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ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ ЛІСУ ТА ЇХ РОЛЬ В ЛІСОВОМУ УГРУПУВАННІ 
 

Ліс – територія з високою щільністю дерев. Рослинні угрупування ,що утворюються на таких територія, є 

характерними для великих площ суходолу в різних районах Земної кулі. Ліси відрізняються від лісистих 

місцевостей за ознакою змикання покриву: в лісі гілки та листя крони окремих дерев перекривається, хоча, при 

цьому, і можуть існувати ділянки відкритої місцевості — галявини. Лісиста ж місцевість характеризується 

практично повсюдною наявністю відкритого ґрунту, з деревами, віддаленими одне від одного на відстань більшу 

за радіуси їхніх крон. До складових елементів лісу (у лісництві) належать – насадження, деревостан, підріст, 

підлісок, підгін деревостану, згарище і пустище. Головним елементом лісу є насадження. У лісах поєднуються 

різні форми: дерева, кущі, злакові й широколисті трави, мохи, лишайники та інші рослини. Життєві потреби всіх 

видів рослин різні (кожний вид займає свою екологічну нішу), тому вони мають перебувати в певних 

співвідношеннях, які забезпечують пристосованість їх один до одного. Співвідношення різних видів угруповань 

між собою становить його структуру. Однією із структурних ознак угруповання є ярусність: рослини різної 

висоти розміщують свої надземні органи на різних рівнях, що частково перекривають один одного. 

Загальна площа лісових ділянок, що належить до лісового фонду України, становить 10,4 млн га, в тому числі 

вкриті лісовою рослинністю 9,6 млн. га. Лісистість України становить 15,9%. Але, незважаючи на досить 

невелику лісистість території, Україна займає 9-те місце у Європі за площею лісів та 6-те місце за запасами 

деревини. Умови для лісовирощування в Україні украй неоднорідні, тому ліси поширені територією держави 

нерівномірно. Лісистість у різних природних зонах має значні відмінності й не досягає оптимального рівня, за 

якого ліси найпозитивніше впливають на клімат, ґрунти, водні ресурси, протидіють ерозійним процесам, а також 

забезпечують одержання більшої кількості деревини. Більше половини лісів країни створені людиною та 

потребують посиленого догляду. У віковій структурі переважають середньовікові насадження, частка стиглих та 

перестиглих насаджень 18,7%. Середній вік лісів становить понад 60 років, відбувається поступове старіння лісів, 

що призводить до погіршення їх санітарного стану. Ліси України сформовані понад 30 видами деревних порід, 

серед яких домінують сосна, дуб, бук, ялина, береза, вільха, ясен, граб, ялиця. Хвойні насадження займають 43% 

загальної площі, зокрема, сосна – 35%. Твердолистяні насадження становлять 43%, зокрема, дуб і бук – 37%. 

Запас деревини в лісах оцінюється в межах 2,1 млрд.м3. За рік в лісах України в середньому приростає 35 млн.м3 

деревини. Середньорічний приріст деревини на 1 га у лісах Держлісагентства дорівнює 3,9 м3 на 1 гектар і 

коливається від 5,0 м3 в Карпатах до 2,5 м3 у Степовій зоні. Відбувається поступове збільшення запасу, що 

підтверджує значний економічний і природоохоронний потенціал наших лісів. У лісах Держлісагентства запас 

на 1 гектарі складає близько 240 м3 (7-ме місце в Європі, в Польщі – 219 м3 , в Білорусі – 183 м3 , в Швеції – 119 

м3 ). В цілому по Україні цей показник нижчий і складає 218 м3 (9-те місце в Європі) за рахунок у першу чергу 

лісів реформованих сільгосппідприємств, які зріджені та знаходяться в складному санітарному стані. 

Отже,незважаючи на прийняття низки міжнародних природоохоронних документів, стан навколишнього 

природного середовища невпинно погіршується. Тому збереження стабільності кліматичної системи є однією з 

найважливіших глобальних проблем. Ліси відіграють вагому роль як у формуванні вуглецевого балансу 

атмосфери, так і у збереженні біорізноманіття. Факт важливості лісів на сьогодні є загальновизнаним, і не 

викликає жодних сумнівів, тому вкрай актуальним є раціональне лісокористування з урахуванням принципів 

сталого розвитку. 

 


