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 САНІТАРНІ РУБАННЯ СУЦІЛЬНІ В ЛІСОВИХ НАСАДЖЕННЯХ  

ДП «ЗАРІЧНЕНСЬКЕ ЛГ» РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Вишневський А. В., к.с.-г.н., Юхневич Д. С., магістрант,  

ЖНАЕУ, м. Житомир 

ДП «Зарічненське лісове господарство» Рівненського обласного 

управління лісового та мисливського господарства  розміщене  в  північно - 

західній  частині  Рівненської  області,  на  території  Зарічненського  і  

Дубровицького  адміністративних  районів. До складу підприємства входить 8 

лісництв. Загальна площа земель лісового фонду – 55360 га. Вкриті лісовою 

рослинністю землі – 47700 га. 

Заходи з поліпшення санітарного стану лісів (СРС) в 2017 році по         ДП 

«Зарічненське ЛГ»  передбачені на площі 31,0 га. З них найбільше по площі у 

Вичівському та Острівському лісництвах, відповідно 11,1га та 10,1 га, що разом 

становить 68,4 % від загальної площі СРС, в Дубрівському 4,4 га, що становить 

14,0 % від загальної площі, в Локницькому лісництві 3,4 га, що становить  

10,9 %, найменша площа СРС в Олександрівському лісництві - 2,0 га, що 

становить 6,7 % від загальної площі суцільних санітарних рубань. 

Запас деревостану, що підлягає вирубування в процесі санітарних рубань 

суцільних становить 4640 м
3
, в тому числі ліквідний 4087 м

3
. Найбільше 

деревини зрубають у Вичівському лісництві 1742 м
3
, в тому числі ліквідної 

1531 м
3
, а найменше в Олександрівському лісництві 323 м

3
, в тому числі 

ліквідної 277 м
3
. Також великі об’єми деревини зрубають у Острівському 

лісництві 1046 м
3
, в тому числі ліквідної 948; в Локницькому та Дубрівському 

лісництвах приблизно однаково по 770 м
3
, в тому числі ліквідної по 650 м

3
. 

Причини за якими насадження відведені в СРС це ураження кореневою 

губкою (Heterobasidion annosum) та комплексом вторинних шкідників (КВШ) 

на площі 5,2 га по підприємству, пониження рівня ґрунтових вод (РГВ) та КВШ 

14,5 га, пожежі та КВШ – 8,1 га, вітровали та буреломи – 0,5 га та незаконний 

видуботок бурштину 2,5 га. 


