Як зберегти
ВАШ ЛІС

Станьте охоронцями Вашого Лісу!
Бути захисником Лісу може представник
громади, турист чи інша небайдужа людина.
Проте варто бути готовим відрізнити законну
діяльність від незаконної, оскільки далеко не
все господарювання в лісі є незаконним.
Щоб переконатись в законності лісівничої
діяльності, корисно знайти правила ведення
лісового господарства, а також знайти
телефони сільради, лісгоспу, обласного
управління лісового та мисливського
господарства, територіального підрозділу
Національної поліції.
Кілька простих лісівничих правил:
за
призначенням

рубки головного
користування, які
здебільшого планують
на 10 років наперед для
економічно цінних лісів

санітарні рубки, що
плануються щороку і
мають стосуватись
хворих та сухостійних
дерев

суцільні рубки
(вирубаються всі
дерева на ділянці;
можливі кодування:
СР, РГК, ГК)

вибіркові рубки
(вирубаються окремі
дерева за певною
ознакою; кодування:
ВСР, ПРХ, ПРЖ, ОСВ)

Основні
типи
рубок

за способом

Кожна законна рубка в лісі
має бути відмежована так
званими лісорубними
стовпчиками, із інформацією
про точну ділянку лісу
(квартал та виділ), площу, рік
рубки та її тип.

Рубка відбулася
в 18 кварталі,
9 виділі, її тип лісовідновна рубка
(ЛВР),
рік - 2010,
площа - 1,3 га.

Якщо у Вашому Лісі негаразди
Якщо Ви виявили в лісі рубку, слід перевірити,
чи відмічені пеньки лісорубним клеймом
(штамп у формі трикутника, квадрату або ін.,
з цифрою посередині). Якщо клейма немає,
зателефонуйте до лісгоспу та запитайте: на
якій підставі проводиться рубка лісу?
На вирубці обов’язково потрібно
сфотографувати підозрілі пні, обміряти їх
діаметр, а також діаметр порізаних колод
(міряється у тоншому обхваті), записати
координати знахідок за допомогою
смартфону або GPS-навігатора.
Зверніть увагу на категорію техпридатності
деревини. Ділові дерева мають не менше 6 м
рівного стовбуру (помічаються однією рискою
при рубці), напівділові дерева - 4-6 м (дві
риски), а дров’яні - 2 метри (три риски).
Зустрівши лісовоз, якщо на деревині немає
правильного маркування чи щось інше
викликає у Вас підозру (наприклад, рубка
відбувається у вихідний день або вночі),
зателефонуйте до лісгоспу або обласного
управління лісового та мисливського
господарства.
В разі, якщо ви виявили незаконні роботи,
телефонуйте до поліції і прослідкуйте, щоб вони
зафіксували виявлене вами порушення.
Щоб захистити Ліс, зверніться до сільської
ради з проханням не погоджувати надалі рубки
в її межах та направити запит від імені громади
до ОДА з проханням створити у Вашому лісі
об’єкт природно-заповідного фонду.

Охорона Лісу
Різноманіття таємничих і рідкісних живих організмів справжнього
Лісу може бути збережене лише там, де природні процеси
перебігають без суттєвого впливу людини. Тому бажано, щоб
Ваш Ліс став офіційною природоохоронною територією: це
допоможе контролювати господарську діяльність в ньому.

Ініціювати створення заповідних територій може кожен.
Відповідно до статей 51-53 ЗУ «Про природно-заповідний фонд
України» для цього необхідно вирішити кілька задач:
1.—обрати цінну ділянку лісу, яка потребує охорони;
2.—самостійно або за допомогою науковців підготувати
клопотання про оголошення Вашого Лісу заповідним;
3.—переконати громаду в тому, що Ліс можна і потрібно
врятувати, надавши йому природоохоронний статус;
4.—подати клопотання до Департаменту екології та природних
ресурсів обласної державної адміністрації та прослідкувати, щоб
Департамент розпочав погодження Вашого клопотання із
землекористувачами;
5.—домогтися надання землекористувачем погодження створення
природоохоронної території у Вашому Лісі.
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