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ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ВИДАННЯ

ЛІСІВНИКИ УКРАЇНИ І ТУРЕЧЧИНИ
ПРОТИСТОЯТЬ ШКІДНИКАМ ЛІСУ

Захист лісу
не має кордонів
Турецькі фахівці
відвідали лісгоспи
України

Д

нями зі Стамбула до України
прибула делегація Генерального директорату лісового
господарства Турецької Республіки
на чолі з заступником директора департаменту охорони та захисту лісу
Анкари Хаканом Рагіпоглу. У складі делегації також були завідувач
відділу лісового карантину Озгур
Топрак та біологиня відділу боротьби зі шкідниками та хворобами лісу
Сезер Кая.
Турецьких лісопатологів цікавила проблема негативного впливу
патологічних явищ на лісові екосистеми, а також досвід та подальша
співпраця при дослідженні процесів,
пов’язаних із захистом лісу від біотичних та абіотичних чинників.
Турецькі фахівці ознайомилися
з роботою кількох об’єктів у п’яти
лісогосподарських підприємствах
Львівщини. З 8 по 11 листопада їх
супроводжували директор ДСЛП
«Львівлісозахист» Іван Ясіновський, його заступник Василь Се-

ник, головний лісопатолог Богдан
Соколовський, завідувачка лабораторії Віра Венгер. Також до робочих зустрічей були залучені доктор
сільськогосподарських наук, членкореспондент лісівничої академії
наук України, професор Національного лісотехнічного університету
України Володимир Крамарець,
перший заступник начальника
Львівського ОУЛМГ, головний лісничий Ярослав Целень, керівники
та спеціалісти лісогосподарських
підприємств.
Побувала делегація з турецькими фахівцями і в Карпатському регіоні, де оглянула ураження
опеньком осіннім, кореневою губкою та стовбуровими шкідниками смерекових деревостанів у ДП
«Славське лісогосподарство». У
Дрогобицькому лісгоспі на пробній
моніторинговій ділянці спеціалісти ДСЛП «Львівлісозахист» продемонстрували динаміку розвитку
патологічних процесів у ялицевому
насадженні впродовж останніх 15
років. А в ДП «Стрийське лісогосподарство» делегація турецьких
лісівників ознайомилася з рубками
переформування в ялицево-дубово-букових насадженнях.

Під час перебування турецької
делегації постійно проходили професійні дискусії між сторонами, а
також зазначалися тенденції для
розв’язання тих чи інших проблемних питань, пов’язаних із патологічними процесами в лісі.
Зокрема, наші південні колеги не
розуміють, чого українські лісівники
не рубають заражений ліс оперативно. У них, кажуть, між виявленням
проблеми до прийняття рішення
щодо проведення санітарних рубок
необхідно не більше 15 хвилин.
Як висновок, зауважив директор
ДСЛП «Львівлісозахист» Іван Ясіновський, хвороби та шкідники лісу
не тільки не мають, але й не «визнають» кордонів: сьогодні вони в
Україні, а через сезон-два вже в Туреччині, або навпаки. І тільки спільними зусиллями можна боротися з
цими викликами.
Із Львівщини турецькі лісівники
подалися на Опілля та Західне Поділля, де ознайомилися з проблемою
всихання ясена звичайного в ДП
«Бережанське лісомисливгосподарство».
Далі була Київщина. Тут турецька делегація відвідала ДП «Іванківський лісгосп». Директор підприєм-

ства Віктор Шихненко ознайомив
присутніх із основними видами діяльності, розповів про особливості
поширення стовбурових шкідників
у масивах лісгоспу, методи спостереження та моніторингу, заходи запобігання та боротьби в осередках
всихання соснових насаджень.
У Феневицькому лісництві оглянули ділянки сосняку, які свого часу
були уражені короїдом, та лісові
культури 2018 та 2019 років, створені на суцільних зрубах після пошкодження насадження шкідниками
та хворобами.
На завершення візиту турецька
делегація відвідала Держлісагентство та обговорила продовження
співробітництва в рамках виконання
Угоди про співробітництво в галузі
лісового господарства між Урядом
України та Урядом Турецької Республіки.
На нараді під керівництвом першого заступника Голови Державного агентства лісових ресурсів
України Віталія Пуня сторони обговорили передачу Україні двох лабораторій для біологічного захисту
лісів від шкідників та хвороб лісу.
Зрештою, ми також допомагаємо
турецьким лісівникам. Коли влітку
там спалахнуло, два пожежні літаки
Держслужби з надзвичайних ситуацій вилітали для гасіння осередків
лісових пожеж.
Ігор ТАБІНСЬКИЙ

ЗАКОНОТВОРЧІСТЬ

До прозорого
ринку деревини

18

листопада Верховна
Рада України підтримала в першому
читанні проєкт Закону № 4197-д
«Про ринок деревини». 276
голосів – «за».
Законопроєкт передбачає, що
публічність інформації щодо
обсягів, ціни продажу, покупців
деревини та виробів з неї стануть
обов’язковими. При цьому всі
зацікавлені сторони отримають
повний і рівний доступ до такої
інформації. Також законопроєкт
встановлює відповідальність і
заготівельників, і переробників
за невиконання умов договору
купівлі-продажу.
Також важливо, що закон визначає чіткі запобіжники від
безконтрольної вирубки та експорту. Так, встановлено чіткий
перелік документів, необхідних
для експорту необробленої деревини. Це дозволить захистити
довкілля та ліси від неконтрольованих рубок та інших зловживань, однак при цьому буде забезпечено можливість експорту
необроблених лісоматеріалів
відповідно до міжнародних
зобов’язань України.
Окрім того, запропоновано
зміни до Закону України «Про
товарні біржі» та пропонується визнати таким, що втратив
чинність Закон України «Про
особливості державного регулювання діяльності суб’єктів
підприємницької діяльності,
пов’язаної з реалізацією й експортом лісоматеріалів».
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