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Окрім загальної площі зелених насаджень загального користування, по-
рахували частку серед них тих об'єктів озеленення, що містять на своїй терито-
рії елементи гідромережі. У відсотковому відношенні бачимо, що протягом 
1841-1918 рр. вони становили практично половину від усіх зелених насаджень. 
Проте далі цей показник зменшується, очевидно внаслідок скорочення довжини 
гідромережі (табл. 1). До таких зелених об'єктів належать: Стрийський парк, 
парк Залізна Вода, Снопківський парк, парк Погулянка та парк Горіховий гай. 
Також до цього списку умовно можна віднести Парк культури і відпочинку ім. 
Б. Хмельницького, адже його створено поблизу місця, де раніше існував Пел-
чинський став і однойменний потік. 

На рисунку зображено зміни у співвідношенні відкритих і закритих еле-
ментів гідромережі протягом попередніх двохсот років. 

 
Рис. Зміни у системі гідромережі Львова 

Висновки та перспективи подальших розробок. Отримавши результа-
ти дослідження, можна зробити певні висновки. Насамперед очевидним є факт 
зникнення з міської системи водних об'єктів. Адже загальна довжина гідроме-
режі Львова, порівняно з часом його заснування, зменшилась більше ніж втри-
чі. А ті річки і потоки, які ще досі залишаються відкритими, переважно не нале-
жать до басейну Полтви і відповідно знаходяться на окраїнах міста. 

Наступний висновок – зменшення площі зелених насаджень, що мають 
водні об'єкти на своїй території, пояснюємо ситуацією, яку описали вище. Ос-
кільки головне завдання роботи є пошук шляхів збільшення площі зеленої зони, 
використовуючи при цьому гідромережу як каркас, важливо окреслити основну 
концепцію його вирішення. 

Сьогодні є окремі зразки відновлення закритих річок і потоків у містах і, 
як наслідок, утворення при них зелених зон. Як приклад, можна навести місто 
Ляйпціг (Німеччина), Лодзь (Польща). Проте такий варіант для вирішення 
проблеми у Львові має як фінансові, так і конструктивні труднощі. 

Запропоновано відновлення, реконструкцію потічків, які ще існують на 
території міста і пов'язаних із ними зелених насаджень. Іншими словами, при-
ведення їх до доброго як екологічного стану, так і естетичного вигляду, а також 
створення зелених насаджень загального користування у місцях, де колись про-
тікала річка чи потік. Для подальшої розробки такої концепції необхідно дослі-
дити можливі місця для закладення або відновлення зелених насаджень. 
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Пахолюк О.Т. Гидросеть как естественный каркас при формирова-
нии зеленой зоны города Львова 

Проанализированы изменения в системе гидросети и зеленой зоны города Львова 
на основе графических и письменных материалов основных этапов развития города 
(1841, 1890, 1918, 1942, 2012 гг.). Исследованы изменения в соотношении длины реч-
ной сети и площади зеленых насаждений общего пользования Львова в течение двух 
предыдущих веков. Проанализировано влияние элементов гидросети на места форми-
рования зеленых насаждений общего пользования. Предложены возможные меры по 
увеличению площади зеленой зоны города, используя как природный каркас истори-
ческую гидросеть Львова. 

Ключевые слова: гидросеть Львова, зеленая зона Львова, зеленые насаждения об-
щего пользования. 

Pakholiuk O.T. River Network as a Natural Framework in the Formation 
of Green Zone of L'viv 

Changes in the river network and green area of the city based on the graphic and written 
material of main stages in development of the city (1841 r., 1890 r., 1918 r., 1942 r., 2012 r.) 
are analysed. The total length of the river network and green areas for the city' general use du-
ring the previous two centuries is studied. The influence of river network elements on the site 
of formation of green space for general use is determined. Some measures to increase green 
areas using historical river network of the city as a natural framework are proposed. 

Key words: river network, L'viv green zone, green areas for general use, natural frame-
work. 
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1 – НЛТУ України, м. Львів 

СТАН І ДИНАМІКА ЛІСОВІДНОВЛЕННЯ В УМОВАХ 

МАЛОГО ПОЛІССЯ 

Висвітлено особливості Малого Полісся за фізико-географічним, геоботанічним, 
лісокультурним і комплексним лісогосподарським типами районувань території Укра-
їни. Розглянуто кліматичні, гідрологічні, ґрунтові та лісорослинні умови регіону дослі-
дження, оцінено лісівничий потенціал території, сприятливий для розширеного відтво-
рення лісів. Представлено результати порівняльного аналізу відновлення лісів і суціль-
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них зрубів у Львівській, Тернопільській, Рівненській і Хмельницькій областях на основі 
статистичної звітності за 2000-2012 рр. Сформульовано висновки щодо перспектив 
природного і штучного лісовідновлення в умовах Малого Полісся. 

Ключові слова: відновлення лісів, Мале Полісся, фізико-географічне районуван-
ня, геоботанічне районування, лісокультурне районування і лісогосподарське району-
вання. 

Актуальність дослідження. Сьогодні система ведення лісового госпо-
дарства України перебуває на стадії реформування згідно з концепцією сталого 
розвитку. Урахування екологічних, економічних і соціальних аспектів під час 
здійснення лісогосподарської діяльності є ключовим завданням для прийняття 
рішень на всіх рівнях управління і безпосередньо впливає на подальший розви-
ток і майбутнє лісової галузі. 

Сучасні зміни умов природного життєвого довкілля, погіршення стану і 
зниження якості природних ресурсів підвищують актуальність і важливість ура-
хування регіональних особливостей у сфері ведення лісового господарства. 
Трансформація кліматичних, гідрологічних, ґрунтових і лісорослинних умов 
Малого Полісся є відомим явищем і потребує підвищеної уваги теоретиків і 
практиків у сфері лісового господарства. За оцінками експертів зі зміни кліма-
ту, підвищення температури на 1°С зумовлює зміщення меж природних зон на 
160 км. Це зумовлює розширення ареалів основних лісотвірних порід, які ха-
рактеризуються високим рівнем адаптації до зміни кліматичних умов і скоро-
чення або зникнення слабоадаптованих видів [8]. Прогнози зміни кліматичних 
умов в Україні (різна інтенсивність зміни температури повітря та атмосферних 
опадів) передбачають розроблення альтернативних сценаріїв розвитку лісового 
господарства [2]. За даними аналітиків, тоді як глобальні кліматичні моделі 
(сценарії) дають змогу проектувати загальні закономірності зміни кліматичних 
умов на світовому рівні з високим рівнем ймовірності, прогнози змін на наці-
ональному і, особливо, на регіональному і локальному рівнях будуть менш точ-
ними і, навіть, суперечливими [15]. Невизначеність, зумовлена синергетичною 
природою екологічних систем і нелінійністю досліджуваних процесів, потребує 
розроблення гнучкої екологічної та лісової політики на всіх рівнях управління, 
насамперед щодо практики лісовідновлення [14]. 

Мале Полісся, як окрема структурна одиниця районування, характери-
зується поєднанням окремих характеристик поліських і лісостепових ландшаф-
тів. Це викликає підвищену увагу лісівників і потребує подальшого вивчення 
кліматичних, гідрологічних, ґрунтових і лісорослинних умов, дослідження 
впливу змін умов довкілля на основні природні складові регіону. Наукові дослі-
дження, пов'язані із вивченням особливостей ведення лісового господарства в 
умовах Малого Полісся, належать таким науковцям, як: С.А. Генсірук, 
Ю.М. Дебринюк, С.М. Данькевич, В.К. Заїка, Л.І. Копій, Р.М. Кравчук, 
Г.Т. Криницький, В.Г. Мазепа, Л.М. Петрова, І.М. Пацура, А.М. Руденко та ін. 

Постановка завдання. Метою дослідження є аналіз сучасного стану ве-
дення лісового господарства, вивчення динаміки відновлення лісів природним і 
штучним способами і визначення перспектив розширеного відтворення лісів з 
урахуванням регіональних особливостей на прикладі Малого Полісся. 
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Виклад основного матеріалу. Згідно з фізико-географічним районуван-
ням України, Мале Полісся – це природна область, яка відноситься до Полісь-
кої фізико-географічної провінції зони мішаних лісів Східно-Європейської рів-
нини. Територія області займає площу понад 8 тис. км2, розширена на заході до 
60-70 км і звужена на сході до 5-6 км. 

Мале Полісся – це плоско хвиляста рівнина, яка охоплює північну части-
ну Львівської, Тернопільської та Хмельницької областей і південну частину 
Рівненської області. На півночі Мале Полісся межує з Волинською височиною, 
на південному заході – з Розточчям, на півдні – з Гологоро-Кременецьким під-
нятим краєм Подільської височини, на сході – з Житомирським Поліссям, на за-
ході – межа проходить по державному кордоні з Республікою Польща. 

Характерні особливості Малого Полісся: 
● рельєф – рівнинний, місцями – горбистий; 
● клімат – атлантично-континентального типу, зима м'яка (середні температури 
січня становлять -3,8 … -4,2 °С), літо помірно тепле; 

● річна кількість опадів змінюється в межах 680-800 мм; 
● тривалість вегетаційного періоду – 210 днів; 
● значне підвищення поверхні – переважають абсолютні висоти 240-260 м і тіль-
ки в долинах річок трапляються позначки менше 200 м [15]; 

● глибоке підстилання кристалічних порід; 
● ґрунтотвірні породи – верхньокрейдяні мергелі, які залягають близько до по-
верхні і вкриті майже водонепроникною глинистою корою вивітрювання, що 
спричиняє заболочення [5]; знижені ділянки мергелів вкриті пісками; у долинах 
і балках поширені алювіальні піщанисті суглинки; зрідка трапляються лесовид-
ні суглинки; 

● основні типи ґрунтів – дерново-опідзолені, сірі лісові, опідзолені, лучні, лучно-
болотні, болотні, дернові і чорноземи [3]; 

● рослинність представлена хвойними і мішаними лісами, трав'яними видами 
заплавних і болотних угрупувань, культурною рослинністю [3]. 
Ландшафтна структура Малого Полісся представлена природно-терито-

ріальними комплексами поліського типу з домішкою лісостепових місцевостей 
[10]. Лісистість території області змінюється в межах 25-30 %. Площа лісів дер-
жавного лісового фонду становить 120 тис. га, ліси інших користувачів охоп-
люють 30 тис. га території. У державному лісовому фонді близько 80 % лісів 
відносяться до другої групи (зокрема 66 % – експлуатаційні ліси) і 20 % охоп-
люють ліси першої групи. 

Комплексне лісогосподарське районування території України [9] передба-
чає виокремлення трьох основних одиниць районування: лісогосподарська об-
ласть, лісогосподарський округ, лісогосподарський район. Територія України по-
ділена на шість лісогосподарських областей (Українське Полісся, Лісостеп, Пів-
нічний (Байрачний) Степ, Південний сухий (безлісий) Степ, Гірський Крим, Ук-
раїнські Карпати), 15 лісогосподарських округів і 41 лісогосподарський район. 
Територія Малого Полісся охоплює Малополіську низовину Західноукраїнського 
лісостепового округу в межах Лісостепової лісогосподарської області (рис. 1). 

До складу Малого Полісся як лісогосподарського району входять тери-
торії з подібними геоморфологічними умовами, природними ландшафтами, 
складом і структурою лісів, особливостями відновлення і використання лісових 
ресурсів, специфікою ведення лісового господарства. 
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Рис. 1. Мале Полісся [4] 

Територія Малого Полісся за лісокультурним районуванням Західного 
Лісостепу України [7] відноситься до Малополіського лісокультурного округу, 
який охоплює чотири лісокультурні райони: Рава-Русько-Радехівсько-Бродівсь-
кий, Ікво-Вілійський, Вілійсько-Хаморський і Куликівсько-Буський. За геобота-
нічним районуванням [1] територія Малого Полісся охоплює чотири райони: 
Рава-Русько-Радехівсько-Бродівський, Смизько-Острозько-Плужнянський, 
Кам'янсько-Бузько-Вінниківський та Олеськівський. 

У віковій структурі лісів регіону дослідження переважають молодняки і 
середньовікові насадження. Стиглі і перестиглі деревостани переважно зберег-
лися на заболочених ділянках. Біологічна продуктивність лісів висока і характе-
ризується I-II класом бонітету для хвойних і II-III – для листяних порід. Заготів-
ля деревини у процесі рубок головного користування здійснюється переважно 
суцільно-лісосічним способом. Загальний запас насаджень становить 160 м3/га, 
запас стиглих і перестиглих деревостанів – 250 м3/га. 

Лісовий фонд Малого Полісся представлений різноманітними типами лі-
сорослинних умов: сугрудки займають 61,8 % площі лісового фонду, субори – 
майже вдвічі менше (32,6 %), незначні площі належать борам (3,2 %) і грудам 
(2,4 %). Основними лісоутворювальними породами в регіоні дослідження є сос-
на звичайна (Pinus sylvestris L.), дуб звичайний (Quercus robur L.) і вільха чорна 
(Alnus glutinosa (L). Gaertn). На незначних площах трапляються дуб скельний 
(Quercus petraea L.), липа дрібнолиста (Tilia cordata Mill.), клен гостролистий 
(Acer platanoides L.), ясен звичайний (Fraxinus excelsior L.), клен-явір (Acer 
pseudoplatanus L.) тощо. З метою підвищення продуктивності корінних лісових 
насаджень поширена практика введення екзотів у лісові культури, зокрема мод-
рини європейської (Larix decidua Mill.) та японської (Larix kaempferi), дуба чер-
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воного (Quercus rubra L.), сосни чорної (Pinus nigra L.) та ін. У підліску, залеж-
но від типів лісу, ростуть ялівець звичайний (Juniperus communis), крушина 
ламка (Rhamnus frangula L.), калина (Viburnum L.), бузина (Sambucus L.), на за-
болочених ділянках – чагарникові верби (Salix L.) тощо. Мале Полісся характе-
ризується значними запасами недеревних продуктів лісу, зокрема грибів, дико-
рослих плодів і ягід, лікарської і технічної сировини тощо. На території регіону 
розвивається мисливське господарство. Місцеве населення використовує значні 
території лісового фонду для рекреації. 

Відновлення лісів у регіоні Малого Полісся на значних площах 
здійснюється штучним способом шляхом створення часткових лісових культур 
головної породи. Соснові й дубові деревостани – переважно штучного похо-
дження, на заболочених ділянках трапляється вільха чорна природного похо-
дження. Результати порівняльного аналізу відновлення лісів і суцільних зрубів 
за 2000-2012 рр. у Львівській, Тернопільській, Рівненській і Хмельницькій об-
ластях, які входять у зону Малого Полісся, представлено на рис. 2. 

 
Рис. 2. Площі відновлення лісів і суцільних зрубів у регіоні 

Малого Полісся за 2000-2012 рр. 

За даними рис. 2, у всіх областях регіону Малого Полісся за 2000-
2012 рр. спостерігаємо розширене відтворення лісів – площі лісовідновлення 
значно перевищують площі суцільних зрубів. У Львівській, Рівненській і Хмель-
ницькій областях лісові насадження були створені на площах, які майже вдвічі 
перевищують площі суцільних зрубів. У Тернопільській області площі лісовід-
новлення є незначними і майже не перевищують площ суцільних зрубів, оскіль-
ки в області поширене сільське господарство і майже відсутні землі запасу. 

Створення лісових насаджень на землях, які вийшли з-під сільськогоспо-
дарського користування, та на малопродуктивних і деградованих територіях за-
безпечує збільшення лісистості регіону дослідження. Окрім цього, досягнення 
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оптимального рівня лісистості Малого Полісся можна досягнути також шляхом 
створення на окремих ділянках плантацій швидкоростучих деревних порід із 
коротким обертом рубки. Це дасть змогу створити сприятливе лісове середови-
ще з подальшим переходом до відновлення лісів корінних деревних порід, 
збільшити обсяги заготівлі деревини, задовольнити потреби місцевого населен-
ня і покращити екологічну ситуацію регіону. 

Розглядаючи динаміку зміни площ відновлення лісів різними способами 
(природним і штучним), варто зазначити, що в регіоні Малого Полісся просте-
жуємо нестійку тенденцію (рис. 3, 4). 

 
Рис. 3. Динаміка штучного відновлення лісових насаджень у регіоні 

Малого Полісся за 2000-2012 рр. 

Аналізуючи рис. 3, можна стверджувати про загальну тенденцію до 
зменшення площ відновлення лісів штучним способом у регіоні Малого Поліс-
ся на 10-15 %. У структурі відновлення лісів частка лісових культур у Львівсь-
кій області зменшилась від 82 % до 67 %, у Тернопільській – скоротилась на 
7 % (від 97 % у 2000 р. до 90 % у 2012 р.) та у Хмельницькій – зменшилась від 
91 % до 82 %. Скорочення площ лісових насаджень, створених штучним спосо-
бом, зумовлено переходом до багатоцільового лісового менеджменту, що забез-
печує поступову заміну одновікових монокультур різновіковими мішаними лі-
совими насадженнями, які характеризуються високою біологічною продуктив-
ністю, стійкістю проти хвороб, шкідників і стихійних лих (вітровалів, бурело-
мів, посух тощо). 

Аналіз динаміки природного відновлення лісових насаджень у регіоні 
Малого Полісся за 2000-2012 рр. (рис. 4) показує, що за останнє десятиліття 
спостерігали тенденцію до збільшення площ лісових насаджень, створених при-
родним способом, у Львівській, Тернопільській і Хмельницькій областях. У 
Рівненській області протягом 2000-2012 рр. площі лісів природного походжен-
ня поступово зростали (від 1598 га у 2000 р. до 2049 га у 2011 р. і 1925 га у 
2012 р.), однак їх частка у загальній структурі відтворення лісів області змен-
шилась на 13 % (у 2000 р. лісові насадження, створені природним способом, 
становили 46 %, тоді як у 2012 р. – лише 33 %). Порівнюючи всі області, які 
входять у зону Малого Полісся, варто зазначити, що ліси природного похо-
дження найбільше зосереджені у Львівській і Рівненській областях, де їх частка 
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становить по 33 % у загальній структурі відновлення лісів. Відновлення лісів 
природним способом, порівняно із створенням лісових культур, дає змогу еко-
номити кошти на садивному матеріалі, однак потребує частіше і ретельніше 
проводити рубки догляду. 

 
Рис. 4. Динаміка природного відновлення лісових насаджень  

у регіоні Малого Полісся за 2000-2012 рр. 

Територія Малого Полісся належить до зони потенційно успішного при-
родного поновлення основних лісотвірних порід. Враховуючи перехід лісового 
господарства на принципи сталого розвитку та сучасні тенденції до збільшення 
площ лісів природного походження, інженери лісового господарства дедалі час-
тіше розглядають перспективи розширення заходів сприяння природному по-
новленню. Така тенденція також зумовлена необхідністю реформування систе-
ми ведення лісового господарства, мінімізації негативного антропогенного 
впливу на довкілля, забезпечення багатоцільового менеджменту лісокористу-
вання, проведення лісової сертифікації тощо. 

Висновки. Отже, територія Малого Полісся має значний потенціал до 
розширеного відтворення основних лісотвірних порід регіону. Сприятливі лісо-
рослинні умови дають змогу застосовувати різні способи відновлення лісів 
(природний і штучний). Відновлення лісів природним способом доцільно 
здійснювати на ділянках, де лісорослинні умови дають змогу формувати висо-
копродуктивні насадження корінних деревних порід. Це значно зменшить фі-
нансові, матеріальні та трудові витрати лісогосподарських підприємств, порів-
няно з відновленням лісів штучним способом [13]. Створення лісових культур 
із породним складом відповідно до типу лісу доцільно проводити на ділянках, 
де природне поновлення цінних деревних порід відсутнє. Це дає змогу отриму-
вати значні запаси деревини у віці стиглості, формувати насадження з ураху-
ванням змін умов довкілля і трансформацією лісорослинних умов. 

Аналіз статистичної звітності за останнє десятиліття показує позитивну 
тенденцію до збільшення площ лісових насаджень, створених природним спо-
собом. Формування корінних деревостанів основних типотвірних порід Малого 
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Полісся, посилення їх стійкості і біологічної продуктивності підтверджують пе-
рехід до сталого ведення лісового господарства. Сучасні умови потребують 
здійснення лісогосподарської діяльності, спрямованої на адаптацію до зміни 
кліматичних умов і пом'якшення їх негативних наслідків. Одним з ефективних 
напрямів зменшення негативного впливу зміни клімату на лісові екосистеми є 
розширене відтворення лісів, що повинно бути пріоритетним завданням наці-
ональної і регіональної лісової політики України. 
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Шведюк Ю.В. Состояние и динамика лесовосстановления в услови-
ях Малого Полесья 

Освещены особенности Малого Полесья по физико-географическом, геоботани-
ческом, лесокультурном и комплексном лесохозяйственном видам районирования тер-
ритории Украины. Рассмотрены климатические, гидрологические, почвенные и лесо-
растительные условия региона исследования, оценен лесной потенциал территории, 

Науковий вісник НЛТУ України. – 2014. – Вип. 24.3 

2. Екологія та довкілля 113 

благоприятный для расширенного воспроизводства лесов. Графически представлены 
результаты сравнительного анализа восстановления лесов и динамика площадей 
сплошных срубов в Львовской, Тернопольской, Ровенской и Хмельницкой областях на 
основе статистической отчетности на протяжении 2000-2012 гг. Сформулированы вы-
воды относительно перспектив естественного и искусственного лесовосстановления в 
условиях Малого Полесья. 

Ключевые слова: восстановление лесов, Малое Полесье, физико-географическое 
районирование, геоботаническое районирование, лесокультурное районирование и ле-
сохозяйственное районирование. 

Shvediuk I.V. The State and Dynamics of Reforestation: Case Study Male 
Polissya 

The features of Male Polissya according to physical-geographical, geobotanical, silvi-
cultural and forestry zoning of Ukraine are considered. The article views climate, hydrology, 
soil and site conditions of the region and evaluates the potential of forest area favorable for 
the expanded reforestation. The results of a comparative analysis of reforestation and dyna-
mics areas of logging in Lviv, Ternopil, Rivne and Khmelnytsky regions, which is based on 
the statistical reporting during 2000-2012 are presented. The conclusions of prospects for na-
tural and artificial ways of reforestation in the conditions of Male Polissya are formulated. 

Key words: reforestation, Male Polissya, physical-geographical zoning, geobotanical 
zoning, silvicultural zoning and forestry zoning of Ukraine. 

 


