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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Лісове господарство – це галузь матеріального виробництва, функціями якого є вивчення та облік лісів, їх
відтворення, охорона від пожеж, шкідників і хвороб, регулювання лісокористування, контроль за використанням
лісових ресурсів. Головна особливість галузі – продовжити період лісовирощування (50-100 і більше років).
Основні принципи ведення лісового господарства – забезпечення неперервного і невичерпного
лісокористування, найбільш повне і раціональне використання лісових ресурсів і земель лісового фонду,
своєчасне відновлення лісів, підвищення їх продуктивності і покращення якісного складу.
Лісове господарство Волинської області відноситься до захисно-експлуатаційного типу і характеризується
такими основними ознаками: високим відсотком лісистості, невисокою часткою лісів першої групи, значною
питомою вагою у загальному обсязі лісовивезення в Україні, високим показником господарчої експлуатації [8].
В цілому лісове господарство області зазнало значного антропогенного навантаження, штучні насадження у
структурі лісів з середнім віком насаджень понад 40 років становлять понад 45 %.
Найважливіша задача лісового господарства – це лісовідновлення і лісорозведення. Сьогодні підприємства
лісового господарства проводять велику роботу по захисному лісорозведенню - засаджують новими породами
дерев піски, яри, балки і інші угіддя. У вирішенні проблеми підвищення продуктивності, покращення якості
складу лісів і скорочення термінів вирощування товарної деревини важливу роль грає лісова селекція і
насінництво. Значні площі державного лісового фонду розташовані в зоні надмірного зволоження. Тому велике
значення для підвищення рівня ведення лісового господарства має лісоосушувальна меліорація.
Лісогосподарський напрямок осушувальної меліорації ставить собі за мету підвищення продуктивності
осушених лісових площ, утворення оптимальних умов росту основних деревних порід, покращення умов
природного відновлення та утворення лісових культур на раніше заболочених територіях.
Також однією з найбільш важливих задач лісового господарства є охорона лісів від пожеж. Для цього
утворюються спеціальні служби державної лісової охорони, пожежно-хімічні станції. Велика увага в лісовому
господарстві приділяється і захисту лісів від шкідників і хвороб, що здійснюється державною лісовою охороною
і спеціалізованою службою лісозахисту. Для цього утворюються спеціалізовані експедиції з виявлення і захисту
лісів від шкідників і хвороб. Ефективність лісогосподарського виробництва тісно пов’язана з впровадженням
досягнень НТП. У зв’язку з цим, в лісовому господарстві здійснюються великомасштабні роботи з технічного
переоснащення підприємств, механізації та автоматизації виробництва, покращення використання технічних
засобів. Тому питанням раціонального використання, збереження і примноження лісових ресурсів сьогодні
приділяється велика увага.
Таким чином, з метою раціоналізації діяльності лісового господарства Волинської області в сучасних умовах
необхідно вжити таких заходів:
1) створити комплексні комісії із залученням фахівців різних установ і відомств, які причетні до
лісовикористання, та науковців із метою еколого – господарської оцінки лісових ресурсів області;
2) провести великомасштабне і комплексне бонітування усіх груп лісів області;
3) підвищити лісистість і продуктивність лісових угідь області шляхом заліснення рекультивованих ґрунтів,
інтродукування нових порід дерев у структуру лісонасаджень, застосування нових технологій вирощування лісу
на заболочених територіях;
4) здійснити перереєстрацію фірм та організацій і приватних підприємств, що займаються заготівлею,
лісопереробкою і продажем деревини із забороною діяльності тих структур, що порушують нормативи
лісовикористання, здійснюють незаконні вирубки і продаж лісу;
5) організувати ефективну діяльність служб охорони лісу і лісових багатств (лісництв, єгерів, пожежних,
охоронців та ін.) та забезпечити їх захист від розкрадання лісу, браконьєрів, стихійних лих (пожеж, смерчів,
посухи) тощо.

