Держкомстат

Головне управління
статистики
у Закарпатській області

ЕКСПРЕС–ВИПУСК

02.04.2010 № 89

Лісогосподарська діяльність у 2009 році
Обсяги виробництва продукції лісового господарства за 2009р. складають
165339,9 тис.грн., з яких – 95,4 % займає продукція лісозаготівель до загального
обсягу продукції лісового господарства.
Рубки лісу та заготівля деревини у 2009 році
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Із загальної кількості заготовленої деревини 349,9 тис.куб.м складають
лісоматеріали круглі, у тому числі 159,5 – дров'яна деревина для технологічних
потреб, 393,9 тис.куб.м – дрова для опалення.
Розрахункова лісосіка відпуску деревини в порядку рубок головного
користування на 2009 рік становила 581,1 тис.куб.м, що на 1,4% більше, ніж у
2008 році. Освоєно на 319,7 тис.куб.м або 55,0% від загально встановленого
розрахунку. Фактична заготівля ліквідної деревини в порядку рубок головного
користування становить 306,4 тис.куб.м, в тому числі по хвойному господарству
– 145,2 тис.куб.м (47,4%), по твердолистяному – 161,2 тис.куб.м (52,6%).
Заготівля другорядних лісових матеріалів та продукції побічного лісового
користування
протягом
року
складала:
новорічних
ялинок
–
43,5 тис.штук, сіна – 436,2 т, ягід –50,5, деревних соків – 45,0, деревної зелені –
9,0 та грибів – 6,7 тонн.
Відтворення лісів проведено на площі 2,7 тис.га, в тому числі природним
поновленням лісу охоплено 1,2 тис.га., садіння і висівання лісу проведено на
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площі 1,5 тис.га.
Протягом 2009р. 1,6 тис.га лісових культур переведено у вкриті лісом, та
0,5 тис.га переведення ділянок з природним поновленням у вкриті лісовою
рослинністю землі.
На стан лісових ресурсів області негативно впливають
лісопорушення. Протягом 2009р. було зафіксовано 1197 випадків порушень
лісового законодавства, що на 26,2% менше, ніж за 2008р. Загальна сума
збитків від порушення лісового законодавства складає 9754,1 тис.грн. Маса
знищеної або пошкодженої деревини склала 5477 куб.м, що на третину менше,
ніж торік.
У попередньому році було зафіксовано 4 випадки пожеж, якими було
охоплено 9 га лісових земель (що становить 100% пройдених низових пожеж до
загальної площі), від якої завдано шкоди лісовому господарству
на суму 24,5 тис.грн.
Впродовж 2009р. загинуло 1424 га лісових насаджень, в тому числі від
пошкоджень шкідливими комахами – 48,5% до загальної площі, впливу
несприятливих погодніх умов – 29,4, хвороб лісу – 20,8, лісових пожеж – 0,5 та
інших причин – 0,8 %.
У 2009р. в лісах області осередки шкідників та хвороб лісу виникли на
площі 5,8 тис.га, що більше на 17,2% попереднього року. В результаті
проведених заходів протягом року ліквідовано осередків на площі 6,1 тис.га. На
кінець року загальна площа, уражена шкідниками та хворобами лісу складала
14,2 тис. га, з них 7,1 тис. га потребують негайних заходів боротьби (49,8% до
ураженої площі).
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