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Слід наголосити, що 
гірські території не 

мають таких легких родю-
чих земельних ділянок, як 
рівнинні. Тому тут дово-
диться сіяти у спеціальних 
місцях з привізного грун-
ту та наперед приготовле-
ного субстрату.

Посівні відділення держ-
лісгоспу загальною площею 
0,6 га представлені полями 
на відкритому грунті, від-
діленнями з контрольова-
ним середовищем та тепли-
цями сонячного обігріву. 
У відкритому грунті виро-
щуються сіянці дуба, бука 
та клена-явора. Щодо ви-
сівання насіння у контро-
льоване середовище, то кра-
щих результатів досягнуто 
з ялицею. Для неї готується 
грунт із спеціального суб-
страту, проводиться полив і 
притінення від прямих со-
нячних променів та примо-
розків. А для швидкоросту-
чих порід, таких як модри-
на та інші, збудовано три 
теплиці із сонячним обігрі-
вом у Довжківському, Тру-
ханівському та Любинців-
ському лісництвах. У них 

створено сприятливі умо-
ви для росту. У результа-
ті, за один рік вирощуван-
ня матеріал готовий до ви-
садки в лісі.

Вибір місця висівання 
лісового насіння визнача-
ється не тільки виходячи із 
породи та її продуктивнос-
ті, але й враховуються еко-
номічні затрати. Попри те, 
для нас, лісівників, важли-
вий якісний стандартний 
посадковий матеріал, який 
швидко адаптується на лі-
сових ділянках і вже у пер-
ший рік дає хороший при-
ріст у висоту.

На виконання рішен-
ня технічної ради, нещо-
давно, за участю директо-
ра ДП ”Сколівське лісове 
господарство” Остапа Бой-
ка, головного лісничого Ва-
силя Дмитріва, було про-
ведено огляд лісокультур-
них об’єктів, зокрема, лі-
сових розсадників, шкіл, 
ділянок лісових культур та 
площ, залишених під при-
родне заліснення. Основну 
увагу приділено вирощуван-
ню стандартного посадко-
вого матеріалу, його асор-

тименту та якості. Під час 
об’їзду було відмічено ви-
сокий рівень лісорозсад-
ницького виробництва й 
тепличного господарства 
в Довжківському, Любин-
цівському та Труханівсько-
му лісництвах. Вказано на 
необхідність покращення 
лісокультурного виробни-
цтва в Козівському, Дубин-
ському та Орівському ліс-
ництвах. 

Трохи цифр. Станом на 
1 жовтня в ДП “Сколівське 
лісове господарство” наяв-
ний стандартний садивний 
матеріал загальною кількіс-
тю 776,0 тис. шт. Найбіль-
ше вирощено сіянців ялиці, 
яка зараз є основною куль-
тивуючою лісовою породою 

у місцях вирубки ураженої 
всохлої смереки. Тут слід 
виділити Довжківське ліс-
ництво та лісничого Васи-
ля Приходька. Сіянців яли-
ці у цьому підрозділі нара-
ховується  415,3  тис. шт. 
До речі, у його розсадни-
ках можна знайти багатий 
асортимент лісових порід, 
таких як ялиця кавказька, 
цільнолиста, дугласія, ме-
таксеквоя, різні види со-
сни та інші. 

Слід відмітити і роботу 
Труханівського лісництва, 
яке є другим за обсягами 
вирощування садивного 
матеріалу. Крім того, тут 
налагоджена тісна співп-
раця з учнівським лісни-
цтвом Труханівської ЗОШ 

І-ІІІ ст., керівником яко-
го є вчитель біології Оль-
га Хомин. Учні набувають 
практичного досвіду в лі-
совому розсаднику, догля-
дають за саджанцями, про-
водять лабораторні роботи.

Поряд із вирощуван-
ням садивного матеріалу 
із лісового насіння, лі-
сівники держлісгоспу за-
ймаються розмноженням 
декоративних саджанців 
вегетативним способом, 
шляхом укорінення жив-
ців, зрізаних ранньою вес-
ною з вершинної частини 
дерев та кущів. Щорічно, 
для озеленення, близько 
4,0 тис. шт. та більше 20 
видів і форм дерев і кущів 

живцюються в тепличках 
лісництв, з подальшим їх 
дорощуванням. Загальна 
кількість такого садивно-
го матеріалу зараз стано-
вить 8,7 тис. шт. Передо-
вим у цьому напрямку за-
лишається Любинцівське 
лісництво  (лісничий Ан-
дрій Солонинка). 

Відтак, підсумовуючи, 
можна сказати, що лісів-
ники ДП “Сколівське лі-
сове господарство” уже го-
тові своїм вирощеним са-
дивним матеріалом ство-
рити продуктивні ліси на 
площі 221 га  та озеленити 
не одну територію чи за-
класти парки, сквери, алеї.

Р.ЛОПУШАНСЬКИЙ.

Розсадники: з турботою про майбутнє
Щорічно, наприкінці вегетаційного періоду, ви-

значається кількість та якість сіянців і саджанців лі-
сових порід, вирощених у лісових розсадниках. Лі-
сівники державного підприємства “Сколівське лі-
сове господарство” минулого тижня підвели підсу-
мок лісорозсадницької діяльності, якою займаються 
всі 11 лісництв. 

Координаторами об-
ласного етапу є КЗ 

ЛОР «Львівський обласний 
центр еколого-натураліс-
тичної творчості учнівської 
молоді» та обласне управ-
ління лісового і мислив-
ського господарства.  

Основними завдання-
ми акцій були:

• розвиток екологіч-
ної свідомості особистості;

• оволодіння сучасни-
ми технологіями вирощу-
вання лісових культур, са-

дивного матеріалу;
• створення нових лісів, 

лісових смуг, лісопарків, 
скверів та інших об’єктів 
зеленого будівництва;

• ознайомлення із су-
часними формами госпо-
дарської діяльності;

• залучення до дослід-
ницької діяльності з лісів-
ництва;

• об’єднання зусиль лі-
согосподарських підпри-
ємств, наукових і освітніх 
закладів з метою створен-

ня умов для допрофесій-
ної підготовки учнів у га-
лузі лісівництва;

• закладання лісороз-
садників, шкілок у загаль-
ноосвітніх та позашкіль-
них навчальних закладах, 
лісництвах, на присадиб-
них ділянках.

Акція «Ліси для нащад-
ків» проходила в чотирьох 
напрямках: 

—  «Насіння – сіянець 
– шкілка» передбачав збір 
і висівання насіння лісо-
вих дерев і чагарників, за-
кладання лісорозсадників 
та шкілок;

— «Зелене живцюван-
ня» включав різноманітні 
способи вегетативного роз-
множення лісових культур 
сучасними районованими 
породами;

— «Висаджуємо ліс» – 
основний розділ акції, в 
якому проводилися агро-
технічні заходи з підготов-
ки ґрунту та висаджування 
сіянців і саджанців;

— «Ліси для нащадків» 
– підсумковий розділ, який 
полягав у проведенні облі-
ку насадженого та аналі-
зі навчально-виховної ді-
яльності учнівської молоді.

Учасниками акції «Ліси 
для нащадків» стали закла-
ди загальної середньої та 
позашкільної освіти із 9 
районів, які представили 
на  розгляд 35 робіт.

А у «Дні натураліста» 
взяли участь аналогічні за-
клади із 8 районів, проде-
монструвавши 28 розробок 
(звіти про проведену ро-
боту, сценарії свят, учнів-
ські статті тощо).

Вихованці Труханівського 
учнівського лісництва, яке 
працює при ДП «Сколів-
ське лісове господарство», 
взяли участь у цих всеукра-
їнських  акціях обласно-
го етапу. Вони виконува-
ли поставлені завдання з 
великою відповідальністю 
та творчо і креативно пі-
дійшли до створення пре-
зентацій. 

 За результатами оці-
нювання наукових робіт і 
презентацій вони здобули 
перші місця в обох акці-
ях і були відзначені ди-
пломами. 

Окрім того, учениця 
цього ж лісництва Анас-
тасія Хомин взяла участь у 
конкурсі «Квітковий верні-
саж» та посіла перше місце 
у номінації «Букети та ком-
позиції, створені у східно-
му стилі». Школярка пред-
ставила осінню компози-
цію з природного сухого 
матеріалу.

Власна інформація.

Юні труханівці знову перші

З метою залучення до практичної природоохо-
ронної роботи учнів закладів загальної середньої 
та позашкільної освіти, підвищення ефективності 
навчально-дослідної роботи, задоволення потреб у 
професійному самовизначенні та творчій саморе-
алізації учнів нещодавно відбулися обласні етапи 
Всеукраїнських акцій: «День натураліста» та  «Ліси 
для нащадків».

Сезон 
полювання 
відкрито

27 жовтня  відкрито сезон колективного полю-
вання на парнокопитних і хутрових звірів. 

Удержавному підприємстві "Сколівське лісове гос-
подарство" затверджено наступні ліміти на до-

бування мисливських тварин (відповідно до результа-
тів обліку звірів). Зокрема, оленя  — 5 особин, дикого 
кабана — 12, козулі — 15. Також будуть виписуватися 
відстрільні карточки для полювання на хутрових звірів. 

У зв’язку з цим почали активно працювати рейдові 
бригади з метою недопущення та виявлення випадків 
незаконного полювання та фактів браконьєрства. Чле-
нами рейдової бригади будуть перевірятися всі необхідні 
документи, які надають право на перебування мислив-
ця зі зброю у лісових угіддях та полювати. Окрім того, 
в мисливських угіддях перекрито шлагбаумами плано-
ві та непланові заїзди до лісових масивів та встанов-
лено фотопастки в місцях імовірного браконьєрства. 

Отож, бажаємо усім мисливцям вдалого сезону по-
лювання! Водночас просимо небайдужих громадян по-
відомляти про випадки незаконного полювання за те-
лефонами: 050-370-72-03 та 095-48-97-127. Бо берегти 
ліс та його мешканців — наш спільний обов’язок за-
ради майбутніх поколінь.

Андрій КОВАЛЬ,
провідний мисливствознавець 

ДП "Сколівське лісове господарство".


