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Про всихання ялинників
Карпат
Заслухавши та обговоривши доповідь директора Українського науководослідного
інституту гірського лісівництва ім. П. С. Пастернака д. б. н., проф. В. І. Парпана "Про всихання
ялинників Карпат", Наукова рада з проблем лісознавства і лісівництва України відзначає, що
ялинові ліси в Карпатському регіоні є основною лісорослинною формацією, яка має важливе
екологічне, економічне та соціальне значення. За останні 10 років аномальні кліматичні явища,
шкідники та хвороби обумовили всихання похідних і корінних ялинників на площі близько 35
тисяч гектарів, що становить 8,4 % їхньої загальної площі. Масштабне всихання ялини потребує
прийняття комплексу організаційних і природоохоронних заходів, спрямованих на її
раціональне використання, відтворення і охорону.
Наукова рада з проблем лісознавства і лісівництва постановляє:
1. Наукову доповідь директора УкрНДІгірліс д. б. н., проф. В. І. Парпана "Про всихання
ялинників Карпат" узяти до відома і відзначити її актуальність.
2. Запропонувати Державному агентству лісових ресурсів України розглянути питання
щодо залучення на договірних засадах наукових установ різного профілю до комплексного
вивчення протягом 2015–2016 років проблем всихання ялинників та методів підвищення їхньої
стійкості.
3. Запропонувати Міністерству екології і природних ресурсів розглянути питання щодо
визначення пілотних територій на лісових об’єктах природнозаповідного фонду з метою
проведення науководослідних робіт з проблем всихання ялинників та методів підвищення
їхньої стійкості.
4. Звернутися до Державного агентства лісових ресурсів України з пропозиціями:
 звернутися до міністерств та відомств, у підпорядкуванні яких перебувають науково
дослідні установи та навчальні заклади, які проводять дослідження в лісових екосистемах
Карпат, щодо передбачення в їхніх наукових програмах організаційних і комплексних
екосистемологічних досліджень для з’ясування причин збільшення обсягів всихання ялинових
лісів;
 залучити УкрНДІгірліс, ВО "Укрдержліспроект", лісозахисні підприємства, обласні
управління лісового та мисливського господарства Карпатського регіону до здійснення
детального обстеження та уточнення площ і динаміки всихання ялинників до 01.01.2016 року;
 доручити УкрНДІгірліс разом із користувачами земель лісового фонду Карпат
організувати
розроблення перспективних схем будівництва гірських лісових доріг з
урахуванням осередків всихання з метою раціонального використання ялинових деревостанів,
що всихають;
 розглянути результати наукових досліджень з проблеми всихання ялинників та методів
підвищення їхньої стійкості на спільному засіданні колегії Держлісагентства України і
Наукової ради з проблем лісознавства і лісівництва.
5. Вважати за доцільне по закінченню проведення наукових досліджень, з метою
внесення змін до законодавчих і нормативноправових документів, організувати розгляд
проблеми всихання ялинників у Карпатах на президії НАН України.

