
Л
ьвівське обласне управлін-
ня лісового та мисливського 
господарства провело огляд 

транспортних засобів державних 
лісогосподарських підприємств, які 
використовує державна лісова охо-
рона для патрулювання лісових ма-
сивів та мисливських угідь.

Начальник ОУЛМГ Анатолій 
Дейнека зазначив, що злагоджена 
робота мобільних рейдових груп, 
які постійно здійснюють охорону 
державного лісового фонду та мис-
ливського фонду та їх оснащеність 
сучасними технічними засобами 
сприяють зменшенню обсягів не-
законних рубок. За 10 місяців 2021 
року їх обсяг становить лише 607 
кубічних метрів, порівняно з мину-
лим роком зменшився на 463 кубо-
метри або на 40 відсотків. 

Вісімнадцятьма рейдовими бри-
гадами лісгоспів проведено 979 
рейдів з охорони лісу та державно-
го мисливського фонду. Складено 
92 протоколи на порушників. Сума 
штрафів – 58,9 тисячі гривень.

Крім цього, до охорони мислив-
ського фонду залучаються районні 
мисливствознавці та мисливство-
знавці державних лісогосподарських 
підприємств, якими складено 37 
протоколів на порушників правил 
використання об’єктів тваринного 
світу. Нараховано та відшкодовано 
збитків, завданих мисливському гос-
подарству, на суму 32 тисячі гривень.

Рейдові групи підприємств 
укомплектовані автомобілями під-
вищеної прохідності. У 2021 році їх 
придбано 14. 

У гірських умовах (ДП «Слав-
ський лісгосп» та НПП «Сколівські 
Бескиди») додатково використову-
ються 7 мотоциклів. 

Керівник рейдової групи, голо-
вний еколог «Сколівських Бески-
дів» Олег Куликів повідомив, що 
при патрулюванні території вони 
ефективно використовують смарт-
фони з відповідним програмним за-
безпеченням. Також упродовж зи-
мового періоду діяли 70 фотопасток.

Директор Старосамбірського 
лісгоспу Юрій Мрочко повідомив 
про тісну співпрацю підприємства 
з поліцією. Порушників тут вияв-
ляють моментально, як підсумок, 
самовільні рубки зведені до нуля. 
Члени рейдової бригади забезпече-
ні раціями, нагрудними камерами 
відео спостереження, розставлено 
фотопастки.

Директор Дрогобицького лісгос-
пу Олег Левчук говорив про ефек-
тивність квадрокоптерів.

Керівник рейдової групи Слав-
ського лісгоспу Петро Павлишин 
також зауважив про те, що його 
колектив у всеозброєнні – з біно-
клями, шумовими пістолетами, ра-
ціями.

Зрештою, всі члени рейдових 
груп, окрім форменого одягу, забез-
печені засобами індивідуального за-
хисту (бронежилети, зброя, нагрудні 
камери відеоспостереження, елек-
трошокери, газові балончики тощо), 
а також засобами спостереження 
(нагрудними камерами, біноклями, 
тепловізорами) та засобами зв’язку.

Для виявлення фактів незакон-
них рубок та ефективної доказової 
бази добре зарекомендували себе 5 
квадрокоптерів, придбаних у 2021 
році. 

Начальник обласного управління 
лісового та мисливського господар-
ства Анатолій Дейнека відзначив 

ефективну роботу керівників лісо-
господарських підприємств із орга-
нізації роботи рейдових груп.

В ході пленарної частини огля-
ду проаналізовано роботу рейдових 
груп кожного державного лісогос-
подарського підприємства, намічені 
конкретні шляхи посилення охорони 
лісів від незаконних рубок та бо-
ротьби з браконьєрством.

Те що ліс є спокусливим об’єктом 
для нечистих на руку людей, відомо 
віддавна. Та правда й те, що дер-
жавні лісові підприємства з кожним 
роком набувають більшого досвіду 
боротьби з порушниками і з кожним 
роком поповнюються їхні технічні 
засоби для цієї боротьби. Звісно, що 
тенденція на користь працівників га-
лузі зберігатиметься, і невідворотні 
судові рішення, вироки що раз, то 
більше відбиватимуть бажання зло-
дійчукам поживитися надурняк.

Ігор ТАБІНСЬКИЙ,
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Туристи проти 
браконьєрів

У горах Путильщини, на 
території Усть-Путильського 
лісництва, Чернівеччина, 

лісівники демонтували штучну 
пастку, що, ймовірно, була 
створена для добування хижих 
тварин. 
Днями у соціальних мережах 
туристи розповсюдили фото та 
відео невідомої конструкції, яку 
збудували браконьєри в лісі. 
Ззовні вона являла собою огоро-
джений деревними колодами 
майданчик, в який встановлені 
загострені металеві прути. Для 
людини така пастка не несе 
загрози, адже, щоб потрапити 
всередину, необхідно перебра-
тись через огорожу більшу, ніж 
пів метра. Втім, будівництво та 
використання подібних об’єктів 
заборонене законодавством.
Відтак, лісівники Путильщини вже 
наступного дня після виявлення 
туристами небезпечної знахідки 
– демонтували її. Чернівецьке 
ОУЛМГ щиро вдячне небайду-
жим землякам за інформацію про 
протиправну діяльність.

 НЕБАЙДУЖІСТЬПорушникам 
і браконьєрам – зась!

Огляд технічного 
арсеналу 

охоронців лісу

 ДОСВІД

Жовте полум’я Карпат
Модрина: 15 років 

практики

У різнобарв’ї золотої осені 
Карпат – це незвичне дере-
во виділяється відразу і не-

мов палахкотить яскраво-гарячим 
полум’ям. Так прощається з осінню 
та готується до зимових холодів мо-
дрина – незвичне та цікаве хвойне 
дерево, яке поступово стає «своїм» 
в Україні. 

– Ми почали займатись модри-
ною вперше у 2005 році і стали пі-
онерами у цій справі серед лісівни-
ків Буковини. Тоді заклали базову 
клонову лісонасіннєву плантацію 
модрини європейської та японської, 
3,8 гектара відвели саме під нову по-
роду, – розповідає лісничий Вашкі-
вецького лісництва Берегометсько-
го держлісомисливгоспу Буковини 
Микола Дмитрюк. – Тоді ми екс-
периментували із різними порода-
ми – японською та європейською 
модриною. Спостерігали, як при-
живеться дерево у гірських умовах, 
чи не зашкодять йому сніги, дощі й 
вітри Карпат… Чи не буде воно «го-

лодувати» на нашому, далеко не 
родючому ґрунті. Але експеримент 
виявився вдалим. Звісно, ми актив-
но консультувались і досі консуль-
туємось із науковцями. І приблизно 
з 2012–2013 років уже садимо мо-
дрину європейську у лісових угіддях. 
Почали з нашого лісництва, а далі 
новинку освоїли наші колеги.

Враження від модрини абсолют-
но позитивні. По-перше, дерево 

швидко зростає і набирає товщину 
стовбура близько 30 сантиметрів, 
стає 15 метрів заввишки вже у віці 
15 років. По-друге, воно абсолют-
но невибагливе – вже садили мо-
дрину і на пісок, і на голе каміння. 
Вона приживається скрізь. А ще 
невразлива до хвороб і комах-шкід-
ників й стійка до пожеж, на відміну 
від інших хвойних порід, бо скидає 
хвою. У нас вона витримувала й по-
сушливе літо із 30 градусами тепла 
– нонсенс для Карпат, але факт! 
Та так само й суворі зими з більше, 
ніж 30 градусів морозу. Так, є поро-
да модрини, яка комфортно почува-
ється й у Сибіру. Але наша модрина 
європейська зростає у такій самій 
як і у нас природно-географічній 
зоні. 

Нині у лісовому розсаднику Ваш-
ківецького лісництва зростає майже 
500 модрин віком від 15 до 20 років. 

– А ще у нас є 8–10 тисяч сі-
янців модрини для потреб нашого 
лісництва та лісового господарства. 
Звісно, хоча дерево й невибагливе, 
але певний догляд все одне потрібен, 
– розповідає майстер лісового роз-
садника Наталія Зав’ялець. – Це і 

елементарні сезонні роботи, обрізка 
гілок у разі потреби, інші необхідні 
заходи. Працюємо як навесні, так 
і восени. До речі, модрина дає свої 
плоди. Високі врожаї модрини спо-
стерігаються один раз на 3–4 роки. 
Шишки модрини дозрівають пізньої 
осені. От і цієї осені ми отримали до-
сить гарний врожай шишок. Будуть 
нам гарні запаси на майбутнє.

– Ми вже досить активно садимо 
модрину європейську у лісових угід-
дях. Хоча 70% наших угідь становить 
бук, є й ялиця, займаємось й модри-
ною. Найкраще це дерево прижива-
ється так званими куртинками – коли 
поруч посадиш п’ять-десять дерев, 
– продовжує Микола Дмитрюк. –  
І якщо брати у відсотковому співвід-
ношенні, то ми вже посадили 1–2% 
модрини європейської та японської. А 
ще активно садимо її під час різнома-
нітних акцій з громадськістю у парках, 
скверах, озеленення території на-
селених пунктів. Від старту кампанії 
з масштабного залісення території 
країни та області лише у нашому ліс-
ництві було проведено більше чоти-
рьох заходів, де взяли участь близько 
100 вихованців місцевих шкіл, проте 
найбільший вклад внесли учні Ка-
рапчівського шкільного лісництва, 
Бабинського НВК ім. М. Вержак. 
Наприкінці жовтня було посаджено 
понад 4 тисячі сіянців бука лісового, 
дуба звичайного та модрини на честь 
українських воїнів-захисників. Робота 
триває.

Володимир РОМАНЕНКО
Микола Дмитрюк

Наталія Зав’ялець

Олег Левчук


