусі 
мають приблизно однаковий вік, усі вони, 
як правило, досягають своєї фізіологічної 
стиглості приблизно в один і той же час. Ця 
відносна синхронність процесу старіння13 
і смерті дерев з розвиненою кроною при-
зводить до утворення великої кількості 
прогалин та галявин. Хоч маленькі молоді 
дерева підросту починають вкорінювати-
ся і рости на цих прогалинах, кумулятивне 
накопичення ними біомаси не компенсує 
смерть дерев, які утворили цю прогалину, 
тому відбувається тимчасове зменшення 
загальної живої біомаси.

етап стійкого стану (стиглості лісу) : Зре-
штою, темпи продукування біомаси дере-
вами ярусу підросту або другого ярусу, які 
зростають на галявинах, досягають рів-
ня, який компенсує втрати біомаси через 
смертність. Розпочинається період стало-
го продукування біомаси, відомий також 
як етап розвитку старовікового лісу14.

Ця модель розвитку лісу є корисним зразком 
для розуміння часових рамок деяких лісів-
ницьких заходів і розгляду розвитку струк-
турних характеристик лісу. Одновіковими 
лісовими насадженнями зазвичай ефективно 
управляють на етапі розвитку накопичення. 
Оскільки одновікові ліси певного віку (на-
приклад, 60−120 років залежно від типу лісу 
і стану ґрунту) починають демонструвати 
зниження показників чистої продуктивності 
з плином часу, їх часто піддають ротаціям – 
оборотам рубки15, які відповідають віку, в 
якому чиста продуктивність починає змен-
шуватися (у точці, в якій крива накопичення 
біомаси на рисунку 2 стає опуклою). Підтри-

муючи досить короткі обороти рубки, вна-
слідок яких дерева вирубують ще до того, як 
вони стануть надто старими, довгостроко-
ва продуктивність може бути максимально 
збільшена за допомогою кількох ротацій обо-
ротів рубки. Аналогічним чином, великі, старі 
дерева зазвичай видаляють у різновікових 
лісах за допомогою вибіркової системи рубки 
для отримання максимальної продуктивно-
сті насаджень (рисунок 1). Наприклад, у пів-
нічних твердолистяних лісах на північному 
сході США максимальні ліміт діаметра часто 
встановлюють на рівні 40−55 см на висоті 
грудей (наприклад, Хансен і Ніланд 1986). 

Рисунок 2. Теоретично оцінена (Борман і Лікенс 1979) функція накопичення живої лісової біомаси після 
катастрофічних порушень (наприклад, вітровал, спалення насаджень для їхньої заміни, суцільна вируб-
ка). Ця модель була розроблена для екосистем листяних лісів на північному сході Північної Америки.
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Чиста продуктивність = Валова продуктивність – Метаболізм
де:
Чиста первинна продуктивність = кількість енергії, яка виділяється для зростання (вимірю-
вані темпи зростання)
Валова первинна продуктивність = кількість енергії, отримана 
за допомогою фотосинтезу
Метаболізм = кількість енергії, яка виділяється для підтримання дихання і захисту
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Гниття і утворення порожнин

Крім зменшення чистої продуктивності, 
іншою дилемою лісівництва, пов’язаною з ве-
ликими, старими деревами є те, що вони часто 
мають такі дефекти, як гниль і порожнини. 
Хоч гниль і порожнини зменшують комерцій-
ну цінність цих дерев, ці дефекти є надзви-
чайно важливими для дикої природи. Утво-
рення порожнини − складний процес (див. 
текстову вставку 2), і потрібно кілька років 
для утворення в деревах порожнин внаслідок 
їх пошкодження, гниття і подальшого розро-
блення тваринами. Цей процес, як правило, 
відбувається за наявності пошкоджень, які є 
надто великими, щоб рубцеві тканини могли 
вчасно їх ізолювати, тим самим забезпечу-
ючи доступ грибів, які спричинюють розви-
ток гнилей, до незахищеної серцевини дере-

ва. Такі умови часто створюють мертві бічні 
гілки діаметром > 9 см (Баумгартнер 1939). 
У деяких системах може пройти кілька деся-
тиліть, перш ніж на деревах з’являться гілки 
такого розміру. Часто необхідно від 10 до 30 
років для того, щоб під впливом серцевинної 
гнилі та подальшої розробки безхребетними 
і хребетними тваринами утворилася порож-
нина (дупло), придатна для використання як 
укриття. Оскільки порожнини утворюються 
після пошкодження великих гілок, це явище 
частіше спостерігається на старих деревах 
з великими гілками, які потім зазнали пош-
коджень внаслідок регулярних порушень 
(Джісел 1961; Розенберг та ін. 1988).  Більше 
того, великі порожнини можуть утворювати-
ся лише в тому разі, якщо пошкоджуються ве-
ликі дерева або великі гілки.

У процесі гниття деревини, спричиненого 
будь-яким дереворуйнівним грибом, можна 
виділити чотири стадії, кожна з них характе-
ризується певними ознаками. 

На першій стадії руйнування деревини 
спостерігається зміна її забарвлення, вона на-
буває темного кольору, але технічні якості не 
змінюються. Під час вивчення під мікроско-
пом виявляється, що окремі гіфи проникають 
всередину клітин переважно через пори.

На другій стадії розвитку гнилі 
з’являються ділянки злегка пошкодженої 
деревини, виникають світлі місця й звивисті 
темні смужки, відомі  під назвою «чорні лінії». 
Технічні якості деревини значно знижуються. 
Під мікроскопом видно, що оболонки клітин 
стають тоншими, в деяких з них утворюють-
ся неправильної форми отвори.

На третій стадії гниття в деревині від-
буваються істотні макроскопічні й мікроско-
пічні зміни. Деревина стає пухкою, легкою, 
світлішою або темнішою за здорову, в ній 
утворюються вицвіти целюлози і скупчення 

грибниці у вигляді плівок. Оболонки клітин 
стають дуже тонкими, клітини в багатьох 
місцях розпадаються. Деревина повністю 
втрачає міцність і набуває пилоподібної або 
волокнистої структури.

Четверта стадія – утворення дупла 
– характеризується припиненням процесу 
гниття і початком руйнування механічним 
шляхом. Утворенню дупла досить часто спри-
яють комахи, птахи та інші тварини.

Джерело: Цилюрик А. В., Шевченко С. В. Лі-
сова фітопатологія. – К. : КВІЦ, 2008. – С. 
257−258.

Соснова губка – Phellinus pini (Thore et. 
Fr.) спричинює строкату ядрову стовбурову 
гниль сосни звичайної. Гриб найчастіше ура-
жує сосну звичайну, проте може розвиватися 
на модрині, ялиці, тисі, кедрі й псевдотсузі. 
Соснова губка трапляється в усіх регіонах 
України, де росте сосна звичайна, частка ура-
ження нею становить від 5 до 83%. 

Плодові тіла (див. рисунок) гриба ростуть 
на стовбурі до висоти 15 м, багаторічні (жи-
вуть до 50 років), тверді, майже дерев’янисті, 
копитоподібної форми з гострим краєм, бо-
ком прикріплюються до стовбура, розміром 
2−10 х 34−17-(30) х 2−9 см.

Гниль − корозійного типу. На початковій 
стадії гниття деревина має рожевий відтінок, 

Текстова вставка 2А. Стадії гниття деревини під дією дереворуйнівного 
гриба

Текстова вставка 2Б: Як утворюються порожнини у ядровій частині стовбура 
хвойних порід

Текстова вставка 2: Як утворюються порожнини
Дерева зазнають пошкоджень внаслідок дії цілого ряду чинників. Пошкодження в нижній 

частині дерев або великих ділянок стовбура можуть бути спричинені пожежами, падінням су-
сідніх дерев, вигризанням або обдиранням тваринами. Пошкодження можуть також утворюва-
тися в разі відмирання гілок або ламання їх під дією вітру, снігу або льоду. Після пошкодження 
всередину дерева в цьому місці можуть проникати спори грибів, які в подальшому зумовлю-
ють появу гнилі. Реакцією дерева на пошкодження стає створення захисних шарів навколо 
деревини, яка містить заражені тканини, що ізолює її від нової, здорової деревини. Наприклад, 
якщо на момент пошкодження і зараження діаметр дерева становив 20 см, то ділянка гниття 
буде обмежена цим розміром. Вся деревина, яка закладатиметься після зараження, буде здо-
ровою. Таким чином, коли дерево досягне 40 см в діаметрі, воно буде нагадувати циліндр зі 
стінкою з якісної деревини завтовшки 10 см і буде мати внутрішню частину з гнилої деревини 
20 см в поперечнику. 

Оскільки процес гниття триває, цілий ряд комах, нематодів і кліщів колонізують дерево, 
щоб харчуватися на розм’якшеній деревині, а також на грибах, що спричинили гниль. З часом 
певні види птахів та ссавців починають добувати комах шляхом виймання гнилих частин де-
рева. Якщо дерево має значну частку гнилої деревини, деякі види птахів продовжують видов-
бувати порожнину для створення гнізда. Птахів, які самі видовбують порожнини в деревах, 
називають «первинними дуплогніздниками». Багато інших видів птахів і ссавців не вміють 
створювати початкові порожнини, але будуть продовжувати видовбувати та розширювати ті, 
що вже утворилися. Такі види часто називають «вторинними дуплогніздниками».

Дерево було пошкоджено, коли його діа-
метр становив 20 см

Коли діаметр дерева досягає 40 см, гниль 
залишається у внутрішній  частині стовбу-
ра діаметром 20 см

Джерела: Сполдінг і Бреттон 1946; Шіго 1965; ДеГрааф і Шіго 1985
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потім стає червоно-бурою або червоною. З 
розвитком гнилі на червоно-бурій деревині 
утворюються білі подовжено-овальні плями, 
які перетворюються на порожнини з білим 
дном або білими стінками, розміром 2,5−3 
мм і більше. У кінцевій стадії гниття дереви-
на розщеплюється по колу на волокна, її на-
зивають сітчаста деревина. Структура гнилі 
– ямчасто-волокниста. Гниль у стовбурі має 
форму циліндра, який закінчується висту-
пами різної довжини. Протяжність гнилі по 
стовбуру становить 4−12 м. Сосна заражаєть-
ся винятково базидіоспорами, але лише у 
тому разі, коли вони потрапляють на ядрову 
деревину гілок або через глибокі тріщини, 
які доходять до ядрової частини стовбура 
(ядро у гілках утворюється з досягненням 
деревом 25−30-річного віку. З цього моменту 
і виникає небезпека ураження). Плодові тіла 
найчастіше виростають у місцях обламаних 
гілок, тобто там, де відбулося зараження і по-
чався розвиток грибниці.

Поки на ураженому дереві не з’являться 
плодові тіла, воно зовні не відрізняється від 

здорових, росте нормально. Хворобу виявля-
ють за глухим звуком під час удару по стов-
буру, за наявністю на стовбурі «тютюнових 
сучків» і потовщень.

Інтенсивність ураження грибом є неодна-
ковою в різних районах і типах лісу. У захід-
них областях України інтенсивніше уражен-
ня спостерігається у вологих і свіжих, рідше 
– у сирих суборах і борах. В умовах цих типів 
лісу в стовбурі формується вузька заболонь, 
тому спори легко проникають в ядрову його 
частину. В сухих типах лісу і судібровах де-
ревина має широку заболонь, соснова губка 
трапляється тут рідко, причому лише в ста-
рих і перестійних лісостанах. 

Цитата з джерела: Цилюрик А. В., Шевчен-
ко С. В. Лісова фітопатологія. – К. : КВІЦ, 2008. 
– С. 278-279. (разом 464 с.)

Нижче наведено рисунок з книги Цилюри-
ка А. В., Шевченка С. В.

Останніми роками лісові екологи почали 
піддавати сумніву екологічні наслідки тради-
ційного, невиснажливого лісівництва, спря-
мованого на мінімізацію смертності та гнит-
тя в експлуатаційних лісах (регульованих 
деревостанах). Ця стурбованість пов’язана 
з новим поглядом на структурну складність 
старих, нерегульованих лісів і екологічне 
значення структури лісу. 

По-перше, лісові екологи почали дослід-
жувати наслідки природних порушень лісу, і 
деякі з них висловили незадоволення з при-
воду неузгодженості між різними методами 
управління і їхніми природними аналогами 
(наприклад, Мідоуз 1994). Застосування су-
цільної системи рубки в деяких типах лісу 
пояснювали частими катастрофічними по-
жежами, ураганами або навалами шкідників. 
Аналогічним чином, в основу обґрунтування 
управління за допомогою вибіркової систе-
ми рубки було покладено динаміку прогалин 
між кронами (проміжків, які дорівнюють діа-
метру одного дерева) у верхньому деревному 
ярусі, що спостерігається в деяких стиглих, 
непорушених лісах. Однак деякі вчені зро-

зуміли, що наслідки пожежі / вітровалу мали 
відмінний від суцільної вирубки характер, і 
динаміка етапу прогалин істотно відрізняла-
ся від вибіркової системи рубки в екологічно 
важливому плані. Відмінності між природни-
ми порушеннями і їх управлінськими анало-
гами полягали в біологічних  рештках16 , які 
залишалися внаслідок різних явищ (Фран-
клін та ін. 1997). Навіть найсерйозніші при-
родні порушення не можуть видалити всю 
лісову біомасу. Живі дерева, сухостій і пригні-
чені дерева часто залишаються після таких 
катастрофічних явищ, як пожежі, урагани, 
торнадо і навіть виверження вулканів. Однак 
у лісових насадженнях, які були призначені 
для вибіркової  або суцільної систем рубки, 
більшість мертвого лісоматеріалу видаляєть-
ся з лісу, тому сухостійні мертві дерева і гни-
ючі колоди не накопичуються в цих експлуа-
таційних (регульованих) лісах. Таким чином, 
експлуатаційні ліси мають значно простішу 
структуру, ніж ліси з особливим режимом 
лісокористування (в Україні – природоохо-
ронні, захисні та рекреаційно-оздоровчі ліси)  
(див. таблицю 1).

ІНТЕГРАЦІЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ ПРО СТРУКТУРНІ КОМПОНЕНТИ ЛІСУ, 
БІОЛОГІЧНІ РЕШТКИ І БІОРІЗНОМАНІТТЯ В ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО

Таблиця 1. Порівняння структурних компонентів середовища існування лісостанів, які зроста-
ли до перестійного віку без втручання лісівника, з показниками лісостанів, які були пройдені 
вибірковою рубкою. Дані наведено для умов північних твердолистяних лісів, які зростають у 
горах Адірондак, штат Нью-Йорк, США (МакГі та ін. 1999) Показники – середні значення, об-
числені для шести відібраних лісових насаджень в кожній категорії управління. Статистично 
істотні різниці (P ≤ 0,05) позначено різними верхніми індексами.

Старовіковий ліс Ліс вибіркової 
рубки

Щільність пнів (кількість на 1 га діаметром >10 см) 60 43
Площа основ пнів (м2 на 1 га) 8.6a 1.2b

Обсяг колод (м3 на 1 га) 137a 69b

Щільність великих живих дерев (кількість на 1 га 
діаметром > 50 см на рівні грудей)

55a 5b
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Потім екологи почали вивчати важливість біологічних решток. Вони стверджували, що якщо 
такі структурні компоненти, як великі / старі дерева, колоди і пні не зберігатимуться в регуль-
ованих (експлуатаційних) лісах, то будь-які організми, які залежать від цих структур, можуть 
бути локально знищені. Таким чином, виникали питання з приводу того, чи справді заходи, 
спрямовані на підтримання здорових, життєздатних дерев, спричинювали знищення лісових 
угруповань і харчових мереж шляхом обмеження доступності середовища існування для деяких 
організмів. Дійсно, проведені дослідження підтвердили, що структурні компоненти лісового се-
редовища відіграють вирішальну роль у збереженні лісового біорізноманіття, оскільки вони:

Текстова вставка  ???. 

забезпечують гетерогенне (неоднорідне) 
середовище існування для різних організ-
мів; і

допомагають підтримувати складні тро-
фічні системи  (наприклад, Франклін, 
1993a).

БІОЛОГІЧНІ РЕШТКИ 
ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ СТРУКТУРОВАНЕ 
ГЕТЕРОГЕННЕ ДОВКІЛЛЯ

Усі види мають унікальні особливості, від 
яких залежить їхнє виживання і репродук-
тивний успіх. Наприклад, судинні рослини, 
мохи та лишайники мають неоднакові по-
треби у світлі, волозі й поживних речовинах. 
У різних тварин є свої раціони харчування. 
Тварини зі схожими раціонами харчування 
відрізняються тим, як, де і коли вони шука-
ють їжу. Різні види грибів мають унікальні 
ферменти для перетравлювання різних видів 
рослинних і тваринних тканин. Така вели-
чезна різноманітність в особливостях жит-
тєвого циклу дає можливість певним видам 

співіснувати в одному угрупованні, оскільки 
у них немає необхідності конкурувати за одні 
й ті самі ресурси. Однак це співіснування буде 
можливим лише в тому разі, якщо навколиш-
нє середовище є «гетерогенним (неоднорід-
ним)» , тобто існують різні фізичні й хімічні 
умови, які можуть бути використані різни-
ми видами (Хатчінсон 1957). Багато джерел 
фізичної неоднорідності є в лісах. Особливу 
увагу в цьому розділі приділено неоднорід-
ності середовища існування, яке створюють 
старі, згасаючі (живі, але гнилі) й мертві де-
рева, пні та колоди. Ці структурні компонен-
ти забезпечують фізичний субстрат, на якому 
живуть або проводять частину свого життє-
вого циклу багато різних організмів.

► ►

час як дятел звичайний (великий строка-
тий) (Dendrocopos major) є маловибагливим і 
тому поширеним видом, дятли білоспинний 
(Dendrocopos leucotos) і середній (Dendrocopos 
medius) можуть жити лише в лісах, які відпо-
відають їхнім спеціальним вимогам, – з наяв-
ністю великої кількості мертвої деревини та 
незначним рівнем турбування. Ліси Карпат 
повністю відповідають вимогам цих обох 
видів дятлів, які в багатьох інших місцях по-
терпають від сучасного господарювання в лі-
сах, а в деяких регіонах зникли зовсім.

У світлих лісах і на узліссях поширені 
дятли сивий (Picus canus) і зелений (Picus 
viridis), а також крутиголовка (Jynx torguilla). 
Вони потребують для живлення велику кіль-
кість мурашок, які можуть жити лише на до-
бре освітлених місцях. Дятли є важливими 
будівельниками житла для великої кількості 
інших видів птахів. Різні види-дуплогніздни-
ки – від малої мухоловки (Ficedula parva) до 
голуба-синяка (Columba oenas) – не могли б 
розмножуватися, якби дятли не робили кож-
ного року багато дупел різної величини».

 
(Джерело: Брендлі У.-Б., Довганич Я. (Ред.). 

Праліси в центрі Європи. Путівник по лісах 
Карпатського біосферного заповідника. – Бір-
менсдорф, Швейцарський федеральний ін-
ститут досліджень лісу, снігу і ландшафтів 
(WSL); Рахів, Карпатський біосферний запо-
відник (КБЗ), 2003. – С. 71−72.)

2 сторінки з рисунками дятлів (Джере-
ла інформації: 1) Фесенко Г. В., Бокотей А. А. 
Птахи фауни України (польовий визначник). 
– К. : Українське товариство охорони птахів, 
2002. – С. 242−245; 2) Фесенко Г. В. Птахи садів 
і парків Києва. – Кривий Ріг : Мінерал, 2010. – С. 
55−63.)

Місця гніздування та заходи 
охорони раритетних видів дятлів 
України

Джерело: Особливо цінні для збереження ліси: 
визначення та господарювання : практичний 

посібник для України [Електронний ресурс]; 
коорд.: Б. Проць, Р. Волосянчук. – Друга 
редакція. – 2008. – Режим доступу: http://
www.panda.org/uk/wwf_ukraine_ukr/other_
regions/fsc1/unique_forests/

Жовна зелена Picus viridis (Green 
Woodpecker)
Гніздиться в мішаних і листяних лісах лісової 
та лісостепової смуг, крім Карпат.
Заходи з охорони: збереження мурашників на 
гніздовій території, а також дуплистих дерев.

Жовна сива Picus canus (Grey-headed 
Woodpecker)
Гніздиться в мішаних і листяних лісах лісової 
та лісостепової смуг, крім високогір’я Карпат.
Заходи з охорони: збереження дуплистих і 
мертвих дерев, пеньків.

Жовна чорна Dryocopus martius (Black 
Woodpecker )
Гніздиться в старих мішаних, листяних і 
хвойних лісах лісової та частково лісостепової 
смуг.
Заходи з охорони: збереження дуплистих і 
мертвих дерев, пеньків.

Дятел середній Dendrocopos medius (Middle 
Spotted Woodpecker)
Гніздиться в лісах лісової та лісостепової 
смуг, крім Карпат.
Заходи з охорони: збереження дуплистих 
дерев.

Дятел білоспинний Dendrocopos leucotos 
(White-backed Woodpecker)
Гніздиться в старих мішаних і листяних лісах 
лісової та частково лісостепової смуг.
Заходи з охорони: збереження дуплистих 
і мертвих дерев (тих що впали і гниють) є 
необхідним на кожній гніздовій ділянці.

Дятел трипалий Picoides tridactylus (Three-
toed Woodpecker)
Гніздиться в старих хвойних лісах Карпат.
Заходи з охорони: збереження дуплистих 
дерев в кожній парцелі і густих старих 
ялинових лісів.

Різноманіття дятлів завдяки 
гетерогенному довкіллю 

«Від наявності мертвої деревини залежать 
і дятли. Для Закарпаття характерним є те, 
що тут трапляються всі десять європейських 
видів дятлів. На відносно невеликій площі 
можна знайти види з дуже різними вимога-
ми до умов існування. Так, трипалий дятел 
(Picoides tridactylus) як релікт льодовикового 
періоду заселяє субальпійські ліси Карпат. 
Вже за кілька кілометрів в освітлених «пар-
кових лісах» біля населених пунктів можна 

побачити сирійського дятла (Dendrocopos 
syriacus), який є характерним для південно-
східної Європи та Малої Азії.

Старі мішані ліси та їхнє оточення є місцем 
оселення ще 8 видів дятлів з дуже різними 
вимогами до середовища. Так, жовна чорна 
(Dryocopus martius), за величиною схожа на 
ворону, влаштовує свої гнізда лише на товс-
тих високих деревах з діаметром щонаймен-
ше 40 см. А малому дятлові (Dendrocopos 
minor), для влаштування гнізда достатньо 
навіть бічної гілки листяного дерева. У той 
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Гнилі дерева як оселища 

Дерева забезпечують місця для гніздуван-
ня і порожнини для зимування птахів і ссав-
ців, але лише після того, як вони були інфіко-
вані й частково згнили під впливом грибів. 
Численні типові лісові види хребетних тва-
рин використовують живі дерева для гнізду-
вання, зимівлі, добування корму і як сідала 
(присади для полювання) (наприклад, ДеГ-
рааф і Шіго 1985; Хармон та ін. 1986; ДеГрааф 
та ін. 1992). Крім того, дикі види поділяють 
середовище існування на гніздовому дереві 

за розміром (ДеГрааф та ін. 1992). Наприклад, 
у північних твердолистяних лісах деякі ссав-
ці, зокрема індійська нічниця (Myotis sodalis), 
північна білка-летяга (Glacomys sabrinus), ку-
ниця-рибалка (Martes pennanti) і американсь-
ка куниця (Martes americana) потребують жи-
вих, дуплистих дерев з діаметром стовбура 
на рівні грудей > 60 см. Аналогічним чином, 
деякі птахи, зокрема жовна чубата (Dryocopus 
pileatus) і дятел червоноголовий (Melanerpes 
erythrocephalus), а також сова смугаста (Strix 
varia), як правило, використовують лише ду-
плисті дерева з діаметром > 45 см. 

Тестова вставка №???. 
Дерева-оселища забезпечують гетерогенне середовище існування

Прикладом гетерогенного довкілля можуть бути дерева-оселища   – це живі дерева з місцями 
оселення та перебування тварин, рослин, грибів і мікроорганізмів. На рисунку №???  показа-
но дерево-оселище (дерево-середовище існування / місцеоселення / місцеперебування 
представників тваринного та рослинного світу, мікроорганізмів) на прикладі старовіко-
вого бука з різними типами мікросередовищ існування).

Рисунок №???.  Дерево-оселище з різними 
типами мікросередовищ існування 
Автор рисунка – Yvonne Rogenmoser

Джерело: Commarmot B., Brändli U.-B., 
Hamor F., Lavnyy V. (eds) 2013: Inventory of 
the largest primeval beech forest in Europe. A 
Swiss-Ukrainian adventure. Birmensdorf, Swiss 
Federal Research Institute WSL; L’viv, Ukrainian 
National Forestry University; Rakhiv, Carpathian 
Biosphere Reserve. p. 55.)

1 Крона з мертвою деревиною ≥ 10% об’єму 
крони

2 Зламана крона (з гілками або обламана) ≥ 
10% об’єму крони

3 Зламаний стовбур

4 Трутовики (плодові тіла дереворуйнівних 
грибів)

5 Пошкоджена кора площею ≥ 300 см2  

6 Щілини в ядровій деревині  завдовжки ≥ 1 м

7 Дупло (отвір) у ядровій деревині діаметром 
≥ 3 см та глибиною ≥ 5 см  

8 Сховище (ніша, укриття) з розкладеною 
деревиною всередині, розміщене у нижній 
1,5-метровій частині стовбура  

9 Прикореневі стовбурові ніші (великі отво-
ри діаметром ≥ 50% діаметра дерева

Відповідно до результатів інвентариза-
ції найбільшого букового пралісу в Європі 
(Commarmot B., Brändli U.-B., Hamor F., Lavnyy V. 
(eds) 2013) в обох лісових масивах з буковими 
пралісами (Угольський та Широколужансь-
кий, які територіально розміщуються у Кар-
патському біосферному заповіднику, Украї-
на) 35% усіх живих дерев характеризуються 
наявністю хоча б одного з типів мікрооселищ, 
наведених на рисунку  №???.  Дерево-осели-
ще з різними типами мікросередовищ іс-
нування та в  таблиці №???.

Більшість типів мікрооселищ (мікросередовищ існування), за винятком пошкоджень кори та 
обламаних стовбурів,  мали звичайне поширення. Пошкодження кори траплялися частіше у Ши-
роколужанському масиві, у той час як дерева зі зламаними стовбурами були численнішими в 
Угольському масиві. Джерело: Commarmot B., Brändli U.-B., Hamor F., Lavnyy V. (eds) 2013: Inventory 
of the largest primeval beech forest in Europe. A Swiss-Ukrainian adventure. Birmensdorf, Swiss Federal 
Research Institute WSL; L’viv, Ukrainian National Forestry University; Rakhiv, Carpathian Biosphere 
Reserve. p. 50−57.)
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Таблиця №??? Різні типи мікрооселищ (мікросередовищ існування) на деревах-оселищах у 
найбільшому буковому пралісі Європи – Угольсько-Широколужанському масиві (Commarmot B., 
Brändli U.-B., Hamor F., Lavnyy V. (eds) 2013. – рр. 54−55.)

Тип мікрооселища 
(тип мікросередовища існування)

Живі дерева Сухостійні дерева 
та пеньки

кількість 
на 1 га 

% D1.3, см кількість 
на 1 га 

% 

1. Крона з мертвою деревиною 81,9 ± 8,1 18,8 23,4 ± 1,0 -
2. Зламана крона 39,8 ± 2,3 9,1 20,7 ± 0,9 -
3. Зламаний стовбур 8,4 ± 1,0 1,9 20,7 ± 1,7 -
 4. Трутовики 2,2 ± 0,4 0,5 63,8 ± 6,2 9,3 ± 0,8 31,4
5. Пошкоджена кора 26,7 ± 1,9 6,1 40,8 ± 1,6 -
6. Щілини 9,8 ± 0,9 2,2 41,8 ± 2,4 -
7. Дупло 13,6 ± 1,3 3,1 35,3 ± 1,9 6,7 ± 0,7 22,6
8. Сховище 9,9 ± 0,9 2,3 43,8 ± 2,3 2,6 ± 0,4 8,8
9. Прикореневі стовбурові ніші 3,8 ± 0,6 0,9 56,7 ± 4,2 1,7 ± 0,4 5,7
Разом з усіма  типами 150,1 ± 7,6 34,5 26,5 ± 0,8 29,6 ± 2,2
Загальна кількість облікованих дерев 435,0 ± 12,2 24,8 ± 0,5

Примітка до таблиці. D1.3 – cередній діаметр стовбура дерева на рівні грудей (на висоті 1,3 м над 
поверхнею ґрунту).

Домінуючим типом мікрооселища (мікро-
середовища існування) була «мертва дереви-
на в кроні дерев», потім – «зламані крони» та 
«пошкодження кори», у той час як «стовбури 
з прикореневими нішами» або «трутовики» 
траплялися рідко. Лише одне дерево з кожної 
сотні дерев мало «стовбур з прикореневими 
нішами». 

Цікавим виявилося те, що такі типи мікро-
оселищ, як «пошкодження кори», «щілини», 

«дупла», «сховища» частіше були виявлені на 
товстіших деревах (діаметром 35−44 см). Для 
дерев великих діаметрів характерними типа-
ми мікрооселищ були «прикореневі стовбу-
рові ніші» (середній діаметр − 57 см) та «тру-
товики» (середній діаметр − 64 см). 

Такі типи мікрооселищ, як «трутовики», 
«дупла», «сховища з розкладеною дереви-
ною» та «прикореневі стовбурові ніші» були 
обліковані не лише на живих, а й на сухостій-
них дерева та пеньках.

Живі дерева є середовищем існування для 
різних безхребетних, грибів, лишайників, 
мохів і бактерій.  Багато епіфітних лишайни-
ків, мохів (наприклад, мохові болота) і міксо-
міцетів (слизувата пліснява) демонструють 
специфічний зв’язок з різними видами де-
рев-хазяїв внаслідок зміни екологічних умов 
середовища існування (рН кори, наявність 
поживних речовин і здатність утримувати 
вологу) (Біллінгс і Дрю 1938 ; Баркман 1958; 

Стефенсон 1989). Однак, стан кори також змі-
нюється в міру того, як старіє дерево (Мак-
Гі, 1998). Ці зміни стану кори можуть бути 
причиною утворення більшого покриву (ри-
сунок 3) і унікальних угруповань мохів та 
лишайників на великих / старих особинах 
деяких деревних порід-хазяїв (Лесіка та ін. 
1991; Селва 1994; Ессеен та ін. 1996;. МакГі та 
Кіммерер 2002;. Рут та ін. 2007). Інші наукові 
дані свідчать про те, що такі дрібні, осілі (не-

рухомі) організми існують як ізольовані по-
пуляції у цих тимчасових середовищах існу-
вання. Тому залежність деяких організмів від 
великих / старих дерев може бути пов’язана 
з обмеженням розселення (наприклад, Сілет 
та ін. 2000). Це означає, що ймовірність появи 
організмів з обмеженою можливістю розсе-
лення є вищою на великих / старих деревах, 
ніж на маленьких / молодих деревах.

Науковці нещодавно почали оцінювати 
екологічну роль багатьох «нехаризматич-
них» таксонів, таких як лишайники, мохи, 

членистоногі та мікроскопічні гриби у лісо-
вих екосистемах (Хармон та ін. 1986; Ессен та 
ін. 1996; Стоун та ін. 1996; Вінчестер та Рінг 
1996). Однак ці функції, як правило, вклю-
чають в себе кругообіг поживних речовин 
(Ланг та ін. 1976; Пайк 1978; Ланг та ін. 1980; 
Бінклі і Грехем 1981), регулювання і підтри-
мання трофічних зв’язків (зокрема, гетеро-
трофних зв’язків: Петерсон та ін. 1995; Стоун 
та ін. 1996; Норс та ін. 1997), а також біоло-
гічну боротьбу з потенційними шкідниками 
лісу (Шовальтер 1995; Стоун та ін. 1996).

Рисунок 3. Середній відсоток покриву лишайників на кронових гілках великих  (діаметр на рів-
ні грудей > 55 см), середніх (діаметр 35−55 см) і невеликих  (діаметр 15−35 см) дерев клена 
цукрового (Acer saccharum) у північних твердолистяних лісах штату Нью-Йорк, США. Величина 
похибки дорівнює  1 стандартній похибці. Істотно відмінні значення (P <0,05) позначено різни-
ми літерами. Використано дані з праці Рут та ін. (2007).

Текст рисунка 3:
Percent lichen cover – проективне 
покриття лишайника (у відсотках)
a  b  c − а   б   в
Tree size class − клас розміру дерева 
Large, medium, small – великий, 
середній, малий

Грубі залишки деревини як оселища

Граб (1977) офіційно ввів в обіг поняття 
«ніша відновлення»19  і пояснив, що багатст-
во судинних рослин може бути забезпечено 
в угрупованнях у тому разі, якщо деякі види 
можуть уникнути конкуренції на ранніх ета-
пах розвитку. Таким чином, якщо різні види 
використовують для проростання різні мі-
кробіотопи20  (їхні ніші відновлення), то фі-

зичне відокремлення в просторі призведе до 
зниження міжвидової конкуренції і подаль-
шого припинення конкуренції. Проведені до-
слідження свідчать, що деякі види дерев пу-
скають паростки і вкорінюються частіше на 
гниючих «материнських» колодах, ніж на лі-
совому ґрунті (Хармон та ін. 1986;. Уебб 1988; 
МакГі та Бірмінгем 1997). За певних умов 
життєстійкість конкретного виду в лісовій 
екосистемі може бути безпосередньо обме-
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жена такими місцями відновлення  (МакГі 
2001). 

Колоди часто забезпечують субстрат для 
лишайників, мохів і печіночників, і виникнен-
ня епіксильних таксонів часто обмежується 
наявністю субстрату, який утворюють гнилі 
колоди (Хармон та ін 1986; Густафссон і 
Холінгбек 1988; Зедерстрьом 1988; Лесіка та 
ін. 1991). Велика кількість безхребетних бере 
участь у процесі гниття колод, харчується 
гнильними організмами або потребує помір-
ної температури, вологості та гумідності, які 
забезпечуються гниючими колодами (Хар-
мон та ін. 1986;. Чендлер1987, 1991; Чендлер 
і Пек 1992). Різні птахи, ссавці й земноводні 
також використовують колоди та пні як жит-
ло, гнізда й сідала (Хармон та ін. 1986;. ДеГра-
аф та ін. 1992.). 

БІОЛОГІЧНІ РЕШТКИ ДОДАЮТЬ 
БАГАТОГРАННОСТІ ТРОФІЧНИМ 
ЗВ’ЯЗКАМ

Оскільки дерева є домінуючими струк-
турами в лісах, їхнє старіння і смерть є важ-
ливими чинниками, які впливають на лісові 
екосистеми. Слід звернути увагу на те, що до-
мінуючі дерева з розвиненою кроною станов-
лять 39, 76 і 78% загальної біомаси в листо-
падних твердолистяних, у помірних хвойних, 
а також у вологих тропічних лісах відповідно 
(Барнз та ін. 1998:504). Таким чином, значна 
кількість енергії, яка використовується для 
управління лісовими екосистемами, вивіль-
нюється в результаті окиснення вуглеводів у 
процесі розкладання деревини. 

Наочний приклад того, як розкладання 
може впливати на цілі трофічні системи і 
підтримувати лісове біорізноманіття, можна 
побачити у лісах тихоокеанського північно-
го заходу США (Келлі і Брааш 1988; Мейзер 
1994). Гниття повалених дерев є складним 
процесом за участю мікроорганізмів, грибів, 
мікро- і макробезхребетних (Хармон та ін. 
1986). Грибами і безхребетними харчується 
велика кількість хижаків, але лише два їхні 
види є важливими у контексті цього прикла-
ду. Північна білка-летяга (Glaucomys sabrinus) 
і західна червона полівка (Clethrionomys 
occidentalis) харчуються скорокарпіями дере-
воруйнівних грибів і мікоризними грибами, 
виявленими у колодах. Полівка харчується 
майже виключно грибами. Ці два невеликі лі-
сові ссавці є жертвами сови плямистої (Strix 
occidentalis) та інших хижаків (наприклад, ла-
ски [Mustela spp.], куниці [Martes americana],  
рисі рудої [Felis rufus]). Сова плямиста є феде-
ральним зникаючим видом у США у зв’язку 
з втратою місць її оселення у старовікових 
лісах, а гниючі колоди формували основу її 
харчового ланцюга. Дехто з лісових екологів 
вважає, що сови плямисті потребують не ста-
ровікових лісів як таких, а швидше кормової 
бази, яка, в свою чергу, забезпечується до-
статньою кількістю гниючих колод (Фемат 
1993). Цей один спрощений приклад демон-
струє, що якби ліси складалися лише зі здоро-
вих, життєздатних дерев, то трофічні системи 
розкладання, які включають величезну кіль-
кість організмів, були б дуже обмеженими.

ПОЯВА ЛЕМ: ТРОХИ ІСТОРІЇ ТА КОНТЕКСТ

Лісові екологи сьогодні визнають необхід-
ність інтеграції знань про зв’язок структури 
лісу і біорізноманіття в сучасні методи управ-
ління. Лісовий екосистемний менеджмент 
(ЛЕМ) з’явився як механізм, за допомогою 
якого ці знання можуть бути інтегровані в 
практику лісівництва. Принципи ЛЕМ були 
прийняті державними агенціями з управлін-

ня лісовими ресурсами і деякими приватни-
ми власниками лісів в кількох регіонах, вклю-
чаючи Північну Америку (Кесслер та ін. 1992; 
Томас 1996), Європу (Фрай та ін. 1996), Чилі та 
Австралію (Лінденмейер і Франклін 2002), для 
управління лісогосподарською діяльністю.

Було запропоновано багато визначень ЛЕМ, і семантика навколо терміна ретельно обгово-
рюється (наприклад, Бартуска 1994; Грамбайн 1994; Крістенсен та ін., 1996;. Чех і Краусман 
1997). Якщо коротко, мета ЛЕМ полягає в тому, щоб одночасно:

забезпечити раціональне і комплексне ви-
користання лісів (включаючи  заготівлю 
деревини та її вивезення); і 

підтримати життєво важливі екологічні 
процеси і життєздатні популяції всіх лісо-
вих організмів. 

► ►

Лісовий екосистемний менеджмент 
розширює контекст, в якому вживали по-
няття «менеджмент багатоцільового вико-
ристання». Зокрема, в той час як останнє 
поняття  передбачає численні й різноманіт-
ні корисності лісів (включаючи лісозаго-
тівлю і видобування мінеральних ресурсів, 
рекреацію, управління водними ресурсами, 
природні середовища існування промисло-
вих і непромислових видів), основна увага 
менеджменту багатоцільового використан-
ня необов’язково приділяється збереженню 
цілісності екосистем (Сальвассер та ін. 1996). 
Лісовий екосистемний менеджмент визнає 
широкі індивідуальні території одних ор-
ганізмів і конкретні вимоги мікросередови-
ща інших і, відповідно, об’єднує і застосовує 
інформацію щодо просторових масштабів від 
ландшафтів до мікросередовищ. 

Очевидно, що ЛЕМ виник  внаслідок глиб-
шого вивчення лісових екосистем (Свенсон і 
Франклін 1992; FEMAT 1993). Однак, цікавим 
є те, що його виникнення також пов’язано з 
історією права (див. Грамбайн 1994; Йенсен і 
Еверетт 1994; Франклін 1997). Перше засто-
сування ЛЕМ на тихоокеанському північному 
заході було прискорено рядом політичних і 
адміністративних провалів двох федераль-
них законів США, спрямованих на збережен-
ня біорізноманіття: Закон про управління 
лісовим господарством (1976 р.) і Закон про 
зникаючі види (1973 р.). Перший вимагав від 
Лісогосподарської служби США здійснювати 
управління федеральними лісовими тери-
торіями для підтримання життєздатних по-
пуляцій природних місцевих хребетних тва-
рин. Другий передбачав охорону зникаючих 
видів або видів, які перебувають під загрозою 
зникнення, включаючи безхребетних. Ці нор-

мативні документи встановили адміністра-
тивні умови, відповідно до яких заходи з охо-
рони хребетних і рідкісних / зникаючих видів 
у федеральних лісах розробляли для кожно-
го виду окремо. Незабаром фахівцям у сфері 
охорони природи стало очевидно, що методи 
природоохоронного планування на основі 
окремого виду або заповідника можуть бути 
недоцільними з політичних та адміністра-
тивних міркувань (див. текстову вставку 3). 
Відповідно, вони припустили, що підтрим-
ка екосистем в цілому або принаймні їхніх 
основних компонентів була б успішнішою 
стратегією збереження лісів. Лісівники поча-
ли розробляти методи, які дають можливість 
краще управляти великою «матрицею» екс-
плуатаційних лісів, а не зосереджуватися ви-
ключно на заповідних системах  (Франклін 
1993b; FEMAT 1993; можна ознайомитися та-
кож з роботами Кома і Франкліна 1997; Лін-
денмейер і Франклін 2002). 
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Текстова вставка 3: Недоцільність природоохоронних заходів, 
зосереджених на конкретному виді

Сова плямиста, можливо, є чи не найвідомішим прикладом політичних та адміністративних 
проблем, характерних для природоохоронних заходів, зосереджених на конкретному виді. На-
гадаємо, що існування сови плямистої залежить від структур, що найчастіше трапляються у 
перестійних лісах. Дослідники дійшли висновку, що для гніздування пари сов потрібно середо-
вище існування  площею близько 800 га (Форсман та ін. 1984). У 1980-х рр. переважне викори-
стання моделей природоохоронної діяльності, зосередженої на конкретному виді, призвело до 
розроблення рекомендацій, які полягали у відведенні великих територій заповідних перестій-
них лісів на федеральних землях для виконання встановлених на законодавчому рівні вимог 
щодо сови плямистої. Це викликало неабиякі протести і юридичні баталії у федеральних судах 
США, оскільки видобуток деревини міг бути заборонений у більшій частині перестійних лісів 
у межах ареалу існування сови плямистої.

Для ряду професіоналів у галузі управління стало очевидним, що продовження використан-
ня методів збереження ареалу існування на основі конкретного виду і заповідника матиме 
безліч політичних, соціальних та адміністративних обмежень (Франклін 1993b). Існує надто 
багато видів, включаючи невідомі й практично маловивчені, щоб розробляти підходи на осно-
ві конкретного виду для кожного з них. Наприклад, за сучасними даними, на Землі існує від 
10 до 50 мільйонів видів, серед яких, за приблизними підрахунками, найчисленнішими є жор-
сткокрилі, перетинчастокрилі, двокрилі, гриби і павукоподібні (Сторк 1997). Визначення при-
родоохоронного статусу цих мільйонів видів (або навіть їхніх підкласів), які ще потрібно буде 
вивчати, і розроблення планів управління для тих видів, які визначено як рідкісні, зникаючі 
або такі, що перебувають під загрозою зникнення, є завданням, виконати яке неможливо з 
технічного, економічного, адміністративного і політичного погляду. 

ЛЕМ: ПІДТРИМАННЯ МОДЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

Вважають, що сукупність ресурсів, необхід-
них для підтримання популяцій природних 
місцевих лісових організмів, забезпечується 
в тому разі, якщо ліси зазнають природних 
порушень, за яких вони розвивалися. Крім 
того, вважають, що всі необхідні екологічні 
функції (наприклад, кругообіг поживних ре-
човин, перехід енергії) і взаємодія (взаємодії 
між хижаком і жертвою, симбіоз і антагонізм) 
реалізуються в лісах під впливом природних 
порушень. Таким чином, екосистемний підхід 
в лісовому менеджменті передбачає, що під-
тримання екосистем у квазіприродних умо-
вах задовольнить вимоги існування для всіх 
природних місцевих видів і, таким чином, 
будуть збережені цілісність і основні функ-
ції екосистеми. Отже, виклик для фахівців у 

галузі лісового господарства  полягає у виз-
наченні цільового стану, необхідного для під-
тримання певної лісової екосистеми. 

ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ 

Термін «модельна ділянка»21  вперше був 
запроваджений Уаттом (1947) і означає оди-
ницю площі лісу, на якій відбуваються всі ета-
пи розвитку. Умови в будь-якому конкретно-
му місці в лісі не є статичними, а змінюються 
з часом у зв’язку з циклами порушення і від-
новлення. Ліс в цілому існує як мозаїка діля-
нок на різних стадіях відновлення після різ-
них порушень, які повторюються з різними 
інтервалами. Відповідно, хоч певна ділянка в 
лісі може відрізнятися від будь-якої іншої, але 

якщо ліс розглядати в досить великих мас-
штабах, то спостерігатиметься характерний 
розподіл ділянок за розміром, віком і видо-
вим складом – модельна ділянка (рисунок 4).

Режим порушення22 характеризується за 
типом (наприклад, пожежа, повінь, фрон-
тальний або циклонічний вітер, лід, хворо-
ботворні організми), масштабом (зони впли-
ву), інтенсивністю (величина біомаси дерев, 
що загинули) та інтервалом повторювано-
сті (проміжок часу між явищами) порушень. 
Переважаючий режим порушення визначає 
характерний розподіл ділянок лісу по всь-
ому ландшафту – модельну ділянку. Проте 
порушення також впливають на структурні 
характеристики в межах лісових насаджень. 
Інтервали повторюваності порушень контр-
олюють здатність лісів накопичувати такі 
структурні компоненти, як масивні, старі де-
рева, пні й колоди. Тип та інтенсивність пору-
шення будуть регулювати кількість і якість 
біологічних решток. Наприклад, пожежа і ві-
тер можуть однаковою мірою руйнувати лісо-
вий намет, але вогонь знищує частину дерев, 
у той час як вітер просто валить їх на землю. 
Вогонь знищує органічні ґрунтові горизонти, 
насіння і спори, а вітер не має жодного оче-
видного впливу на них. Крім того, пожежа і 
вітер більшої сили руйнують більше дерев, 
ніж аналогічні порушення меншої сили. 

Лісовий екосистемний менеджмент можна 
просто розглядати як ідентифікацію і підтри-
мання модельної ділянки (Урбан 1994). Щоб 
досягти цього, фахівці у сфері ЛЕМ повинні 
розробити методи лісівництва, які підтри-
муватимуть ліси на рівні цілого ландшафту 
в стані, подібному до того, який створюється 
режимами природних порушень. 

Порушення, природне середовище і реак-
ції біоти на порушення можуть змінюватися, 
спричинюючи цим самим зміни в лісових умо-
вах. Таким чином, було б помилкою вважати, 
що будь-яка модельна ділянка може бути 
остаточно визначена й описана. Дехто може 
стверджувати, що неможливо визначити і 
кількісно оцінити режим порушення, оскіль-
ки два порушення не можуть бути однако-
вими і дві лісові ділянки будуть по-різному 
відновлюватися після одного й того самого 
порушення. Однак, можна охарактеризува-
ти ландшафти встановлених типів лісу, що 
мають відмінні структурні характеристики, 
але яким можна дати кількісну оцінку. Після 
того, як типи лісових ділянок на певному 
ландшафті були визначені й структурні ком-
поненти цих ділянок були кількісно оцінені, 
можна розробляти лісівницькі заходи, щоб 
повністю або якомога точніше відтворити цю 
модельну ділянку.

Рисунок 4. Стислий опис модельних ділянок двох гіпотетичних лісових ландшафтів, що мають 
помітно відмінні режими порушень. Лісовий ландшафт  А має часті дрібномасштабні порушен-
ня, але дуже рідко такі, що призводять до заміни лісових насаджень. Стиглі й старі різновікові 
насадження є характерними для цього ландшафту. Ландшафт Б зазнає частих інтенсивних та 
обширних порушень, які утворюють ділянку одновікових лісів на різних етапах відновлення, а 
також характеризується відсутністю старих, різновікових лісів.

A old multi-aged

mature even-aged

mature multi-aged

young even- and
uneven-aged

sapling

Б
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ПІДПИСИ ДО РИСУНКА 4:
old multi aged – старий різновіковий ліс; mature even-aged – стиглий одновіковий ліс; mature 
multi-aged – стиглий різновіковий ліс; young even- and uneven-aged – молодий одновіковий і різ-
новіковий ліс; sapling – молоді деревця

ВИЗНАЧЕННЯ МОДЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ: ТЕМАТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ 
У ПІВНІЧНИХ ТВЕРДОЛИСТЯНИХ ЛІСАХ 

Приклад або текстова вставка

Прикладом еталонної модельної ділянки лісу може бути праліс. Одним з індикаторів первин-
ності лісу можна вважати видовий склад грибів. Характерною особливістю багатьох грибів-де-
структорів є їхня висока залежність від хазяїна: деякі види можуть розвиватися лише на одному 
виді дерев чи чагарників. Таким чином, локальне вимирання певного виду дерев призводить до 
вимирання спеціалізованого на ньому виду грибів. У природних і близьких до природних лісах 
було знайдено набагато більше плодових тіл і видів дереворуйнівних грибів, ніж в інтенсивно 
експлуатованих господарських лісах. Деякі види грибів з’являються лише тоді, коли на мертво-
му дереві вже живуть інші види грибів. Останні стадії такої черговості видів грибів часто можуть 
проходити лише у пралісах. Отже, багаті на мертву деревину ліси мають важливе значення для 
збереження видової різноманітності грибів. 

Перші дослідження в Угольському буковому пралісі свідчать, що в ньому трапляються такі 
типові «старолісові гриби», як герицій коралоподібний (Hericium coralloides) і дептіпеліс лам-
кий (Deptipelis fragilis). Обидва види занесено до Червоної книги Швейцарії. В Україні герицій 
коралоподібний, хоч і занесено до Червоної книги, оскільки в цілому він є рідкісним у межах сво-
го ареалу, проте в лісах Карпатського біосферного заповідника – це звичайний вид. У Швейцарії 
ці види є рідкісними, можливо, саме через невелику кількість у лісах мертвої деревини. 

Джерело: Брендлі У.-Б., Довганич Я. (Ред.). Праліси в центрі Європи. Путівник по лісах 
Карпатського біосферного заповідника. – Бірменсдорф, Швейцарський федеральний ін-
ститут досліджень лісу, снігу і ландшафтів (WSL); Рахів, Карпатський біосферний заповід-
ник (КБЗ), 2003. – С. 71. 

Огляд наукової літератури,  наведений 
нижче, містить приклад визначення модель-
ної ділянки для твердолистяних лісів на пів-
нічному сході Північної Америки. 

Обговорення стосуватиметься опубліко-
ваної літератури, яка описує основні режими 
порушень, що призводять до характерних 
розподілів лісових ділянок і кількісної оцінки 
структурних компонентів на рівні лісових на-
саджень. Потім ця інформація буде узагаль-
нена і на її основі запропоновано ряд керів-
них принципів ЛЕМ для лісів цього типу. 

Північні твердолистяні ліси трапляються в 
північно-східному регіоні, до якого належить 
біом помірного листяного лісу Північної Аме-
рики. Ці ліси вважають перехідними між за-
лишками помірного листяного лісу на півдні 
та вічнозеленим ялиново-ялицевим лісом 
північної бореальної зони23 (Браун 1950).

Пожежі не є поширеним порушенням, яке 
призводить до заміни лісових насаджень у 
північних твердолистяних лісах, хоч удари 
блискавки часто зумовлюють осередкові 
пожежі (Х’ю 1936; Клайн і Спур 1942; Уїтні 
1990). Інтервал між пожежами, які призво-
дять до заміни лісових насаджень в регіоні, 
коливається від 230 до 5000 років (Уейн і 
Мур 1977; Фейхі і Рейнерс 1981). 

Місцеві природні хвороботворні мікро-
організми і комахи, які знищують листя, 
також, як правило, не є основними чин-
никами, що призводять до порушень, які 
спричинюють заміну лісових насаджень 
(Клайн та Спурр 1942). 

Утворення ожеледі є типовим порушен-
ням для північних твердолистяних лісів. 
Однак її масштаби та інтенсивність є до-
сить мінливими (Лемон 1961; Сейшаб та 
ін. 1993; Ірланд та ін. 1998) у зв’язку зі 
зміною характеру, висоти, нахилу і напря-
му вітру (Брудерл і Стернс 1985; Ірланд 
та ін . 1998). Серйозні природні явища у 
вигляді крижаної кірки можуть спостері-
гатися на мільйонах гектарів (Ірланд та 
ін. 1998) і призводять до втрати дерев з 
розвиненою кроною в середньому на рів-
ні 20−35% (Брудерл і Стернс 1985; Сейшаб 
та ін. 1993) з максимумом понад 50% (Сей-
шаб та ін. 1993). Навіть внаслідок одно-
го з найсерйозніших в історії природних 
явищ у вигляді крижаної кірки (Ірланд та 
ін. 1998) найбільша шкода була оцінена як 
незначна або помірна, у той час як серйоз-
ної шкоди було завдано менше ніж на 25% 
постраждалої території. 

Циклонічні й фронтальні вітри, зокрема 
урагани, торнадо і низхідні пориви вітру є 
типовими катастрофічними порушеннями 
для північних твердолистяних лісів. З істо-
ричних даних відомо, що у південно-захід-
ній частині штату Нью-Гемпшир сталися 
чотири урагани і вісім буревіїв у період з 
1635 по 1944 рр. (Фостер 1988). Дженкінс 
(1995) нарахував сім потужних буревіїв в 
горах Адірондак, штат Нью-Йорк, у період 
з 1805 по 1995 рр. 

Дві великі бурі сталися в горах Адірондак, 
штат Нью-Йорк, у 1950 і 1995 роках. Вони 
завдали помірної та серйозної шкоди на 
території загальною площею 218 500 га. 

- Було опубліковано мало докладної ін-
формації про бурю, яка сталася в 1950 
році, однак одна з публікацій розповідає 
про рятувальні роботи, які проводили 
після бурі (анонімне джерело, 1951), 
і що приблизно на 1/4 постраждало-
го району було пошкоджено від 50 до 
100% дерев з розвиненою кроною, на 
майже 1/8 території району спостері-
галися пошкодження на рівні 25−50%, 
і більше ніж на половині території рай-
ону було зафіксовано пошкодження на 
рівні 0−25%. 

- Вітровал 1995 року заподіяв шкоду на 
території площею 391 000 га. Серйозни-
ми були наслідки цієї бурі на території 
площею 36 400 га, яка знаходилася в епі-
центрі зони помірної шкоди, площа якої 
досягла 327 800 га. Приблизно 18% вну-
трішньої зони отримали помірні (втра-

УМОВА СТАЛОГО СТАНУ

Порушення у північних твердолистяних 
лісах відрізняються за масштабом і силою, 
але катастрофічні порушення значною мірою 
змінюють життя місцевих дерев. Тому пів-
нічні твердолистяні ліси, як правило, роз-
виваються у різновікові перестійні (Сеймур 

1995;. Сеймур та ін. 2002). Перестійні лісові 
насадження характеризуються дрібномас-
штабними порушеннями внаслідок смерті 
розрізнених, окремих дерев. Смертність ць-
ого основного лісового намету в північних 
твердолистяних лісах становить в середньо-
му від 0,6% до 1,5% щорічно (Ранкл 1982; Уїт-
ні 1990; Фреліч і Лорімер 1991a). 

ПОРУШЕННЯ
Сталі північні твердолистяні ліси можуть зазнавати як помірних, так і катастрофічних порушень. 

► ►

►

►
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та 30−60% дерев з розвиненою кроною) 
і серйозні (> 60%) пошкодження. На ре-
шті території (82%) цієї основної зони 
було завдано незначних пошкоджень 
(втрата <30% дерев з розвиненою кро-
ною). На 9% зовнішньої зони місцями 
було заподіяно помірну і серйозну шко-

ду, у той час як на 91% цієї зони − не-
значну. На решті 9% загальної площі, 
що постраждала від вітровалу, було за-
вдано незначних збитків у вигляді заги-
белі окремих дерев, при цьому приблиз-
но 30−60% лісового намету залишились 
непошкодженими. 

Природні порушення в ялинових лісах Українських Карпат ДОДАТИ

В інших дослідженнях використовували різні методи для оцінки інтервалів катастрофічних по-
рушень в регіоні протягом 1100−1200 років (Лорімер 1977; Кенхем і Локс 1984). 

Фреліч і Лорімер (1991) використовува-
ли дані приросту за річними кільцями, 
отриманими в умовах нерегульованого 
ландшафту (природного лісу без прове-
дення лісогосподарських заходів) на пів-
ночі штату Мічиган для оцінки інтервалів 
повторення порушень різної інтенсивно-
сті. Вони встановили, що 6−7% лісового 
намету в північних твердолистяних лісах 
зазнавали руйнувань кожні 10 років через 
загибель окремих дерев. Помірні порушен-
ня, під час яких гинуло приблизно 10% де-
рев з розвиненою кроною, повторювалися 
в середньому через 69 років. Порушення, 
внаслідок яких руйнування дерев з розви-
неною кроною становили ≥ 60%, повторю-
валися приблизно кожні 1900 років. 

У подальшому дослідженні Фреліч і Лорі-
мер (1991b) використовували дані своїх 
польових спостережень для моделюван-
ня ландшафту північних твердолистяних 
лісів з інтервалами повторення порушень 
різної інтенсивності. Більшість модельова-
них ландшафтів (73%) мали вигляд пере-
стійних різновікових лісів і лише невелику 
частку цих перестійних лісів (4% загальної 
площі ландшафту) вважали «сталим» лі-
сом, що характеризується прогалинами у 
деревному наметі, розмір яких дорівнює 
діаметру крони одного дерева. Молоді, але 
різновікові ліси становили 20% наземного 
покриву. На одновікові ліси з природним 
відновленням, середньовіковими і стигли-
ми деревами, припадало 7% модельованої 
території наземного покриву. 

Жанг та ін. (1999) використовували дані 
геодезичної зйомки для оцінки інтервалів 
повторення пожеж та вітровалів на пів-
ночі штату Мічиган. Загальна протяжність 
зйомки становила 3172 милі через північ-
ні твердолистяні типи лісів. Відповідно до 
результатів зйомки пожежі та вітровали 
завдали шкоди на території протяжністю 
18,1 і 66 миль відповідно. Припускаючи, що 
геодезисти змогли встановити таку шкоду 
через 15 років після пожежі, вони оцінили 
інтервали повторення пожежі й вітровалів 
у 2624 і 722 роки відповідно.

►

►

►

СТРУКТУРНІ КОМПОНЕНТИ ПРИРОДНИХ ПІВНІЧНИХ 
ТВЕРДОЛИСТЯНИХ ЛІСІВ

Наведене дослідження свідчить, що, за-
лежно від режиму природного порушення, 
більша частина (близько 75%) ландшафту 
північного твердолистяного лісу буде мати 
вигляд перестійного різновікового лісу, у той 
час як інша частина ландшафту буде харак-
теризуватися молодими або одновіковими 
насадженнями, що перебувають на різних 
етапах розвитку. Щоб розробити лісівниць-
ку систему, яка моделює процеси природних 
порушень, необхідно описати структурні 

компоненти цих відповідних типів лісових 
ділянок. Було проведено масштабні польові 
вимірювання структурних компонентів пе-
рестійних північних твердолистяних лісів і на 
основі цих досліджень можна розробити ре-
комендації щодо розроблення лісівницьких 
керівних принципів, які дадуть можливість 
відтворювати структурні компоненти лісу, 
наближені до тих, які виникають у природі. 
Ці структурні компоненти лісу наведено в та-
блиці 2.

Таблиця 2. Узагальнення результатів наукових праць, які описують структурні компоненти  пе-
рестійних різновікових північних твердолистяних лісів (використано дані дослідження МакГі та 
ін. 1999; дані про порожнини, які утворюються в деревах в умовах лісу, запозичено з досліджен-
ня Гудберна і Лорімера 1998)

Структурні характеристики
Діапазон

отриманих 
значень

Середнє
отримане 
значення

Кількість
досліджень

Сума площ перерізів  стовбурів (на висоті грудей)  усіх 
живих дерев (м2 га-1) 29 – 61 36 17

Кількість великих дерев на 1 га

≥ 50 см (діаметр на рівні грудей) 10 – 73 49 9

 ≥ 70 см (діаметр на рівні грудей)  0 – 15  8 9

Кількість дуплистих дерев на 1 га 18 1

≥ 45 см (діаметр на рівні грудей) 11 1

Кількість пнів діаметром ≥ 10 см на 1 га 26 – 79 49 9

Сума площ основ (м2 га-1) усіх пнів діаметром ≥ 10 см 3.2 – 10.9 5,9 8

Обсяг колод (м3 га-1) 55 – 166 111 5

Біомаса колод (Мг га-1) 20 – 45 34 6

Приклад 1 
Джерело: Commarmot B., Brändli U.-B., Hamor F., Lavnyy V. (eds) 2013: Inventory of the largest 
primeval beech forest in Europe. A Swiss-Ukrainian adventure. Birmensdorf, Swiss Federal 
Research Institute WSL; L’viv, Ukrainian National Forestry University; Rakhiv, Carpathian 
Biosphere Reserve. p. 53.    

Розподіл мертвої деревини (сухостійної та лежачої) за стадіями розкладання у букових пралісах. 
Територія досліджень – Карпатський біосферний заповідник (Угольський та Широколужансь-
кий лісові масиви, Закарпаття, Україна)
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Стадія розкладання
Запас мертвої деревини 

м3/га± SE %
Свіжа мертва деревина 15,9 ± 3,2 9,3
Тверда мертва деревина 44,3 ± 4,1 27,2
Гнила мертва деревина 31,8 ± 3,2 19,8
Трухляві дерева 43,2 ± 3,7 26,5
Добре розкладена деревина  27,3 ± 2,8 16,7
Малопомітна мертва деревина 0,8 ± 0,6 0,6
Разом мертвої деревини  162,5 ± 8,4 100,0

В результаті дослідження розподілу мер-
твої деревини (сухостійної та лежачої) за 
стадіями розкладання у букових пралісах на 
території Угольського та Широколужансько-
го лісових масивів (Карпатський біосферний 
заповідник) встановлено, що співвідношен-
ня між живими та мертвими деревами  ста-
новить14:1, середня кількість сухостійних 
дерев на 1 га – 30 ± 2 (70 % з них були зла-
маними і лише 18 % мали цілісну крону з ве-
ликими гілками), кількість сухостійних дерев 

на 1 га – 3 ± 1 (висотою 50−129 см). Загальний 
запас мертвої деревини становив 163 м3 на 1 
га, з якого 84% належало до лежачої мертвої 
деревини.

У центральній Європі мертва деревина 
бука розкладається повністю за 30−60 років. 
Розподіл між свіжою та твердою деревиною у 
сухостійних дерев був вищим, ніж у лежачих 
дерев. Це можна пояснити тим, що лежача 
деревина контактує з ґрунтом і тому розкла-
дається швидше.

Приклад 2 
Nigel Dudley, Eguilibrium та Daniel Vallauri. Deadwood – living forests. (Мертва деревина – 
живі ліси). WWF Report. 2004. –  15 p. In Ukrainian
На думку Кейт Кірбі, англійського експерта з природних лісів, мертва деревина є найбагатшим 
біотопом у живому лісі, завдяки якому відбувається підтримка нескінченних лісових циклів. Ба-
гато хто з лісових мешканців є залежним від мертвої деревини, особливо в зимовий період. Дя-
тел великий (Dendrocopus major) залежить від комах, які він добуває із сучків та лежачих дерев – 
це 97% його їжі взимку. Для однієї пари дятла трипалого (Picoides tridactylus) необхідно від 80 до 
130 га старовікового лісу, оскільки цей вид живиться переважно на нещодавно всохлих ялинах.

Таблиця  ???    − Типи деревини та види фауни, які з ними асоціюються

Типи деревини Асоційована фауна

Живі старовікові 
дерева (дерева-
ветерани)

Дуже старі дерева з великими крона-
ми – гніздові та оглядові (присади)

Великі хижаки, наприклад, беркут 
(Aquila chrysaetos)  або лелека чор-
ний (Cigonia nigra)

Дупла у старих деревах
Дуплогніздні птахи, наприклад, сич 
волохатий (Aegolius funereus) або 
сова довгохвоста (Strix uralensis)

Мертва деревина на живих деревах
Наприклад, комахи: жук-олень 
(Lucanus cervus), вусач дубовий 
(Cerambyx cerdo), а також гриби

Стоячі мертві де-
рева (сухостій)

Дуже старі дерева з великими гілка-
ми – гніздові та оглядові (присади)

Птахи, білки та інші види тварин. Та-
кож тут мешкають жуки-короїди 
та їхні хижаки

Сухостій (корчі) різного віку, що по-
ступово втрачає кору та гілля

Гриби, лишайники, папороті, безхре-
бетні, а також види, що видовбують 
(як дятли) чи заселяють дупла для 
гніздування

Пні з досить високими великими 
прикореневими дуплами, в яких мо-
жуть ховатися великі звірі

Бурі ведмеді

Повалені стов-
бури

Щойно повалені дерева,  з яких ще не 
відпали гілки та кора

Спеціалізовані види, зокрема гриби 
та великі жуки

Повалені стовбури, досить цілі, дере-
вина яких почала розм’якшуватися 
зсередини й просідати, але все ще 
підноситься над ґрунтом

Жуки та гриби й далі відіграють ви-
рішальну роль, хоч може відбуватися 
зміна видів

Повалені стовбури без кори й гілок, 
що розм’якшуються і просідають до 
ґрунту

Численні види мух та жуків, кіль-
кість грибів зменшується

Повалені стовбури, достатньою 
мірою розкладені, що цілком лежать 
на ґрунті, без кори та гілля

Комахи, спеціалізовані гриби

Повалені стовбури, що вже цілком 
розклалися, деревина спорохнявіла, 
але ще зберігають форму

Мокриці та інші види багатоніжок. 
Сприятливе місце для проростан-
ня насіння ялиці у гірських лісах чи 
листяних, наприклад, вільхи, в алю-
віальних лісах

Викорчувані з корінням дерева, що 
зберегли кореневу систему

Коріння може стати притулком для 
гнізд птахів і комах

Підстилка, що 
лежить на по-
верхні землі та 
води (опад)

Великі уламки деревини Деревина стає субстратом для бага-
тьох видів мохів та квіткових рослин

Уламки деревини, включно з гілка-
ми, сучками та корою

Спеціалізовані види грибів (напри-
клад, сморчки й трутовики), а також 
комахи та мокриці

Грубі уламки деревини у річках та 
струмках

Водорості, личинки мух, риби на не-
ресті

СТИСЛЕ ОПИСАННЯ РЕЖИМУ ПОРУШЕНЬ ПІВНІЧНИХ ТВЕРДОЛИСТЯНИХ 
ЛІСІВ І ВИЗНАЧЕННЯ МОДЕЛІ ДІЛЯНКИ

Виходячи з моделювання типу лісової 
ділянки Фреліча і Лорімера (1991b), велико-
модульний тип ландшафтів північних твер-
долистяних лісів, за оцінками, складається 

з приблизно 73% перестійних різновікових 
насаджень, 20% різновікових стиглих насад-
жень і 7% одновікових молодих деревостанів.
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Різні порушення (від незначних до ката-
строфічних) впливають на північні твердо-
листяні ліси. Середній інтервал повторення 
катастрофічних порушень, які можуть при-
звести до утворення молодих одновікових 
насаджень, може становити 700−1900 років. 
Навіть ці катастрофічні порушення мають 
тенденцію залишати непошкодженими до 
50% дерев з розвиненою кроною у верхньо-
му ярусі, спричинюючи на деяких ділянках 
100% смертність. Помірніші порушення (ви-
далення 20−40% дерев з розвиненою кро-
ною) можуть відбуватися з меншими інтерва-
лами (100−1000 років). Незначні порушення 
(втрата 10−20% дерев з розвиненою кроною) 
можуть виникати через кожні 60−100 років. 

Всі ці порушення зумовлюють утворення 
мертвого лісоматеріалу, маса якого внаслідок 
найбільш катастрофічних порушень досягає 
120 мг га-1 (близько 460 м3 га-1).

Старі, різновікові ліси, які будуть домі-
нувати на такому ландшафті, матимуть при-
близно 50 дерев на 1 га з діаметром на рівні 
грудей понад 50 см (серед них 6−8 дерев на 1 
га з діаметром на рівні грудей понад 70 см). 
Вони налічуватимуть приблизно гниючих 
колод  – 100 м3 на 1 га,  пнів –  5 м2 на 1 га, 
значна частина яких складатиметься зі стов-
бурів діаметром понад 50 см, також приблиз-
но 18 дуплистих дерев на 1 га (11 дерев на 1 
га з діаметром на рівні грудей > 45 см). 

ЛІСІВНИЦЬКІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 
ЩОДО ЛЕМ ДЛЯ ПІВНІЧНИХ 
ТВЕРДОЛИСТЯНИХ ЛІСІВ

Доступні опубліковані наукові дані свід-
чать про те, що традиційні методи постій-
ного лісокористування у одновікових лісах 
не дають можливості створити ряд струк-
турних характеристик компонентів лісу, які 
потенційно можуть розвиватися в північних 
твердолистяних лісах (таблиця 1). Тому змі-
ни, спрямовані на поліпшення структурної 
неоднорідності, будуть корисними для зба-
гачення біорізноманіття лісів. Припускають, 
що відтворення моделі ділянки забезпечить 
адекватне середовище існування для всіх 
природних місцевих, далеко мігруючих видів 
і осілих організмів, які населяють цей тип 
лісу. 

Одновікове управління  
Природні порушення, які є досить мас-

штабними і серйозними для того, щоб мати 
ефект, еквівалентний суцільній рубці, повто-
рюються у північних твердолистяних лісах 
приблизно кожні 3700 років. Таким чином, 
є мало причин для широкого застосування 
методу суцільної рубки в лісах цього типу. 
Проте, якщо необхідно відновити вид світло-

любних дерев (зокрема черемха пізня [Prunus 
serotina] і білий ясінь [Fraxinus americana]), 
слід провести рубки з метою видалення май-
же 50% дерев з розвиненою кроною. Це руб-
ки, після яких на ділянці  залишаються рости 
поодинокі дерева або групи дерев. Загальний 
вигляд ділянок після рубок нагадує результат 
дії природних катастрофічних порушень. Такі 
системи у практиці українського лісівництва 
можуть бути різновидом поступової системи 
рубок, зокрема рівномірно-поступової рубки 
(раніше такі рубки називали «насіннєво-лі-
сосічні рубки»), під час проведення якої за-
лишають дорослі дерева з метою засівання 
ділянки насінням (тобто «резервні дерева» 
з материнських насаджень). Резервні дерева  
забезпечать швидший розвиток дуплистих 
дерев (або ці резервні дерева вже мають ду-
пла, або можуть мати у подальшому) і забез-
печать субстрат для епіфітів зі слабкою здат-
ністю до поширення або для тих, які залежать 
від специфічного середовища. Утворення 
груп резервних дерев дасть змогу створити 
ділянки, ізольовані від суворих відкритих 
умов для тих організмів, які потребують по-
мірної температури, вологи або гумідності. 

Якщо бажано зберегти певне лісове насад-
ження під час розтягнутого на десятиріччя 
періоду вирощування одновікових лісостанів, 

такі ротації мають тривати від 80−120 до 
150−170 років, що відповідає періоду настан-
ня фізіологічної зрілості більшості північних 
твердолистяних лісів. Такий підхід буде спри-
яти збільшенню приросту дерев  діаметром 
до 50−70 см (на рівні грудей), розвивати по-
рожнини (основу для утворення дупел), а та-
кож створювати різні угруповання епіфітів 
з обмеженим поширенням. У лісових насад-
женнях також будуть утворюватися колоди 
й пні більших розмірів. Під час проведення 
прохідних рубок (кінцевий вид рубок догля-
ду за лісостаном з метою поліпшення приро-
сту дерев за діаметром та підготовки дерев 
до посиленого насіннєношення) необхідно 
залишати певний обсяг зрубаної деревини 
на ґрунті для поповнення запасів мертвої де-
ревини. Для збалансування потреб у високо-
якісних виробах з деревини рекомендується 
на певній частині ділянки формувати одно-
вікові лісові насадження (або плантації) з ко-
ротшими оборотами рубки (ротаціями).

Різновікові системи
Старі, різновікові північні твердолистяні 

ліси, як правило, не мають збалансованого 
розподілу за діаметром. Підтримання зба-
лансованих насаджень за допомогою систе-
ми вибіркової рубки, як правило, вважають 
визначальною рисою ефективного управ-
ління лісовою екосистемою. У той час як зба-
лансовані насадження краще забезпечують 
безперервне, передбачуване виробництво 

на рівні насадження, виробництво може та-
кож забезпечуватися на ландшафтному рів-
ні за допомогою гнучкішого застосування 
різних способів несуцільних рубок головно-
го користування. Призначення вибіркової 
рубки окремими деревами дає можливість 
на більшій частині території регульованого 
ландшафту створити умови, які є подібними 
до умов сталих лісів. Однак, по всій матриці 
різновікового лісу можна періодично засто-
совувати групово-поступові рубки з більшою 
інтенсивністю зріджування деревостану  – в 
межах 20−30% дерев з розвиненою кроною, 
за рахунок цього будуть утворюватися про-
галини  на місці вирубки кількох дерев (гру-
пова селекція).  Такий рівень видалення де-
рев з розвиненою кроною слід повторювати 
приблизно через кожні 100 років. Необхідно 
здійснювати заходи для забезпечення мак-
симальних розмірів діаметра дерев – у межах 
70−80 см (на рівні грудей). У певних місцях, 
де діють обмеження щодо інтенсивності ру-
бок, необхідно зберігати великі дерева (діа-
метром понад 50 см на рівні грудей), кіль-
кість яких перевищує 30−50 дерев  на 1 га. 
Цільові показники щодо обсягів колод, які 
перебувають на різних етапах розкладання, 
можуть бути встановлені на рівні 80−90 м3 на 
1 га, для суми площ основ пнів – 3−4 м2 на 1 
га. Рекомендується залишати близько 15 ду-
плистих дерев  на 1 га, з них 7−8 дерев мають 
бути діаметром більше ніж 45 см.

Екологічна цілісність лісів на Землі, со-
ціальний та економічний добробут населен-
ня залежать від правильного використання 
та управління цим ресурсом. Методи раціо-
нального лісівництва виявилися успішними 
в соціальному і економічному відношенні, 
але вони, схоже, не можуть зберегти лісо-
ве біорізноманіття. Лісовий екосистемний 
менеджмент являє собою новий підхід до 
збалансування обох цих цілей. Підходи ЛЕМ 
мають бути індивідуальними для кожного з 
типів лісу. У той час як деякі ландшафти слід 
підтримувати на зразок старовікових корін-
них лісів з кількома поколіннями, для інших 

систем, які часто зазнають впливу порушень 
(наприклад, пожежа, вітер, хвороботворні мі-
кроорганізми, комахи, які знищують листя), 
слід застосовувати режими рубок з упором на 
вирощуванні одновікових лісових насаджень. 
Визначення прийнятного поєднання лісівни-
цьких систем і рівнів цільових показників 
структурних компонентів лісостану  потре-
бує глибокого розуміння основних режимів 
порушень і ряду структур лісових насаджень, 
які утворюються внаслідок цих порушень. У 
світі є багато можливостей для адаптування 
і застосування принципів ЛЕМ на місцевому 
рівні.

ВИСНОВКИ
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Підтримку в створенні цього розділу, в 
тому числі надання деяких даних, представ-
лених тут, забезпечили частково Наукове 
об’єднання північно-східних штатів спільно 
з Університетом штату Вермонт і Міністер-

ством сільського господарства США. Дж. Фо-
рестер допоміг знайти необхідну літературу і 
отримати попередню редакторську рецензію 
для цього узагальненого матеріалу, а також 
підібрав зображення для його презентації.

Термін 1. FOREST ECOSYSTEM 
MANAGEMENT (FEM)
1 Лісовий екосистемний менеджмент 

(ЛЕМ) – тип лісового менеджменту, який  за-
безпечує стійке, багатоцільове використання 
лісів за умови збереження життєво важливих 
екологічних процесів і життєздатних популя-
цій всіх організмів, що мешкають у лісах. (пе-
реклад з МакГі)

Примітка 1. Призначення ЛЕМ виходить за 
рамки менеджменту багатоцільового вико-
ристання, оскільки враховує функціонування 
всієї екосистеми. Лісовий екосистемний ме-
неджмент є складовою лісового менеджменту. 

Примітка 2. Лісовий менеджмент – це 
формальний та неформальний процес плану-
вання та впровадження практик, спрямова-
них на виконання відповідних функцій лісу 
(екологічних, економічних, соціальних та / 
або культурних) заради визначених цілей.  
(Джерело інформації: Multilingual pocket 
glossary of forest terms and definitions. www.
iufro.org) Подібним є тлумачення терміна «лі-
совий менеджмент, який базується на управ-
лінні екосистемою». 

Примітка 3. Лісовий менеджмент, який 
базується на управлінні екосистемою – 
менеджмент, який керується моніторингом 
екологічних впливів і процесів, які є необхід-
ними для підтримання складу екосистеми, її 
структури та тривалого функціонування. 

Він може залучати змінені виробничі пра-
ктики до наслідування природних порушень 
таким чином, щоб підтримати структуру еко-
системи, моделі  та процесу у рамках природ-
них меж. Захисні території, моніторинг та 
адаптивний менеджмент є додатковими еле-

ментами. (Джерело інформації: Multilingual 
pocket glossary of forest terms and definitions. 
www.iufro.org) 

Примітка 4. Термін «екосистемний ме-
неджмент» був вперше введений Лісовою 
Службою при Міністерстві сільського госпо-
дарства США. Екосистемний менеджмент 
керується чіткими цілями, встановленими 
політикою, протоколами і практиками. (Дже-
рело інформації: Multilingual pocket glossary 
of forest terms and definitions. www.iufro.org)

Термін 2. SUSTAINED-YIELD 
MANAGEMENT:
2 Господарство, основане на принципі 

безперервного невиснажливого лісоко-
ристування – керівний принцип лісового 
менеджменту, відповідно до якого величи-
на запасу деревини, що має бути заготовле-
ною, є врівноваженою з відновленням лісу, 
що дає можливість підтримувати постійний 
рівень урожаю з плином часу. (Vocabulary of 
Forest Management / IUFRO World Series Vol.1 
/ IUFRO Secretariat Vienna 1990,  та із МакГі)

Термін 3. SILVICULTURE
3 Лісівництво – мистецтво та наука, яка  

контролює створення, зростання, склад, 
здоров’я та якість лісів і лісових земель з ме-
тою задоволення різних потреб і цінностей 
землевласників та суспільства на постійній 
основі.(Vocabulary of Forest Management / 
IUFRO World Series Vol.1 / IUFRO Secretariat 
Vienna 1990  та Multilingual pocket glossary of 
forest terms and definitions. www.iufro.org)

Лісівництво – ряд методів, які використо-

ПОДЯКА

ГЛОСАРІЙ, 
адаптований Кременецькою Є. О.

вують для створення і підтримки угруповань 
дерев та іншої рослинності з метою отриман-
ня користі від самих дерев або інших рослин, 
тваринного світу, водних ресурсів, пов’язаних 
з лісами (Nyland 1996: 1).

Примітка 1.  На сучасному етапі розвитку 
суспільства термін «лісівництво» слід роз-
глядати як комплекс наукових, освітянських 
та виробничих надбань щодо формування та 
підтримання життєздатності лісів, а не лише 
з метою отримання деревної та недеревної 
продукції. Тому наведені нижче терміни по-
требують доповнення з огляду на середови-
щетвірну роль лісів, їхнє захисне, рекреацій-
но-оздоровче та природоохоронне значення, 
в тому числі не слід забувати про збереження 
біорізноманіття під час рубок лісу.

У 60-х рр. ХХ століття у класичному підруч-
нику Ткаченка М. О.  термін «лісівництво» 
як наука означав теорію вирощування лісів 
і систем рубок, спрямованих на поліпшення 
деревостанів з метою виконання багатьох 
різноманітних завдань соціалістичного на-
родного господарства.  (Джерело: Ткаченко 
М. Е. Общее лесоводство. – М.-Л. : Гослесбу-
миздат, 1955. – С. 32). Наприкінці ХХ століття 
визначення терміна «лісівництво» у держав-
ному стандарті України залишилося фактич-
но без змін, лісівництво розглядають лише 
як галузь виробництва: лісівництво – теорія 
і практика вирощування і невичерпного ви-
користання лісів для задоволення потреб на-
родного господарства та населення в лісових 
ресурсах. (Джерело: ДСТУ 3404-96 Лісівницт-
во. Терміни та визначення. – К. : Держстан-
дарт України, 1997. – 43 с.). 

Примітка 2.  Ліси України за екологічним і 
соціально-економічним значенням та залеж-
но від основних виконуваних ними функцій 
поділяють на такі 4 категорії: захисні ліси; 
рекреаційно-оздоровчі ліси; ліси природоо-
хоронного, наукового, історико-культурного 
призначення; експлуатаційні ліси. (Джерело: 
Лісовий кодекс України, 2006).

Примітка 3.  На цей час в Україні засто-
совують два способи рубок лісу: рубки го-
ловного користування; рубки формування і 
оздоровлення лісів. Під терміном «рубка го-
ловного користування» розуміють рубку сти-
глих і перестійних дерев для заготівлі лісома-

теріалів, а в деяких випадках для посилення 
водоохоронних, захисних і санітарно-гігієніч-
них функцій лісу та забезпечення його від-
новлення природним шляхом. (Лісівництво : 
термінологічний  словник / за ред. Г. Т. Кри-
ницького. − Львів : НЛТУУ, 2006. – 83 с.).

Примітка 4.  Віком стиглості лісу вва-
жають вік, в якому деревостан досягає стану, 
що максимально відповідає функціонально-
му призначенню лісу. Розрізняють такі групи 
видів стиглості лісу: біологічна (природна, 
відновлювальна, фізіологічна) та економічна 
(кількісна, технічна, господарська, захисна).
Рубки головного користування поділяють на 
такі системи: вибіркова, поступова, суцільна, 
комбінована. 

Примітка 5.  Відповідно до «Правил рубок 
головного користування в лісах України» вка-
зано особливості їхнього проведення залеж-
но від категорії лісів, основних лісотвірних 
порід, щільності стояння дерев у насадженні, 
наявності та оцінки природного відновлен-
ня. Для гірських лісів Карпат вказують додат-
кові показники (експозиція та стрімкість схи-
лу, стійкість ґрунту). У лісах Гірського Криму 
рубки головного користування не проводять.

Примітка 6. Під способом рубки в лісів-
ництві розуміють певний порядок виру-
бування насаджень або їхньої частини на від-
веденій площі за певний час, що нерозривно 
пов’язаний з відновленням лісу. (Свириденко 
В. Є. Лісівництво : підручн. / В. Є. Свириденко, 
О. Г. Бабіч, Л. С. Киричок ; за ред. В. Є. Свири-
денка. – К. : Арістей, 2008. – 544 с.) У норма-
тивно-правовому забезпеченні лісівництва в 
Україні поки ще немає термінів «різновікова 
лісівницька система» та «одновікова лісівни-
цька система». Лісівники-практики способи 
рубок головного користування поділяють 
на прості й складні. До простих належить су-
цільна система рубок, до складних – вибірко-
ва, поступова та комбінована.

Термін 4. UNEVEN-AGED SILVICULTURAL 
SYSTEM
4 Різновікова лісівницька система – 

лісівницька система, спрямована на створен-
ня або підтримання та відновлення структу-
ри деревостану, який містить кілька (три або 
більше) класів віку. (Adapted from Glossary of 
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Forestry Terms: http://www.for.gov.bc.ca/hfd/
library/documents/glossary/index.htm) 

Примітка 1. Аналогами різновікової лісів-
ницької системи в Україні є добровільно-ви-
бірковий та групово-поступовий способи 
рубки головного користування.
Добровільно-вибірковий спосіб рубки го-
ловного користування – це заходи, які 
здійснюють для оздоровлення, формування 
і відновлення деревостанів, під час яких пе-
ріодично вирубують окремі дерева або гру-
пи дерев – фаутні, перестійні, стиглого віку, 
з уповільненим ростом, а також дерева, що 
пригнічують підріст.
Групово-поступовий спосіб рубки головно-
го користування – це заходи, під час здійс-
нення яких деревостани розріджують та ви-
рубують кількома прийомами нерівномірно 
окремими групами. (Джерело: Про затверд-
ження Правил рубок головного користуван-
ня в гірських лісах Карпат / Постанова Кабі-
нету Міністрів України від 22.10.2008 р. № 
929. – 11 с.)

Термін 5. EVEN-AGED SILVICULTURAL 
SYSTEM
5 Одновікова лісівницька система – лісів-

ницька система, спрямована на відновлення 
і підтримання структури деревостану з від-
носно невеликою (10−20 років) відмінністю 
у віці між окремими деревами. Прикладами 
одновікової лісівницької системи є система 
суцільних рубок, залишення насіннєвих де-
рев та рівномірно-поступовий спосіб рубки. 
(Adapted from Glossary of Forestry Terms)

Термін 6. CANOPY TREE
6 Намет деревостану – сукупність крон 

дерев, що розміщуються в одному чи кількох 
ярусах. (Джерело: ДСТУ 3404-96 Лісівництво. 
Терміни та визначення. – К. : Держстандарт 
України, 1997. – 43 с.)

Термін 7. SELECTION SYSTEM 
SILVICULTURE
7 Вибіркова лісівницька система (в 

Україні – вибіркова система рубки головно-
го користування) – лісівницька система, під 
час застосування якої видаляють стиглу де-

ревину або окремими деревами або невели-
кими групами протягом відносно коротких 
інтервалів, які повторюються нескінченну 
кількість разів, при цьому постійно стиму-
люється поява природного відновлення та 
формування різновікового лісостану. (From 
Glossary of Forestry Terms)

Термін 8. TOLERANCE
8 Толерантність – здатність  організму 

або біологічного процесу існувати під впли-
вом умов середовища. Для дерев толерант-
ність набуває найбільшого значення через 
їхню здатність успішно зростати у затінку 
та конкурувати з іншими деревами. (From 
Glossary of Forestry Terms:)

Примітка 1. Наприклад, у лісовій фітопато-
логії під поняттям «толерантність» («витри-
валість») розуміють здатність рослини-жи-
вителя, яка не має стійкості до патогенного 
організму і не може йому протидіяти під час 
зараження, здійснювати протидію під час 
подальшого розвитку патологічного проце-
су, зберігаючи при цьому життєдіяльність 
та задовільну продуктивність. Витривалість 
деревної рослини характеризується слабкою 
ураженістю і відсутністю зовнішніх ознак 
хвороби у зараженої рослини. (Джерело ін-
формації: Цилюрик А. В., Шевченко С. В. Лісо-
ва фітопатологія. – К. : КВІЦ, 2008. – С.133.)

Термін 9. CLEAR-CUTTING
9 Суцільна рубка  – процес видалення всіх 

дерев − великих і малих з насадження за один 
прийом рубки. (From Glossary of Forestry 
Terms)

Примітка 1. Суцільні системи рубок го-
ловного користування – це заходи, під час 
здійснення яких вирубують деревостан, за 
винятком дерев та чагарників, що підляга-
ють збереженню. (Джерело: Про затверджен-
ня Правил рубок головного користування в 
гірських лісах Карпат / Постанова Кабінету 
Міністрів України від 22.10.2008 р. № 929. – 
11 с.)

Термін 10. SHELTERWOOD SYSTEM
10 Поступова система – лісівницька сис-

тема, коли дерева видаляють за кілька прийо-
мів рубки, які проводять з метою досягнення 

нового одновікового лісостану під укриттям 
тих дерев, які були залишені. (From Glossary 
of Forestry Terms)

   
10 Поступові системи рубок головного 

користування – це заходи, спрямовані на ви-
користання природного відновлення і спри-
яння природному відновленню в період між 
прийомами, під час здійснення яких передба-
чається вирубування деревостану за кілька 
прийомів. (Джерело: Про затвердження Пра-
вил рубок головного користування в гірських 
лісах Карпат / Постанова Кабінету Міністрів 
України від 22.10.2008 р. № 929. – 11 с.)

Термін 11. SHELTERWOOD-SEED TREE 
SYSTEM
11 Спосіб рівномірно-поступової рубки із 

залишенням насіннєвих дерев – проводять 
в одновікових та умовно одновікових дере-
востанах шляхом їх поступового рівномірно-
го розрідження і вирубування протягом не 
більш ніж 20 років та поєднують зі здійснен-
ням заходів щодо сприяння природному від-
новленню. (Джерело: Про затвердження Пра-
вил рубок головного користування в гірських 
лісах Карпат / Постанова Кабінету Міністрів 
України від 22.10.2008 р. № 929. – 11 с.)

Термін 12. HEARTROT
12 Ядрова гниль – гниль, яка на попереч-

ному розрізі коренів, стовбурів, гілок роз-
ташовується у ядровій (серцевинній) або 
ядрово-заболонній частині. До збудників 
ядрової гнилі належать: коренева губка 
(Heterobasidion annosum (Fr.) Bref.), трутовик 
Швейниця (Phaeolus schweinitzii (Fr.) Pat.), пло-
ский трутовик (Ganoderma applanatum (Pers. 
Ex Wallr.) Pat.), соснова губка (Phellinus pini 
(Thore et Fr.) Pil.), ялинова губка (Phellinus pini 
(Thore et Fr.) Pil. var. abietis (Karst.) Pil.), тру-
товик Гартіга (Phellinus hartigii (All. et Schnab.) 
Band.), облямований трутовик (Fomitopsis 
pinicola (Sw. ex Fr.), ялиновий окоренковий 
трутовик (Polystictus circinatus var. triqueter 
(Pers.) Bres.), модринова губка (Fomitopsis 
officinalis (Will.) Bond. et Sing.) та інші. 

(Джерело: Цилюрик А. В., Шевченко С. В. Лі-
сова фітопатологія. – К. : КВІЦ, 2008. – С.258.)

Термін 13. SENESCENCE
13 Старіння – життєва фаза організму або 

частини організму на переході від повної 
зрілості до природної загибелі, зазвичай су-
проводжується зменшеною здатністю до 
відновлення внаслідок порушень та деграда-
ції. Vocabulary of Forest Management / IUFRO 
World Series Vol.1 / IUFRO Secretariat Vienna 
1990

Термін 14. OLD-GROWTH
14 Старовіковий ліс – слабко змінений 

клімаксовий ліс, який складається з живих 
та мертвих дерев різних розмірів, видів, скла-
ду та структури класів віку. Вік та структура 
старовікового лісу значно варіює залежно від 
типу лісу та від належності його до тієї чи 
іншої біогеокліматичної зони. (Adapted from 
Glossary of Forestry Terms)

Примітка 1. Визначення терміна «старо-
віковий ліс» у світовому лісівництві подають 
у такій редакції: старовіковий ліс – як прави-
ло, пізня сукцесійна стадія розвитку лісу. Цей 
термін запропонували американські лісівни-
ки для означення лісостану зі стиглими або 
перестійними деревами, що не зазнали впли-
ву людської діяльності. (Джерело інформації: 
Multilingual pocket glossary of forest terms and 
definitions. www.iufro.org)

Примітка 2. В українському лісівництві 
немає однозначного аналогу терміну «ста-
ровіковий ліс», тому він має кілька інтерпре-
тацій щодо формулювання визначення: «пе-
рестійний деревостан», «клімаксовий ліс», 
«праліс, або первинний ліс». 

Термін «перестійний деревостан» відобра-
жає лише той факт, що деревостан за віком 
перевищує вік рубки на два класи віку і біль-
ше. Приблизним аналогом може бути термін 
«клімаксовий ліс» – ліс на завершальній стадії 
сукцесійного ряду (послідовної зміни фіто-
ценозів), що найбільше відповідає умовам 
місцезростання і виявляється у формуванні 
відносно стійкого, динамічно зрівноважено-
го з навколишнім середовищем корінного 
фітоценозу найвищої продуктивності. (Лісів-
ництво : термінологічний  словник / за ред. Г. 
Т. Криницького. − Львів : НЛТУУ, 2006. – 83 с.).

У звіті конференції міністрів лісово-
го господарства Європи (MCFPE) у 1996 р. 
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«праліс» означено, як лісовий масив, що ніко-
ли не зазнавав людського втручання і в своїй 
структурі і динаміці демонструє природний 
розвиток. Його ґрунт, клімат, флора, фауна 
і життєві процеси не були ні зруйновані, ні 
змінені через лісокористування, випас ху-
доби або інший прямий чи непрямий вплив 
людини. (Джерело: Брендлі У.-Б., Довганич Я. 
(Ред.). Праліси в центрі Європи. Путівник по 
лісах Карпатського біосферного заповідника. 
– Бірменсдорф, Швейцарський федеральний 
інститут досліджень лісу, снігу і ландшафтів 
(WSL); Рахів, Карпатський біосферний запо-
відник (КБЗ), 2003. – С. 63.)

Термін 15. ROTATIONS
15  Оборот рубки – період часу, протягом 

якого відновлюється в середньому по го-
сподарству (господарській секції) запас ви-
рубаної в ньому стиглої деревини. Оборот є 
характерним для господарств із суцільно-
лісосічними і поступовими рубками. (Лісів-
ництво : термінологічний  словник / за ред. Г. 
Т. Криницького. − Львів : НЛТУУ, 2006. – 83 с.).

Термін 16. BIOLOGICAL LEGACIES
17 Біологічні рештки – організм, репро-

дуктивна частина організму або біологічно  
отриманої структури, або зразки, наслідувані 
з попередньої екосистеми. Біологічні решт-
ки часто представлені великими деревами, 
пеньками, лежачими колодами, залишеними 
після лісозаготівлі з метою утворення схо-
вищ і для структурного збагачення нового 
лісостану. (Джерело інформації: Multilingual 
pocket glossary of forest terms and definitions. 
www.iufro.org)

Термін 17. TROPHIC SYSTEM
17 Трофічна система – взаємодія різних 

трофічних рівнів:  стадії в ланцюзі харчу-
вання або мережі, що ведуть від первинних 
продуцентів (найнижчий трофічний рівень) 
через травоїдних (консументів І порядку) до 
первинних (консументів ІІ порядку) та вто-
ринних (консументів ІІІ порядку) хижаків 
(найвищий трофічний рівень). переклад із 
МакГі

Термін 18. HETEROGENEOUS 
ENVIRONMENT
18 Гетерогенне довкілля – довкілля з ба-

гатьма неоднорідними фізичними або хіміч-
ними умовами, які можуть бути використані 
різними видами. (Hutchinson 1957) переклад 
із МакГі

Термін 19. REGENERATION NICHE
19 Ніша відновлення – особлива ніша, яка 

має існувати для того, щоб рослина могла 
відновитися на території, яку вона раніше 
займала. Рослина може зростати у широкому 
діапазоні умов довкілля, проте для дозріван-
ня насіння та його проростання необхідною 
є наявність дуже специфічних умов. Напри-
клад, каліфорнійські секвої потребують ви-
палювання ґрунту з метою порушення вели-
кої кількості лучних видів трав. Насіння цієї 
деревної породи буде проростати на певних 
мікрооселищах – ділянках, на яких ґрунт був 
оголений за допомогою вогню. переклад із 
МакГі

Термін 20. MICROSITE
20 Мікрооселище – невелика ділянка, ло-

кальні характеристики якої відрізняють її від 
сусідньої ділянки. Наприклад, мікрооселища 
можуть бути створені на виходах кам’янистих 
порід з тонким шаром ґрунту, на затіне-
них або охолоджених ділянках. (Glossary of 
Forestry Terms)

Термін 21. UNIT PATTERN
21 Модельна ділянка  – одиниця території 

лісу, що охоплює всі етапи розвитку лісоста-
ну. переклад із МакГі

Термін 22. DISTURBANCE REGIME
22 Режим порушення – зміни в існуючих 

умовах екологічної системи,  спричинені 
різними явищами природного або антропо-
генного походження, які характеризуються 
певним типом, масштабом, інтенсивністю  
та інтервалом повторюваності. переклад із 
МакГі

Термін 23. BOREAL ZONE
23 Бореальна зона – північна біотична 

область, яка характеризується домінуван-

ням хвойних лісів. (Merriam-Webster Online 
Dictionary)

Примітка 1. Бореальний ліс – ліси холод-
ного клімату, які характеризуються перева-
жанням таких хвойних дерев, як ялина, яли-
ця та сосна. Широкий пояс бореальних лісів 
можна знайти в Євразії та Північній Америці, 

які простяглися від східного узбережжя Ка-
нади на захід до Аляски, та від Сибіру на за-
хід через всю Росію до Європейської рівнини. 
Термін «тайга» зазвичай вживають для боре-
альних лісів Північної Євразії. (Джерело ін-
формації: Multilingual pocket glossary of forest 
terms and definitions. www.iufro.org)
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  1Forest ecosystem management (FEM): a 
type of forest management that seeks to provide 
sustainable, multiple uses of forests while 
maintaining vital ecological processes and viable 
populations of all forest-dwelling organisms. 
FEM goes beyond multiple use management by 
taking into consideration the functioning of the 
entire ecosystem.

2Sustained-yield management: a guiding 
principle of forest management in which the rate 
of timber harvesting is counterbalanced by the 
rate of forest regeneration allowing a consistent 
harvesting level (yield) over time.

3Silviculture: the range of methods used to 
establish and maintain communities of trees 
and other vegetation for the purpose of deriving 

benefits from trees themselves or from the other 
plants, wildlife and water resources associated 
with forests (Nyland 1996: 1).

4Uneven-aged silvicultural system: a 
silvicultural system designed to create or 
maintain and regenerate a stand structure 
containing multiple (three or more) age classes. 
Single-tree and group selection are examples 
of uneven-aged silvicultural systems. (Adapted 
from Glossary of Forestry Terms: http://www.
for.gov.bc.ca/hfd/library/documents/glossary/
index.htm) 

5Even-aged silvicultural system: a silvicultural 
system that is designed to regenerate and 
maintain a stand structure in which relatively 
small (10-20 year) age differences exist between 

GLOSSARY
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individual trees. Clearcutting, seed tree, and 
shelterwood are examples of even-aged systems. 
(Adapted from Glossary of Forestry Terms)

6Canopy tree: a tree comprising part of the 
canopy— the forest cover of branches and foliage 
formed by tree crowns. (Adapted from Glossary 
of Forestry Terms)

7Selection system silviculture: a silvicultural 
system that removes mature timber either 
as single scattered individuals or in small 
groups at relatively short intervals, repeated 
indefinitely, where the continual establishment 
of regeneration is encouraged and an uneven-
aged stand is maintained. (From Glossary of 
Forestry Terms)

8Tolerance: the ability of an organism or 
biological process to subsist under a given set 
of environmental conditions. For trees, the 
tolerance of most practical importance is their 
ability to grow satisfactorily in the shade of and 
in competition with other trees. (From Glossary 
of Forestry Terms:)

9Clear-cutting: the process of removing all 
trees, large and small, in a stand in one cutting 
operation. (From Glossary of Forestry Terms)

10Shelterwood system: a silvicultural system 
in which trees are removed in a series of cuts 
designed to achieve a new even-aged stand under 
the shelter of remaining trees. (From Glossary of 
Forestry Terms)

11Shelterwood-seed tree system: a shelterwood 
silvicultural system in which residual trees are 
selected as preferred seed sources.

12Heartrot: the rotting of the heartwood of a 
tree (the inner core of the woody stem composed 
of nonliving cells and usually differentiated from 
the outer wood layer [sapwood] by its darker 
color) (Adapted from Glossary of Forestry 
Terms)

13Senescence: the growth phase in a plant 
or plant from full maturity to death (Merriam-
Webster Online Dictionary: www.m-w.com)

14Old-growth: slow changing climax forests 
that contains live and dead trees of various 
sizes, species, composition, and age class 
structure. The age and structure of old growth 
varies significantly by forest type and from one 
biogeoclimatic zone to another. (Adapted from 
Glossary of Forestry Terms)

15Rotations: cycles of cutting and regrowth.

16Biological legacies: features which remain 
on a site or landscape after a natural disturbance. 
These legacies include live and dead trees, 
coarse woody debris, soil organic matter, plants, 
fungi, micro-organisms and seeds. (Glossary of 
Forestry Terms)

17Trophic system: the interaction of the 
different trophic levels: the stages in a food chain 
or web leading from primary producers (lowest 
trophic level) through herbivores to primary and 
secondary carnivores (highest trophic level).

18Heterogeneous environment: an 
environment with numerous physical and 
chemical conditions that different species can 
utilize. (Hutchinson 1957)

19Regeneration niche: see Microsite.
20Microsite: a small area which exhibits 

localized characteristics different from the 
surrounding area. For example, the microsites 
created by a rock outcrop with thin soils, or the 
shaded and cooled areas created on a site by the 
presence of slash. (Glossary of Forestry Terms)

21Unit pattern: the unit area of a forest 
encompassing all phases of development.

22Disturbance regime: the type, extent, 
intensity, and return interval of disturbances, 
discrete events, either natural or human-induced, 
that cause changes in the existing condition of an 
ecological system.

23Boreal zone: the northern biotic area 
characterized especially by dominance of 
coniferous forests (Merriam-Webster Online 
Dictionary)
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ЕСЕ НАТУРАЛІСТА

Відвідайте навколишні ліси. Якщо це мож-
ливо, ознайомтесь зі стендами, на яких пред-
ставлено приклади різноманітних збурень та 
лісового менеджменту (наприклад, менед-
жменту природних, старовікових, селектив-
ного, ранніх одновікових лісів). Дайте студен-
там достатньо часу на дослідження кожного 
типу лісу та запису своїх власних спостере-
жень у польовому журналі або ноутбуку, що 
будуть покладені в онову есе натураліста.

 Проінструктуйте студентів, як проводи-
ти дослідження характеристик структурних 
компонентів лісу і встановити в’язок між 

структурною гетерогенністю та біорізно-
маніттям. Підштовхніть їх до встановлення 
зв’язку між власними спостереженнями та 
наступними питаннями.

ЯРУСНІСТЬ НАМЕТУ ТА 
УТВОРЕННЯ ПРОГАЛИН
Які види дерев є у лісі і які їх розміри? Яким 

чином вони насаджені (рівномірно, випадко-
во, куртинами)? За власними спостережен-
нями дайте відповідь: чи має ліс яруси? Що 
формує яруси? Скільки ярусів Ви побачили? 
Опишіть рівень освітлення, починаючи від 
верхнього ярусу і - до рівня землі.

Біорізноманіття та лісовий екосистемний менеджмент 
Польова вправа: есе натураліста

Грегорі МакГі, Коледж екології і лісового господарства 
Університету штату Нью-Йорк

Лісовий екосистемний менеджмент
Польова вправа 1

Грегорі МакГі, Коледж екології і лісового господарства 
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Чи існують відкриті ділянки у лісовому на-
меті? Які причини появи відкритих ділянок у 
лісовому наметі? Чи спостерігається більше 
світла на відкритих ділянках? Які інші відмін-
ності між відкритими ділянками та тими, які 
розташовані під замкнутим лісовим наметом 
Ви можете встановити?

Опишіть трав’янисті рослини навколо Вас. 
Чи утворюють трави суцільний ярус або вони 
розкидані ? Чи Ви спостерігали квіткові ро-
слини або фруктові дерева? Чи зустрічаються 
різні види на добре освітлених прогалинах 
лісу? А також на колодах або поруч з ними? У 
порушених мінеральних ґрунтах?

ВЕЛИКІ ДЕРЕВА
Знайдіть великі дерева. Скільки людей, 

які тримаються за руки, потрібно задіяти, 
щоб  охопити стовбур більшого з цих дерев? 
Опишіть або зробить ескіз їх форми,зокрема 
його крони і первинних гілок. Гілки прямі чи 
скривлені? Чи є докази їх пошкоджень у ми-
нулому? Чи непошкоджена кора? Знайдіть 
гілки, які нещодавно впали . Спробуйте знай-
ти гілки різних розмірів і порівняйте кіль-
кість і типи мохів та лишайників, що на них 
ростуть. Чи епіфітні організми рівномірно 
покривають ці  гілки?

Якщо є кора, яка нещільно прилягає до де-
ревини, відігніть її і дослідить організми, що 
живуть під нею. Так само, дослідить мохи та 
лишайники, що живуть на корі. Чи здається 
Вам, що різні види зустрічаються на різній ви-
соті? Чи живуть деякі види у тріщинах кори, а 
інші - на поверхні кори? За допомогою мікро-
скопа або збільшувального скла дослідить 
організми, що живуть у мохах та лишайниках.

Уважно продивиться зовнішню поверхню 
дерева, особливо її крону. Чи спостерігаєте 
Ви будь-які очевидні отвори порожнин? Оці-
нить розміри отворів.

ЛІСОВА ПІДСТИЛКА ТА ґРУНТИ
Опишіть лісову підстилку. Які компоненти 

складають лісову підстилку? Чи компоненти 
з лівого боку від Вас такі ж самі, як і з право-
го боку? Опишіть топографію. Підстилка є 
плоскою або похилою? Чи є насипи? З чого 
формуються насипи? Чи ростуть рослини на 

насипах? Чи знайдено на насипах та на ґрунті 
такі ж самі рослини? Наберіть жменю ґрун-
ту та опишіть. Зробить 10 кроків і знову на-
беріть жменю ґрунту. Чи відрізняються між 
собою ці обидва зразки ґрунту або є ідентич-
ними?

СУХОСТОЇ
Чи є серед стоячих дерев дійсно мертві? 

Опишіть зовнішній вигляд або зробить ескіз 
декількох сухостоїв (корчів - мертвих дерев). 
Чим вони відрізняються? Чи можете Ви оці-
нити висоту найвищих сухостоїв навколо? Ці 
сухостої с груповані або розкидані по одно-
му? Чи є будь-які порожнини? Опишіть будь-
які ознаки діяльності представників дикої 
природи в сухостоях.

КОЛОДИ
Дослідить декілька гниючих колод.  Чи є 

в них дупла?  Як глибоко Ви можете засуну-
ти ручку або ніж у кожну колоду? Чи є серед 
цих колод настільки трухляві, що їх можна 
розкришити у руках?  Використовуйте такі 
ознаки як наявність кори, твердість/ м’якість 
деревини, щоб описати 3-4 стадії гниття де-
ревини. Пошукайте на деревині гриби, пліс-
няву, безхребетних, лишайники та мохи. 
Обережно переверніть деякі з колод, щоб по-
дивиться, хто живе під ними. Чи проникають 
коріння деяких рослин у деревину колод?  
Чи зустрічаються різні організми на різних 
стадіях гниття?  

ДИКА ПРИРОДА
Спостерігайте за організмами або особли-

востями дикої природи. Потім трохи поче-
кайте та прислухайтесь ... що Ви чуєте?

Задокументуйте будь-яку діяльність, яку 
Ви спостерігаєте у дикій природі: чи організ-
ми їдять, роблять гнізда, ховаються, високо 
літають? Де Ви їх бачити: на землі, на гілці, 
під колодою або на каміннях?
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Лісовий екосистемний менеджмент: 
кількісна оцінка використання структурних особливо-

стей лісових оселищ видами дикої природи
Практична вправа

Грегорі МакГі, Коледж екології і лісового господарства 
Університету штату Нью-Йорк

МЕТА
Мета цього цієї польової вправи - допо-

мога студентам у проведенні спостережень 
та кількісної оцінки потенційної екологіч-
ної значимості структурних особливостей 
лісових оселищ (дерев різних розмірних / 
вікових класів, корчів, гниючих колод) для 
підтримки різноманіття рослин, грибів і тва-
рин у місцевих лісових екосистемах, і, таким 
чином, продемонструвати потенційний нега-
тивний вплив гомогенності лісової структу-

ри шляхом використання невідповідних ме-
тодів управління.

ПІДХІД
1. Надайте студентам можливість здійсни-

ти цілеспрямовані спостереження за росли-
нами, тваринами і грибами, асоційованими з 
різними структурними особливостями лісо-
вих оселищ (дерев різних розмірних / віко-
вих класів, корчів, колод різного розміру та 
різних стадій гниття). Якщо вправа 1 було 

Лісовий екосистемний менеджмент
Польова вправа 1

Грегорі МакГі, Коледж екології і лісового господарства 
Університету штату Нью-Йорк
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вже завершено, має сенс повернутись на ті 
ж самі ділянки для проведення цієї роботи, і 
навіть сфокусувати увагу на ті ж самі колоди, 
дерева, корчі, які були нанесено на мапу або 
помічено для довгострокового дослідження.

2. Зосередьте увагу окремих осіб або груп 
на конкретному таксоні. Дайте їм завдання 
оцінити, чи можна повністю покладатись на 
конкретні види, повний таксон чи функціо-

нальні групи або пов`язувати їх з цими струк-
турами. Ґрунтуючись на свої польові спо-
стереження, разом з оглядом літератури та 
прикладами, наведеними на лекціях, дайте 
студентам завдання розробити нульові гіпо-
тези, які можна протестувати, наскільки для 
конкретних організмів необхідні специфічні 
особливості оселищ для часткового або пов-
ного забезпечення вимог їх життєвого циклу.

На яке(і) окреме(і) оселище(а) вони будуть 
фокусувати свою увагу? Наприклад, чи бу-
дуть вони проводити дослідження «на ко-
лоді/ під колодою/ у колоді» у порівнянні 
з «на відстані» від колоди? Або чи виявля-
тимуть вони кореляцію між чисельністю 
організмів  і деякими варіаціями якості 
оселища (такими як стадії гниття дереви-
ни або класи дерев за діаметром).

Які показники вони будуть вимірювати? 
Наприклад, можна порівняти щільність 
певного таксону на колоді з його щіль-
ністю в оселищах лісової підстілки. Або, 
можливо, що більш правильно використо-
вувати показник не «скільки», а «наскіль-
ки великий» - чи деякі організми ростуть 
більше або краще розмножуються, коли 
вони асоціюються з конкретним мікроосе-
лищем?

Вимірювання ступеня домінантності може 
бути більш необхідним ніж щільності, на-
приклад, у випадку, коли студенти хочуть 
кількісно оцінити покрив мохів або лишай-
ників на колодах та деревах. Процедури 
для оцінки (візуальна оцінка, яка базуєть-
ся на категоріях покриву, метод ліній, які 
пересікаються або метод координат точок 
перетину з віссю,) наведені нижче.

Якщо необхідно порівняти різні мікросе-
лища (наприклад, колоди та лісову під-
стилку), то необхідно надати певну увагу 
тому як будуть розміщені вибіркові ділян-

ки. Як обиратимуться  колоди для дослід-
ження? Як буде визначено місце лісової 
підстилки - випадково або на пару з місцем 
відбору проб з колоди? Колоди, очевидно, 
не всі однакового  розміру. Як визначати-
муться розміри вибіркової ділянки з ура-
хуванням різних розмірів колод?

Студенти можуть бути незнайомі з визна-
ченням у польових умовах організмів, що 
вони обрали для дослідження. Якщо це 
необхідно, студенти можуть використо-
вувати описові імена невідомих видів, але 
потім вони будуть обмежені у можливості 
порівняти власні результати з будь-якими 
опублікованими літературними даними. 
Однак, для студентів може бути корисним 
збирати та робити етикетки на ваучерних 
зразках різних видів для того, щоб підтри-
мувати відповідність при визначенні.

Як стандартизувати вимірювання? Базую-
чись на одиниці площі
(наприклад, щільність на 1 м2 площі по-
верхні колоди/ дерева), на масі (напри-
клад, щільність на 1 кг колоди/ субстрату 
ґрунту), або на об’ємі (наприклад, щіль-
ність на 1 дм3 колоди/ субстрату ґрунту)?

Може бути важко безпосередньо спостері-
гати за деякими організмами та перера-
хувати їх. Таким чином, в деяких випадках, 
необхідно вимірювати ознаки присутності 
організму/ сліди життєдіяльності. Напри-
клад, може бути виміряна кількість дупел 
у деревах, пов’язаних з життєдіяльністю 

3. Дайте студентам завдання розробити методологію відбору проб для кількісної оцінки 
та порівняння відмінностей, які вони спостерігають. Студенти повинні розглянути наступні 
питання:

►

►

►

►

►

►

►

представників дикої природи, або може 
бути розроблено відносний показник 
діяльності, пов’язаної з добуванням їжі 
(сліди видовбування в деревах або коло-
дах)? 

Як студенти передбачають узагальнюва-
ти свої дані і тестувати розбіжності? На-

приклад, чи будуть вони використовува-
ти кореляції та тестувати їх статистичну 
значущість? Чи будуть визначати частки 
структур, які заселені певними таксонами, 
та тестувати їх статистичну значущість? 
Або чи будуть студенти тестувати розбіж-
ності між середніми чисельностями, порів-
нюючи два або більше мікрооселища?

1. ВІЗУАЛЬНА ОЦІНКА 
Відсоток покриття на ділянці можна легко 

оцінити методом візуального огляду. Однак 
цей метод важко відтворити, якщо дослідник 
намагається оцінити фактичний відсоток по-
криття. Тобто, для двох різних дослідників 
буде важко досягти такого ж самого відсотку. 

Але і для одного дослідника важко бути по-
стійним в оцінці. Для того, щоб зменшити 
помилку/відхилення, часто використовують 
класи покриття. Це може знизити точність, 
але поліпшити безпомилковість та відтворю-
ваність. Середнє покриття може бути оцінено 
за допомогою середніх точок класів покриття.

порівняння між колодами 
/ пнями та недиференцій-
ованими оселищами лісо-
вої підстілки;

пошуки дупель, 
пов’язаних з життєдіяль-
ністю представників ди-
кої природи, або слідів 
видовбування в живих 
деревах або корчах;

порівняння епіфітних уг-
руповань на деревах різ-
ного діаметру або різних 
видів;

ПРОЦЕДУРИ
Процедури відбору проб у польових умовах будуть варіювати в залежності від цілей / гіпо-

тез студентів. З метою допомогти організувати збір даних, враховуючи цілі досліджень, студен-
тів забезпечують стандартними формулярами для збору польових даних.

ОЦІНКА ПОКРИТТЯ

Для досягнення деяких цілей може бути необхідним оцінити відсоток покриття організмами 
в різних мікрооселищах. Це легко здійсними, використовуючи один з трьох наступних методів.

Визначення класу покриття Діапазон  % покриття Середня точка класу покриття

+ < 1 .05
1 1-5 3.0
2 5-10 7.5
3 10-25 17.5
4 25-50 37.5
5 50-75 62.5
6 75-90 82.5
7 90-100 95.0

►

► ► ►
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2. МЕТОД ЛІНІЙ, ЯКІ ПЕРЕСІКАЮТЬСЯ 
Теорія відбору проб припускає, що площа 

території, яку займають певні об’єкти, може 
бути оцінена шляхом розміщення ряду тран-
сектів скрізь територію і визначення частки 
від загальної довжини трансекту, який пере-
сікає об’єкти. Дивіться приклад нижче. Точки 
пересікання можна легко встановити за до-
помогою виміряння рулеткою вздовж вер-
шин і боків колод, через лісову підстілку та 
навкруги стовбура дерев на різній висоті над 
землею.

Приклад
Мета цього прикладу полягає у визначен-
ні відсотка покриття трьох «видів» (кола, 
трикутники і квадрати) на даній  тери-
торії, яку досліджуємо.

Десять 100 см трансектів було прокладено 
випадковим чином скрізь вибіркову тери-
торію зі загальною довжиною трансектів 
1000 см.

Було перекрито чотири кола, а довжина 
кожного сегмента перекриття складала: 
5, 15, 20, 17 і 5 см (примітка, останнє коло 
було перекрито двома різними лінійними 
сегментами таким чином, щоб обидва сег-
менти були враховані). В цілому  -  загаль-
на довжина складала 62 см. Розрахований 
відсоток покриття склав 62/1000 = 6,2%.

Було перекрито чотири квадрати, а довжи-
на кожного сегмента перекриття складала 
20, 20, 20 і 20 см - загальна довжина скла-
дала 80 см. Розрахований відсоток покрит-
тя склав 80/1000 = 8,0%.

Не було перекрито жодного трикутни-
ка. Тому розрахований відсоток покриття 
повинен складати 0%. Однак, для видів, 
які зустрічаються не часто, повинно бути 
встановлено правило відбору проб, яке ви-
магає, щоб для видів, про яких відомо, що 
вони є на ділянці, але не були виявлені при 
відбору проб, слід використовувати зна-
чення відсотку покриття <1%.  

2. МЕТОД КООРДИНАТ ТОЧОК 
ПЕРЕТИНУ З ВІССЮ 
Як і при використанні методу ліній, які 

пересікаються,  теорія відбору проб припу-
скає, що площа території, яку займають пев-
ні об’єкти, може бути розрахована шляхом  
розміщення ряду точок скрізь територію та 
визначення відсотку загальної кількості то-
чок, які перекривають ці об’єкти. Дивіться 
приклад нижче. Точки часто наносяться шля-
хом встановлення випадково розташованих 
решіток. Наприклад, дослідники нанесли 
решітки на прозорі плівки, а потім у випад-
ковому порядку помістили плівки на колоди, 

пні або стовбури дерев для оцінки покриття 
лишайниками та мохами. В інших досліджен-
нях використовують рулетки, як і при засто-
суванні методу ліній, які пересікаються,  але 
використовують галочки по краях рулетки 
як точки. Потім дослідники спостерігають і 
записують, чи кожна 2-а, 5-а або 10-а галочка, 
наприклад, пересікає об’єкт покриття.

Приклад
Мета цього прикладу полягає у визначен-
ні відсотка покриття трьох «видів» (кола, 
трикутники і квадрати) на території, яку 
досліджуємо.

Прозора решітка, яка складається  з 9 ряд-
ків і 17 стовпців = 153 перетинів, була на-
кладена випадковим чином скрізь вибір-
кову територію таким чином,  щоб об’єкти 
покриття можна розглядати скрізь прозо-
ру плівку.

Шість перетинів спостерігаються у квадра-
тах. Розраховане покриття складає 6/153 = 
3,9%.

Дев’ять перетинів  спостерігаються в кру-
гах. Розраховане покриття складає 9/153 = 
5,9%.

Один перетин спостерігаються з трикут-
никами. Розраховане покриття складає 
1/153 = 0,7%.

АНАЛІЗ

Порівняння щільності організму/ покрит-
тя різних мікрооселищ може бути проведе-
но з використанням дисперсійного аналізу 
або t-критерію Стьюдента. Якщо вибіркові 
ділянки встановлюються між колодами та 
прилеглою лісовою підстилкою, то доціль-
но використовувати парний t-критерій.

Кореляційний аналіз може бути застосов-
ний для виявлення зв’язку між покриттям 
/ щільністю організму і розміром дерева, 
стадії гниття деревини. 

Кореляційний аналіз може бути застосов-
ний для виявлення зв’язку між діаметром 
дерева та вірогідністю зустрічальності ду-
пел або слідів видовбування. 

Інформація про середнє покриття / щіль-
ність організмів на колодах або деревах 
різного розміру / стадії гниття / видів 
може бути поєднана з оцінками об’єму 
колод/ поверхні територій або діаметра 
дерева та розповсюдження видів на рівні 
насадження з метою зробити оцінку чи-
сельності організму на рівні насадження. 

Наприклад
(Середній % покриття виду  A на колодах) x 
(площа поверхні колод / га) = (загальна пло-
ща виду A / га).

ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ

Чи корелює наявність дупел та видов-
бувань, пов’язаних з життєдіяльністю пред-
ставників дикої природи, з розміром дерева/
корчу? Якщо так, що треба прийняти до ува-
ги для встановлення цих кореляцій? Чи щіль-
ність порожнин і видовбувань  відрізняється 
між різними насадженнями ? Чи пов’язана ця 
різниця з щільністю великих дерев / корчів / 
колод або їх якістю?

Різні види диких тварин займають дерева 
з порожнинами у залежності від їх розміру. 
Зверніться до опублікованої літератури для 
визначення місцевих видів дикої природи, 
які використовують дерева або корчі різних 
розмірів для гніздування, ночівлі та відпо-
чинку. Враховуючи зустрічаємість дерев різ-
них розмірів з порожнинами, яку Ви спостері-
гаєте, чи є які-небудь аборигенні види дикої 
природи, для яких ліси, які досліджено, не 
відповідають їх вимогам до оселищ?

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- - 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
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Якщо вважається, що необхідно більше 
корчів, колод або порожнин для існування 
певних видів дикої природи, запропонуйте 
як можна їх створити?

Чи відрізняється різноманіття видів або 
щільність/покриття будь-яких таксонів між 
колодами і лісовою підстилкою?

Чи існують будь-які види або таксони, які 
обмежується лише мікрооселищами колод 
або лісової підстілки?

Чи змінюється частота зустрічаємості  
будь-якого виду або таксону в залежності від 
стадії гниття деревини?

Що треба брати до уваги при вивченні 
будь-яких відмінностей у складі угруповань 
між мікрооселищами колод і лісової підстил-
ки або різними стадіями гниття деревини? 

Це вимагатиме розгляду вимог життєвого 
циклу відповідних таксонів або їх потреб до 
оселищ?

Чи свідчать польові дані про те, що гниючі 
колоди або великі дерева мають важливе зна-
чення для збереження біорізноманіття лісів?

Уявіть, що Ви – лісник, який надає кон-
сультації, а землевласник наймає Вас управ-
ляти лісовою ділянкою з метою збереження 
біорізноманіття. Які рекомендації Ви могли 
б зробити для деревостоїв, які Ви вивчаєте? 
Яким чином змінились би Ваші рекоменда-
ції у випадку, коли землевласник захотів би 
продати пиломатеріали та баланси? Чи спо-
стерігаються  економічні наслідки якщо на-
магатись збалансувати інтереси, пов’язані 
з заготівкою  лісу та збереженням біорізно-
маніття?

Зразок стандартного формуляру для збору польових даних щодо порівняння 
угруповань колод та лісової підстілки
Sample field data sheet for log-forest floor community comparisons

Складіть список фактичних або «унікальних описових» назв для кожного виду відповідного 
таксону, знайденого на колодах та суміжних ділянках лісової підстілки однакового розміру.
При визначенні ділянок на колодах / лісовій підстилці підрахуйте кількість особин кожного 
виду / таксону,  які Ви бачили на ділянці.
При використанні методу ліній, які пересікаються, запишіть загальну довжину трансекти і 
знайдіть сумарну довжину пересічення для кожного виду.

Ділянка з колодами №_____________________
Клас гниття:_________________________________

мал. діа=_____  вел. діа =_____ довж. =______
АБО
Довжина пересічення (см) ________________

Ділянка лісової підстілки № ____________________

Визначте розміри ділянки або встановить 
довжину пересічення таким самим чином як 
і для колоди

Види Кількість або довжина 
пересічення (см) Види Кількість або довжи-

на пересічення (см)

Зразок стандартного формуляру для збору польових даних щодо оцінки покриття 
епіфітами 

Місце _______________                                   Метод ________________               
Види дерев _________________                   Діаметр на висоті грудей (см)_____________
Примітки:
- Епіфітні організми часто відповідають на вертикальні градієнти вологості в основі дерев, 
тому відбір проб слід стратифікувати на різних висотах над рівнем землі, щоб враховувати ці 
градієнти.
- Відсоток покриття можна оцінити за допомогою методів ліній, які пересікаються, та методу 
координат точок перетину з віссю.
- На кожній попередньо визначеній висоті над землею, розташуйте решітку на одне або біль-
ше випадково (або систематично)  вибраних місцях на стовбурі дерева. Підрахувати, скільки 
разів вид / таксон займає точку під пересіченням решітки.

АБО

- На кожній попередньо визначеній висоті над землею використайте рулетку для встановлен-
ня трансепту пересічення ліній навколо дерева (вздовж поверхні всіх нерівностей). Знайдіть 
загальну довжину пересічення для кожного унікального виду/таксону, а також загальну 
довжину трансекти.

Висота над рівнем землі = наприклад 10 см

Види Пересічення з видом/таксо-
ном (cм)

АБО Кількість пересічень решітки, які 

було зайнято

Загальна довжина трансекти: _____ АБО Загальна кількість точок решітки: 
_____

Висота над рівнем землі = наприклад 25 cм

Види Пересічення з видом/таксо-
ном (cм)

АБО Кількість пересічень решітки, які 
було зайнято

Загальна довжина трансекти: _____ Загальна кількість точок решітки: 
__________

Висота над рівнем землі = наприклад 50 cм

Види Пересічення з видом/таксо-
ном (cм)

АБО Кількість пересічень решітки, які 
було зайнято

Загальна довжина трансекти: Загальна кількість точок решітки:

- 

- 

- 
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Лісовий екосистемний менеджмент: 
огляд літератури

Практична вправа

Грегорі МакГі, Коледж екології і лісового господарства 
Університету штату Нью-Йорк

Метою цієї вправи є надання студентам 
можливості впровадити концепцію управ-
ління лісовими екосистемами у місцеві лісові 
системи. Студенти здійснюватимуть індиві-
дуальні або групові літературні огляди для 
оцінки сучасного стану знань щодо режимів 
природних збурень і динаміки типів дерево-
станів, зв’язку між регіональними флорою і 
фауною та лісовою структурної неоднорід-
ністю, та привалюючими регіональними пра-
ктиками лісового менеджменту.

Потім студенти розроблятимуть мо-
дифіковані лісівницькі системи, що на їх дум-
ку, підвищать та підтримуватимуть сталість  
біорізноманіття лісів. Деякі питання, підняті 
в цій вправі, також були включені в лекції у 
форматі PowerPoint  як теми для  обговорен-
ня на семінарах.

Лісовий екосистемний менеджмент: 
огляд літератури

Грегорі МакГі, Коледж екології і лісового господарства 
Університету штату Нью-Йорк

ПУНКТ 1
Зрозумійте  вимоги життєвого циклу та комерційного використання домінуючих видів дерев у 
лісах регіону. Перегляньте доступну літературу для вирішення наступних питань.

ПУНКТ 3
Спробуйте зрозуміти, якою мірою структурні особливості лісу впливають на  різноманіття міс-
цевої флори і фауни. Перегляньте доступну літературу з метою зрозуміти  залежність хребет-
них, безхребетних, грибів, судинних і не судинних рослин від цих структур

ПУНКТ 2
Зрозумійте природні збурення, які формують склад і структуру лісів регіону. Зробить огляд і 
синтез доступної літератури, яка пропонує вирішення наступних питань.

Що є режимом природних збурень  для ре-
гіональних лісів? Розгляньте типи збурень 
(наприклад, циклони або фронтальний ци-
клон, патогени, дефоліатори, пожежі, об-
мерзання), які впливають на ці ліси. Який 
діапазон збурень (площа ураження) цими 
пошкоджуючими агентами? Який діапазон 
інтенсивності (частка дерев, які загинули 
або пошкоджені) цими пошкоджуючими 
агентами? Чи надає література будь-які 
вказівки про частку лісових ландшафтів, 
які складаються з одно- або різновікових 
деревостоїв?

Як режим природних збурень  впливає на 
склад домінуючих видів дерев?

Враховуючи інтервал повернення та ін-
тенсивність збурень, чи існує  критична 
маса для таких структурних ознак як: ве-
ликі старі дерева; гниючі  колоди, корчі, 
що накопичуються у лісах, де відсутнє 
управління? Чи розроблені будь-які реко-
мендації щодо чисельності цих структур у 
природних лісах?

► ►

►

ПУНКТ 4
Оцініть  превалюючі системи лісовогоо менеджменту, які застосовуються до місцевих лісів.

Чи здатні ці системи підтримувати сталість 
довгострокових врожаїв комерційно при-
вабливих лісових продуктів?

Чи визначають ці системи діапазон складу 
деревостою та особливостей оселищ, що 
можна було б очікувати у лісах, які підвер-
жені тільки режиму природних збурень? 

Зробить висновки щодо потенціалу  сучас-
них практик управління, направлених на 
забезпечення сталості життєздатних по-
пуляцій природної флори і фауни

►

►

►

Який тип природної лісової рослинності є 
у  регіоні? Які види дерев характеризують 
місцеві ліси?

Які характеристики життєвого циклу ма-
ють ці домінуючі види? Чи переносять 
вони тінь або для них необхідні відкриті 
місця? Які системи найбільш ефективні 
для відновлення цих видів  - одно- або різ-
новікові? Чи мають вони будь-які унікаль-
ні потреби для відтворення (наприклад, 
агенти запилення та розповсюдження, 
певні вимоги до умов проростання)?

Також важливо розуміти ринкові потре-
би, які впливають на прийняття різних рі-
шень стосовно лісового менеджменту. Чи є 
домінуючи види комерційної важливими? 
У чому полягає їх застосування і чи є для 
них ринок? Чи існує локальне виробницт-
во  виробів  з дерева або чи експортується 
сировина? Чи існує будь-яке  альтернатив-
не комерційне використання регіональ-
них лісів (це може бути не видобувне ви-
користання, або видобувне використання 
інших ресурсів  окрім деревини)?

►

►

►
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ПУНКТ 5
Розробить рекомендацій для альтернативних лісогосподарських підходів, які б підтримували 
належний діапазон екологічно важливої структури лісу, і водночас забезпечували сталі врожаї 
продуктів лісу.

СИНТЕЗ

Дайте завдання студентам організувати 
зустріч у вигляді  «панелі блакитною стріч-
ки» для вчених з лісознавства, менеджерів, 
соціологів, економістів, бізнесменів та керів-
ників промислових підприємств та держав-
них посадових осіб з метою розробити дов-
гострокову стратегію регіонального лісового 

менеджменту. Розгляньте різні варіанти ре-
гіонального лісового менеджменту (напри-
клад, підтримка статус-кво, або зміни вико-
ристання певних практик). Якими могли б 
бути екологічні наслідки цих альтернатив? 
Так само, яким чином ці альтернативи могли 
б впливати на економіку регіону та соціальну 
структуру місцевих громад?


