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Лісогосподарська діяльність у 2011 році
Обсяги виробництва продукції лісового господарства за 2011р. складають 294513,9 тис.грн., з яких –
96,5% займає продукція лісозаготівель від загального обсягу продукції лісового господарства.

Рубки лісу та заготівля деревини у 2011 році
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Із загальної кількості заготовленої деревини 471,7 тис.м3 складають лісоматеріали круглі (або 120,2%
до попереднього року), дров’яна деревина для технологічних потреб – 283,7 тис.м3 (або 136,1%), дрова для
опалення – 386,1 (або 98,2%).
Розрахункова лісосіка відпуску деревини в порядку рубок головного користування на 2011р.
становила 583,3 тис.куб.м, що на 0,4% більше показника 2010р. Освоєно на 445,6 тис.куб.м або 76,4% від
загально встановленого розрахунку. Фактична заготівля ліквідної деревини в порядку рубок головного
користування становить 376,6 тис.куб.м, в тому числі по хвойному господарству – 192,3 тис.куб.м ( 51,1%),
по твердолистяному – 184,1 тис.куб.м (48,8%).

Заготівля лісоматеріалів круглих за сортиментом у звітному році
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У тому числі для
Заготовлено –
всього
Лісоматеріали
круглі
у % до 2010р.

471,7
120,2

виробництва
пиломатеріалів і
заготовок
384,4
124,7

виробництва
клеєної фанери
і шпону
2,0
99,1

будівництва
52,2
95,9

виробництва
целюлози і
деревної маси
(баланси)
31,8
129,7

Заготівля другорядних лісових матеріалів та продукції побічного лісового користування протягом
року складала: новорічних ялинок – 9,7 тис.штук, сіна – 264,5 т, ягід –102,0 т та грибів – 12,0 т.
Відтворення лісів проведено на площі 2,6 тис.га, в тому числі природним поновленням лісу охоплено
1,3 тис.га, садіння і висівання лісу проведено на такій же площі.
Протягом 2011р. 2,7 тис.га площ лісових культур переведено у ділянки вкриті лісом та 1,9 тис.га
ділянок з природним поновленням лісу – у вкриті лісовою рослинністю землі.
Н а с т а н л і с о в и х р е с у р с і в о б л а с т і н е г а т и в н о в п л и в а ю т ь лісопорушення. Протягом 2011р.
було зафіксовано 0,8 тис. випадків порушень лісового законодавства, що на 22,4% менше, ніж за 2010р.
Загальна сума збитків від порушення лісового законодавства складає 9008,5 тис.грн. Маса знищеної або
пошкодженої деревини склала 5,8 тис. куб.м, що у 2,2 раза більше, ніж у попередньому році.
У минулому році було зафіксовано 9 випадків пожеж, якою було охоплено 14 га лісових земель (що
становить 100% пройдених низових пожеж до загальної площі), від якої завдано шкоди лісовому
господарству на суму 2,7 тис.грн.

Лісові пожежі у звітному році
у % до
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Звітний рік
Кількість лісових пожеж, одиниць
Площа лісових земель, пройдена пожежами, га
у тому числі
низовими
верховими
підземними
Площа нелісових земель, пройдена пожежами, га
Згоріло і пошкоджено, м3
лісу на пні
заготовленої лісової продукції
Збитки, заподіяні лісовими пожежами, тис.грн.

9
14

900,0
1400,0

14
–
–
–
–
–
–
2,7

1400,0
–
–
–
–
–
–
126,7

Впродовж 2011р. загинуло 1,9 тис.га лісових насаджень, в тому числі від пошкоджень шкідливими
комахами – 42,1% до загальної площі, впливу несприятливих погодних умов – 22,4%, хвороб лісу – 31,6%,
лісових пожеж – 0,3% та інших причин – 3,6%.
У 2011р. в лісах області осередки шкідників та хвороб лісу виникли на площі 6,4 тис.га, що більше на
16,5% показника 2010р. В результаті проведених заходів протягом року ліквідовано осередків на площі
5,9 тис.га. На кінець 2011р. загальна площа, уражена шкідниками та хворобами лісу складала 14,3 тис.га, з
них 7,7 тис.га потребують негайних заходів боротьби (53,7% до ураженої площі).

Голова комісії з перетворення Головного управління
статистики – перший заступник начальника

(підписано)

В.І. Онофрій

Довідки за телефоном: (03122) 3-35-47
Веб-сайт Головного управління статистики у Закарпатській області: www.uz.ukrstat.gov.ua
© Головне управління статистики у Закарпатській області, 2012

