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Abstract. The distribution of Ukraine’s forests is very uneven: most are concentrated in the Polissya region and in the
Carpathians. There are significant differences in the species composition and productivity of stands from different
regions which require different approaches to their forest management. Forest cover differs vastly among zones and is
not optimal in any of them. The optimal forest cover in Ukraine is considered to be 19% (currently 15.6%) over the
whole country, and by region: for the Polissya zone – 32% (currently 26.8%); forest-steppe zone – 18% (currently
13%); steppe zone – 9% (currently 5.3%); Carpathian region – 45% (currently 42%); and the Crimean region – 19%
(currently 10.4%). Achieving the optimum forest cover would be possible by afforestation of 2 million hectares of
former farmland which is currently wasteland. The existing age structure of forests will not provide stable and
sustainable forests, because of dominance by young (32%) and middle age stands (45%). The share of IV and V age
classes is only 12% and 11% of the total area respectively (optimal age structure is accordingly 36%, 26%, 19% and
19%). The structure of pine stands is the most unbalanced. The existing age structure and its dynamics indicate that in
the future forest use is expected to significantly increase. Forest plantations occupy approximately 50% of the total
forest area, and predominate in forest-steppe and steppe zones. The species composition in 14% of the forest
plantations is inadequate to provide desirable habitat, and many stands in the steppe zone and Crimean region have very
low productivity.
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1. Wprowadzenie

Celem pracy jest przedstawienie lasów, leœnictwa i
sposobów postêpowania hodowlanego na terenie Ukra-
iny. Opracowanie ukazuje sposoby i metody gospo-
darowania w lasach, co mo¿e stanowiæ wskazówkê i
wnieœæ nowe spojrzenie na s¹siednie polskie leœnictwo.

Powierzchnia leœna Ukrainy wynosi 9,4 mln ha, a
lesistoœæ 15,6%. Za optymaln¹ lesistoœæ uznano 19%.

Ukraina jest jednym z najmniej lesistych krajów
Europy, wymagaj¹cym zwiêkszenia powierzchni leœnej.
Lesistoœæ poszczególnych regionów jest bardzo zró¿ni-
cowana. Na terenie Ukrainy wyró¿nia siê nastêpuj¹ce
strefy przyrodnicze: Polesie, Lasostep, Pó³nocny Step,
Po³udniowy Step, Góry Krymskie i Karpaty (ryc. 1).

Mi¹¿szoœæ drewna w lasach wybosi 1,7 mld m3, a
œrednia mi¹¿szoœæ na 1 ha – 186 m3. Na jednego
mieszkañca przypada 0,18 ha lasów, czyli 31,4 m3

drewna. Œredni roczny przyrost mi¹¿szoœci w lasach
Ukrainy wynosi 4,0 m3/ha i waha siê od 2,5 m3 w strefie
Stepu do 5 m3 w Karpatach. Lasy rozmieszczone s¹

nierównomiernie: na Polesiu i w Karpatach lesistoœæ
wynosi 30–40% (tu s¹ najwiêksze masywy leœne), a w
strefie Stepu lesistoœæ nie przekracza 3,5%.

W lasach Ukrainy wystêpuje ponad 30 gatunków
drzew. Gatunkami dominuj¹cymi s¹: sosna zwyczajna
(Pinus sylvestris), d¹b szypu³kowy (Quercus robur), buk
zwyczajny (Fagus sylvatica), œwierk pospolity (Picea

abies), brzoza brodawkowata (Betula pendula), olsza
czarna (Alnus glutinosa) i jesion zwyczajny (Fraxinus

excelsior). Drzewostany iglaste zajmuj¹ 42% ca³kowitej
powierzchni leœnej, w tym sosna – 33%. Drzewostany
liœciaste zajmuj¹ 43% powierzchni leœnej, w tym d¹b i
buk – 32%. Pozosta³e 15% powierzchni to drzewostany
z gatunków o miêkkim drewnie.

Nierównomiernoœæ struktury wiekowej drzewosta-
nów, wœród których przewa¿aj¹ drzewostany œrednio-
wiekowe (44,6% powierzchni) i m³odniki (31,5%),
uwarunkowana jest nadmiernym pozyskaniem w latach
powojennych. Udzia³ powierzchniowy drzewostanów
przedrêbnych i drzewostanów dojrza³ych wynosi odp-
owiednio: 12,7% i 11%. Najwy¿szy œredni wiek maj¹



drzewostany w Karpatach i na Krymie, najni¿szy w
strefie Stepu. Najwiêksz¹ œredni¹ mi¹¿szoœæ maj¹
drzewostany karpackie, najmniejsz¹ – po³o¿one w
strefie Stepu.

Podstawy regionalizacji przyrodniczo-leœnej Ukrai-
ny s¹ zawarte w pracy Gensiruka z zespo³em (1981).
Specyfikê leœnictwa w poszczególnych regionach Ukrai-
ny rozpatrywali Gensiruk (1992a, 1992b) i Savu�syk i in.
(2003), a w lasach rozlewiskowych – Tkaè (1999).

2. Polesie

Strefa Polesia ma powierzchniê 113,5 tys. km2, co
odpowiada 19% obszaru kraju. Lasy Polesia zajmuj¹
36,6% powierzchni i 34% ogólnej mi¹¿szoœci lasów
Ukrainy. Przeciêtna lesistoœæ wynosi tutaj 26,8% i waha
siê od 10 do 50% w ró¿nych czêœciach strefy.

Struktura gatunkowa lasów strefy wygl¹da nastêpu-
j¹co: 57% zajmuje sosna zwyczajna, 20% – brzoza bro-
dawkowata, 11% – d¹b szypu³kowy, 10% – olsza czarna,
2% – inne gatunki. W poszczególnych regionach Polesia
udzia³ poszczególnych gatunków jest bardzo ró¿ny. Na
Polesiu Kijowsko-Czernihowskim udzia³ sosny jest
wiêkszy od przeciêtnego dla regionu o 16%. Na Polesiu
Zachodnim i Centralnym wiêkszy jest udzia³ gatunków
liœciastych, zw³aszcza brzozy, dêbu i olszy. Wœród
drzewostanów sosnowych przewa¿aj¹ drzewostany

pochodzenia sztucznego, zajmuj¹ce 58% powierzchni.
Wœród drzewostanów dêbowych 40% pochodzi z upraw,
41% to naturalne drzewostany pochodzenia nasiennego,
18% – odroœlowego. Cech¹ wspóln¹ drzewostanów
wszystkich gatunków lasotwórczych jest nierównomier-
na struktura wiekowa, z du¿¹ przewag¹ drzewostanów
œredniowiekowych. Wiêkszoœæ d¹brów odroœlowych
jest w wieku 61–80 lat.

Lasy Polesia maj¹ wysok¹ produktywnoœæ. W lasach
sosnowych przewa¿aj¹ drzewostany I (46%) i II (28%)
klasy bonitacji, w dêbowych – I (20%) i II (61%), w
brzozowych I (21%) i II (52%), osikowych – I (50%) i II
(38%), olszowych I (22%) i II (61%), œwierkowych Ia
(25%) i I (47%). Udzia³ drzewostanów IV klasy boni-
tacji i ni¿szych wynosi 4% powierzchni. Przewa¿aj¹
siedliska sprzyjaj¹ce soœnie: bory (24,8%) i bory mie-
szane (44,9%). Drzewostany s¹ przewa¿nie dwupiêtro-
we: w pierwszym piêtrze wystêpuje g³ównie sosna z
domieszk¹ brzozy brodawkowatej i omszonej, a na
siedliskach wilgotnych – tak¿e z udzia³em olszy czarnej.
Zdarzaj¹ siê tak¿e mieszane drzewostany sosny ze
œwierkiem. Na 14% powierzchni sk³ad gatunkowy
lasów nie odpowiada siedlisku. Oko³o 3,9 mln ha zajmu-
j¹ obszary bagienne. Na du¿ej powierzchni przeprowa-
dzono melioracje.

Na rozlewiskach rzek Polesia rozpowszechnione s¹
odroœlowe drzewostany olszy czarnej Ia–III klas bonita-
cji. Domieszk¹ w tych drzewostanach czêsto jest brzoza
brodawkowata, wi¹z szypu³kowy, jesion wynios³y, d¹b
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Rycina 1. Regionalizacja przyrodniczo-leœna Ukrainy

Figure 1. The zones of natural vegetation in Ukraine



szypu³kowy i inne gatunki. W podszycie – dereñ œwid-
wa, kalina koralowa, trzemielina zwyczajna, bez czarny.
Znaczne powierzchnie na rozlewiskach zajmuj¹ tak¿e
drzewostany topoli czarnej i bia³ej oraz wierzby bia³ej.

Ciêcia pielêgnacyjne

W sosnowych drzewostanach Polesia w trakcie ciêæ
pielêgnacyjnych zachowuje siê domieszkê gatunków
liœciastych: dêbu, brzozy, klonów i grabu do 30%. W
przegêszczonych m³odnikach sosnowych stosuje siê
ciêcia liniowe, polegaj¹ce na usuniêciu ka¿dego 3–5-go
rzêdu lub ka¿dego 5–7-go rzêdu, w po³¹czeniu z ciê-
ciami selekcyjnymi w pozosta³ych rzêdach. Ta metoda
pozwala zminimalizowaæ wydatki na wykonanie pielêg-
nacji, chocia¿ trudno w ten sposób zabezpieczyæ w³aœ-
ciw¹ selekcjê i umiarkowane nasilenie ciêæ. Nawrót
czyszczeñ wynosi 5–8 lat, trzebie¿y – 10–15. Intensyw-
noœæ czyszczeñ jest umiarkowana – 15% mi¹¿szoœci,
zwarcie zmniejsza siê do 0,8. Zalecana intensywnoœæ
trzebie¿ jest 20%, zwarcie zmniejsza siê do 0,7.

Ciêcia rêbne

Najbardziej rozpowszechnionym sposobem ciêæ
rêbnych na Polesiu s¹ ciêcia zupe³ne (oko³o 90%
u¿ytkowania). Jest to uzasadnione wystêpowaniem
jednowiekowych drzewostanów gatunków œwiat³o¿¹d-
nych, zw³aszcza sosny. Na œwie¿ych i wilgotnych
siedliskach borowych mo¿liwe jest uzyskanie obfitego
samosiewu sosny zwyczajnej pod okapem drzewosta-
nów. Stosowanie ciêæ czêœciowych, jako podstawowego
sposobu ciêæ rêbnych, przewidywane jest w lasach I
grupy (lasy ochronne). W drzewostanach sosnowych na
siedliskach œwie¿ych skutecznie stosuje siê rêbniê
czêœciow¹ gniazdow¹ i czêœciow¹ smugow¹ (przy
obecnoœci samosiewu). W ró¿nowiekowych drzewosta-
nach o równomiernym rozmieszczeniu drzew dopuszcza
siê stosowanie ciêæ czêœciowych w 2–3 etapach.

Maksymalny rozmiar zrêbu dopuszczalny na Polesiu
wynosi 5 ha. W lasach ochronnych dopuszczalna szero-
koœæ zrêbu wynosi [Pravyla rubok golovnogo korystu-
vannya v lesah Ukrainy 1995]:

Drzewostany
Strefy

Step Lasostep Polesie

Iglaste i liœciaste o twardym
drewnie

50 100 100

Liœciaste o
miêkkim drewnie,
z wyj¹tkiem topoli
i wierzby

na rozlewiskach 50 100 100

na pozosta³ych
obszarach

100 200 200

Topolowe i
wierzbowe

na rozlewiskach 50 50 50
na pozosta³ych
obszarach

100 100 100

Szerokoœæ zrêbów w lasach gospodarczych z
udzia³em gatunków iglastych i liœciastych o twardym
drewnie wynosi 100 m, z udzia³em liœciastych o
miêkkim drewnie – 250 m.

W lasach gospodarczych w dolinach rzek podstawo-
wym sposobem ciêæ rêbnych jest metoda w¹sko-
zrêbowa. Szerokoœæ zrêbu w wierzbowych i olchowych
drzewostanach w strefie Polesia i w pozosta³ych strefach
przyrodniczych nie powinna przekraczaæ 50 m; a w
drzewostanach innych gatunków rosn¹cych na terenach
rozlewiskowych – 100 m (podobnie jest w strefie Laso-
stepu, natomiast w strefie Stepu – 50 m). Zalecane
usytuowanie zrêbu jest pod k¹tem prostym do koryta
rzeki. Ciêcia rêbne na terenach rozlewiskowych wyko-
nywane s¹ przewa¿nie zim¹.

Dla drzewostanów na rozlewiskach przyjêto
nastêpuj¹ce wieki rêbnoœci:

Gatunek Bonitacja
Polesie i
Lasostep

Step

D¹b nasienny ≥ III 131–140 101–110
≤ IV 71–80 71–80

D¹b odroœlowy ≥ II 101–110 91–100
≤ III 71–80 71–80

Olsza czarna I–V 51–60 51–60

Wierzba I–V 31–35 26–30

Topola czarna I–V 26–30 26–30

Topola bia³a I–V 36–40 36–40

Odnowienie lasu

Najczêœciej stosowanym sposobem odnowienia lasu
na Polesiu jest sadzenie (œrednio 5 tys. szt./ha). Na
luŸnych, niestabilnych piaskach najpierw wysadza siê
wierzby krzewiaste, a po 1–2 latach, w miêdzyrzêdy
wierzby sadzi siê sosnê. W uprawach na siedliskach
borowych suchych wprowadza siê rzêdami brzozê dla
zapobiegania rozprzestrzenianiu po¿arów. W zale¿noœci
od siedliska zwiêksza siê udzia³ brzozy do 20%, a w
ogniskach pora¿enia hub¹ korzeni nawet wiêcej. W
przypadku wprowadzania brzozy w uprawach sosno-
wych stosuje siê opóŸnienie sadzenia brzozy o 2–3 lata w
celu zmniejszenia jej negatywnego wp³ywu na sosnê.
Dla zwiêkszenia odpornoœci sosny na hubê korzeni,
miêdzy rzêdami sosny i brzozy wprowadza siê szczo-
drzeniec ruski (Chamaecytisus ruthenicus) i janowiec
barwierski (Genista tinctoria).

W borach wilgotnych czêsto udaje siê wykorzystaæ
na zrêbach zupe³nych naturalne odnowienie brzozy,
rzadziej sosny. Z regu³y jest ono sztucznie uzupe³niane
rzêdami lub grupami.

Na bogatszych siedliskach preferowan¹ domieszk¹
sosny jest d¹b szypu³kowy. Na siedlisku lasu miesza-
nego œwie¿ego udzia³ dêbu w uprawach wynosi 10%,
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lasu mieszanego wilgotnego – 30–40%. Za najbardziej
racjonalny sposób zmieszania sosny i dêbu uwa¿a siê
szachownicê. Na gruntach porolnych wprowadza siê
tylko sosnê i brzozê. Na siedlisku lasu mieszanego,
prócz sosny i dêbu wprowadzany jest modrzew i œwierk.
W rozlewiskach rzek zak³ada siê uprawy topoli czarnej i
bia³ej, a tak¿e wierzby.

Na Polesiu najbardziej rozpowszechnionym sposo-
bem przygotowania gleby pod uprawy leœne s¹ bruzdy.
Ich g³êbokoœæ nie zawsze odpowiada warunkom siedlis-
kowym i czêsto zdarza siê sadzenie w ubogim poziomie
eluwialnym. W warunkach boru suchego, œwie¿ego i
wilgotnego, oraz œwie¿ego boru mieszanego do przygo-
towania gleby coraz czêœciej stosowane s¹ spulchniacze
lub glebofrezarki. W wilgotnych borach mieszanych, a
tak¿e w œwie¿ych i wilgotnych lasach mieszanych,
uzasadnione jest przygotowanie gleby w bruzdy
g³êbokoœci 15–20 cm, w po³¹czeniu z bronowaniem
górnej czêœci gleby za pomoc¹ bron talerzowych.
Przygotowanie gleby zaleca siê wykonywaæ jesieni¹.

W latach 70–80. XX wieku rozpowszechnione by³o
zak³adanie upraw o rzêdowym zmieszaniu gatunków.
Odleg³oœæ miêdzy rzêdami, przyjêta w celu przejœcia do
zmechanizowanego sadzenia i pielêgnacji upraw i unik-
niêcia czyszczeñ w m³odnikach, wynosi³a 2,5–3 m.
Chocia¿ w ostatnim dziesiêcioleciu mechanicznego
sadzenia prawie siê nie stosuje, jednak uprawy leœne
nadal zak³adane s¹ tak samo. Negatywnym skutkiem tak
du¿ej wiêŸby jest póŸne osi¹gniêcie zwarcia (oko³o 10
lat), co stymuluje rozwój chrab¹szczy i uszkodzenie
przez nie upraw.

Uwzglêdniaj¹c fakt, ¿e obecnie sadzenie jest prawie
wy³¹cznie rêczne, warto szerzej stosowaæ grupowy typ
zmieszania gatunków i zmniejszyæ odleg³oœæ miêdzy
rzêdami do 1,5–2,0 m, a odstêpy w rzêdzie zmniejszyæ
do 0,5–0,7 m (8–10 tys. szt./ha).

Odnowienie naturalne wykorzystuje siê na siedlis-
kach boru œwie¿ego i boru mieszanego, gdzie na w¹skich
zrêbach warunki s¹ najbardziej korzystne. Ostatnio
zwraca siê coraz czêœciej uwagê na kombinowane
odnowienie lasu: odnowienie naturalne uzupe³nia siê
sztucznie.

Do podstawowych problemów gospodarczych na
Polesiu nale¿y zaliczyæ:

– zwiêkszenie produktywnoœci i wartoœci lasów,
optymalizacjê ich struktury wiekowej;

– osi¹gniêcie lesistoœci optymalnej – 32%;
– ochronê lasów przed gradacjami szkodników i

po¿arami;
– wspieranie wodochronnej funkcji lasów;
– rekultywacjê terenów, ska¿onych radionuklidami,

wiêkszoœæ których znajduje siê w³aœnie w tym regionie.

3. Lasostep

Strefa lasostepu charakteryzuje siê nierównomier-
nym rozmieszczeniem lasów. Niewielkie kompleksy
leœne wystêpuj¹ na przemian z przewa¿aj¹cymi powierz-
chniowo fragmentami stepu. W strefie lasostepu wy-
dzielono 4 okrêgi gospodarcze. Ka¿dy z nich ma w³asny
system gospodarki leœnej.

Krajobrazy strefy s¹ bardzo ró¿norodne dziêki
znacznemu zró¿nicowaniu warunków przyrodniczo-
klimatycznych. Klimat Lasostepu jest umiarkowanie
kontynentalny. Z zachodu na wschód w granicach strefy
œrednia temperatura stycznia zmienia siê od -5 do -8°C,
lipca – od +18 do +22°C. Roczna suma opadów w
zachodniej czêœci wynosi 550–750 mm, a we wschod-
niej – 450 mm.

W Lasostepie przewa¿aj¹ gatunki liœciaste, g³ównie
d¹b. Buk tworzy wielkie kompleksy leœne tylko na
skrajnym zachodzie strefy. Grab jest charakterystyczny
dla lasów wysoczyzny Przydnieprzañskiej. Na Lewo-
brze¿u dominuje d¹b z domieszk¹ klonu, lipy, jesionu.
Sosnowe i dêbowo-sosnowe lasy zajmuj¹ piaszczyste
terasy rzek.

Lesistoœæ w strefie jest doœæ niska – wynosi 13% i
zwiêksza siê ze wschodu na zachód. Lasy strefy zajmuj¹
29% powierzchni i 28% ogólnej mi¹¿szoœci lasów ca³ej
Ukrainy. Drzewostany dêbu szypu³kowego zajmuj¹
52% powierzchni lasów strefy, sosny zwyczajnej – 25%,
buka pospolitego i olszy czarnej – po 4%, grabu
pospolitego i jesionu wynios³ego – po 3%, innych
gatunków – 9%. W poszczególnych okrêgach udzia³
g³ównych gatunków lasotwórczych – sosny zwyczajnej i
dêbu szypu³kowego jest ró¿ny. Najwiêkszy udzia³
drzewostanów dêbowych jest w Lasostepie Dnieprzañ-
sko-Dniestrzañskim (73%) i w Œrednioruskim (55%), a
najmniejszy – w Zachodnio-Ukraiñskim i Lewobrze¿-
no-Dnieprzañskim (po 41%). Najwiêkszy udzia³ drze-
wostanów sosnowych jest w Lasostepie Lewobrze¿no-
Dnieprzañskim – 40%.

W strefie 16% powierzchni leœnej zajmuj¹ drzewo-
stany nie odpowiadaj¹ce siedlisku. Z regu³y s¹ to drze-
wostany grabu, jesionu, brzozy, robinii i olszy. Wœród
drzewostanów dêbowych 53% ma 61–140 lat, a wœród
drzewostanów sosnowych 67% ma 31–70 lat.

Pod wzglêdem produktywnoœci 94% drzewostanów
dêbowych ma bonitacjê I–III (I – 39%, II – 44%, III –
11%). Drzewostany sosnowe maj¹ jeszcze wy¿sz¹
bonitacjê: 92% wszystkich drzewostanów sosnowych
ma bonitacjê I–II (I – 52%, Ia – 22% i II – 18%). Wœród
drzewostanów dêbowych 56% jest pochodzenia sztucz-
nego, a 44% naturalnego (w tym 25% odroœlowe). Drze-
wostany dêbowe z sadzenia przewa¿aj¹ we wszystkich
klasach wieku (do 140 lat). Wœród drzewostanów w
wieku do 80 lat ich udzia³ siêga 90%. W przypadku
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drzewostanów bukowych te pochodzenia sztucznego
przewa¿aj¹ jedynie w m³odszych klasach wieku – do 60
lat. Na ¿yznych siedliskach Lewobrze¿nego Lasostepu
bardzo wysok¹ produktywnoœci¹ charakteryzuj¹ siê
drzewostany introdukowanego modrzewia japoñskiego
[Larix kaempferi (Lambert) Carriere].

Najbardziej rozpowszechnione w strefie lasostepu s¹
drzewostany dêbowo-grabowe. W zachodniej czêœci
strefy rozpowszechnione s¹ tak¿e drzewostany buka
pospolitego z domieszk¹ œwierka pospolitego, jaworu,
dêbu szypu³kowego, klonu pospolitego w pierwszym
piêtrze i grabu pospolitego, lipy drobnolistnej – w dru-
gim piêtrze. Przy wschodniej granicy zasiêgu grabu
przewa¿aj¹ d¹browy z klonem pospolitym, lip¹ drobno-
listn¹, jesionem wynios³ym, wi¹zem szypu³kowym.

Lasy strefy doœwiadczy³y bardzo intensywnego
wp³ywu antropogenicznego, poniewa¿ od dawna du¿e
obszary tej strefy s¹ u¿ytkowane rolniczo – centrum rol-
nictwa. Intensywne wieloletnie wyrêby, nieregulowane
wypasanie byd³a w lasach, czêste po¿ary stopniowo
obni¿y³y lesistoœæ regionu, zmieni³y sk³ad gatunkowy
lasów, spowodowa³y znaczne obni¿enie ich produkcyj-
noœci. W ci¹gu ostatnich 300 lat powierzchnia lasów
strefy zmniejszy³a siê czterokrotnie.

Ciêcia pielêgnacyjne

Celem ciêæ pielêgnacyjnych w lasach strefy jest
kszta³towanie mieszanych, wielopiêtrowych drzewosta-
nów o wysokiej produktywnoœci i stabilnoœci biologicz-
nej. Najbardziej rozpowszechnione w strefie s¹ lasy
dêbowe, wiêc specyfikê ciêæ pielêgnacyjnych podano na
przyk³adzie dêbu. W hodowli dêbu istotne jest wczesne
rozpoczêcie czyszczeñ i doœæ czêste ich prowadzenie. W
mieszanych m³odnikach dêbowych pochodzenia natu-
ralnego pierwsze czyszczenia rozpoczyna siê w wieku
3–5 lat, jednoczeœnie reguluj¹c udzia³ poszczególnych
gatunków. Je¿eli tylko jest mo¿liwe zostawia siê
20–30% domieszkê jesionu. W trakcie trzebie¿y pro-
wadzona jest pielêgnacja drugiego piêtra, zbudowanego
z gatunków domieszkowych (lipa, klon, grab, wi¹z).
W mieszanych d¹browach na Przykarpaciu wa¿nym
zadaniem jest zapewnienie udzia³u jesionu albo buka w
pierwszym piêtrze jako drugiego gatunku g³ównego.
Nasilenie trzebie¿y waha siê w granicach 10–30%.
W centralnych i wschodnich rejonach Lasostepu w
pierwszym piêtrze drzewostanu, oprócz dêbu, zostawia
siê inne gatunki cenne – jesion, jawor, klon, ogranicza-
j¹c, jednak ich udzia³ do 20–30%. Za gatunki przysz³oœ-
ciowe warte wprowadzenia uznaje siê te¿ niektóre
gatunki introdukowane – orzech czarny (Juglans nigra

L.), korkowiec amurski (Phellodendron amurense

Rupr.) i inne.

W strefie Lasostepu wa¿nym zadaniem jest zwiêk-
szenie powierzchni lasów (do 18%), optymalizacja ich
struktury wiekowej, rekonstrukcja ma³o wartoœciowych
i pochodnych drzewostanów, zalesienie terenów
porolnych i nieu¿ytków, doskonalenie systemu pasów
ochronnych, wspieranie œrodowiskochronnych funkcji
lasów.

Ciêcia rêbne

Ze wzglêdu na glebochronn¹ rolê lasów w strefie
Lasostepu rêbnie zupe³ne ustêpuj¹ rêbniom czêœciowym
i gniazdowym. W drzewostanach dêbowych i sosno-
wych najbardziej efektywne jest stosowanie rêbni
czêœciowej gniazdowej. Rêbnia ta jest skuteczna tak¿e w
drzewostanach bukowych Zachodniego Lasostepu. Przy
jej stosowaniu uzyskuje siê odnowienie naturalne,
którego liczebnoœæ jest najwiêksza w drzewostanach
bukowych o zadrzewieniu 0,6–0,7, na siedliskach
œwie¿ych i wilgotnych.

W przypadku stosowania rêbni zupe³nej maksy-
malna powierzchnia zrêbu jest ograniczona do 5 ha. Sze-
rokoœæ zrêbu w lasach gospodarczych nie mo¿e przekra-
czaæ 100 m w przypadku drzewostanów gatunków
iglastych i liœciastych o twardym drewnie, oraz 250 m w
przypadku drzewostanów liœciastych o miêkkim
drewnie.

Odnowienie lasu

Przy odnowieniu lasu w strefie Lasostepu szczególn¹
uwagê nale¿y zwracaæ na kszta³towanie w³aœciwych dla
danych warunków drzewostanów: sosnowych i dêbo-
wych na siedliskach lasów mieszanych i borów miesza-
nych, dêbowych na siedliskach lasowych i olszowych w
dolinach rzecznych, a tak¿e na zalesienie w¹wozów i
brzegów rzek.

Na siedliskach œwie¿ych i wilgotnych lasu miesza-
nego i siedliskach lasowych odnowienie naturalne czês-
to jest skuteczne, lecz obserwuje siê przy tym
niepo¿¹dane zast¹pienie gatunków g³ównych przez
gatunki drugorzêdne. Sosna i d¹b zastêpowane s¹ naj-
czêœciej przez odroœlow¹ brzozê i osikê, grab, klony. W
zwi¹zku z tym nale¿y dostosowaæ zabiegi odnowienio-
we w celu maksymalnego wykorzystania naturalnego
odnowienia cennych gatunków, a tak¿e wykorzystania
pewnej iloœci naturalnego odnowienia gatunków
drugorzêdnych. W celu uzupe³nienia udzia³u gatunków
podstawowych (g³ównie sosny) wprowadza siê odno-
wienie sztuczne rzêdowo lub na gniazdach. W przypad-
ku znacznej wysokoœci odnowienia gatunków liœcias-
tych wycina siê w nich korytarze i w tych korytarzach
sadzi siê rzêdy sosny.
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Odnowienie dêbu jest preferowane na ¿yŸniejszych
siedliskach lasowych. Jest kilka sposobów zak³adania
upraw dêbowych: na zrêbach zupe³nych uprawy zupe³ne
(odleg³oœæ miêdzy rzêdami 3,0–4,0 m) i uprawy
czêœciowe (odleg³oœæ miêdzy rzêdami 5,0–6,0 m) oraz
uprawy wyprzedzaj¹ce (sadzenie w bruzdach pod
okapem drzewostanu macierzystego). Na zrêbach zu-
pe³nych w lasach œwie¿ych i wilgotnych, gdzie
obserwowane jest zazwyczaj obfite odnowienie natu-
ralne grabu, klonu, lipy i innych gatunków drugorzêd-
nych, a tak¿e dêbu, najbardziej efektywne jest za³o¿enie
czêœciowych upraw dêbowych. Przy równomiernym
rozmieszczeniu odnowienia naturalnego d¹b wprowa-
dza siê rzêdowo, przy nierównomiernym – na gniazdach.
W sprzyjaj¹cych warunkach, zw³aszcza w rozlewiskach
rzek, stwarza siê uprawy dêbu z jesionem. Ze wzglêdu na
wysokie wymagania jesionu do ¿yznoœci gleby i kon-
kurencyjne jego dzia³anie na d¹b, przy zak³adaniu
mieszanych upraw nale¿y zachowaæ optymalny udzia³
tego gatunku (nie wiêcej ni¿ 20–30%)

4. Step

Lasy zajmuj¹ tutaj niewielk¹ powierzchniê, lecz
odgrywaj¹ niezwykle wa¿n¹ rolê ekologiczn¹ i socjaln¹.
Przeciêtna lesistoœæ strefy Stepu wynosi 9%.

Step Pó³nocny

Lasy Stepu Pó³nocnego zajmuj¹ 8% powierzchni,
6% ogólnej mi¹¿szoœci wszystkich lasów Ukrainy.
Siedliska s¹ przewa¿nie ¿yzne (75%), suche lub œwie¿e
(93%). W sk³adzie gatunkowym lasów przewa¿a d¹b
szypu³kowy – 43%, sosna zwyczajna i krymska (Pinus

palasiana L.) – 32%, robinia akacjowa (Robinia

pseudoacacia L.) – 10%. S¹ tu tak¿e jesion wynios³y
(6%), topola czarna i bia³a (2%), wi¹z pospolity,
szypu³kowy i polny (1%) i inne gatunki (6%). Najwiêcej
drzewostanów dêbowych jest w okrêgu lewobrze¿no-
dnieprzañskim (50%) i najmniej w doniecko-doñskim
(32%). Sosna przewa¿a w okrêgu doniecko-doñskim
(53%), a najmniej jest jej w okrêgu prawobrze¿nodniep-
rzañskim, gdzie drugie miejsce po dêbie zajmuje robinia
bia³a (26%). Sk³ad gatunkowy drzewostanów na 27%
powierzchni leœnej nie odpowiada siedlisku. Z regu³y s¹
to drzewostany robinii, jesionu, topoli, wi¹zu.

Drzewostanów dêbowych w wieku 61–141 lat i star-
szych jest 72%, sosnowych w wieku 31–60 lat – 55%,
robiniowych w wieku 51–70 lat – 53%, jesionowych w
wieku 41–70 lat – 49%. Wœród drzewostanów dêbowych
przewa¿aj¹ drzewostany II i III klas bonitacji (67%), w
sosnowych – I i II klasy (70%), robinii – I i II (52%),
jesionowych – I i III (66%). Udzia³ drzewostanów IV

klasy bonitacji i s³abszych wynosi 14%. Udzia³ drze-
wostanów dêbowych pochodzenia sztucznego wynosi
47% ogó³em, natomiast w wieku do 60 lat a¿ 94%.
Drzewostanów sosnowych sztucznego pochodzenia jest
91%, robiniowych – 97%.

Sk³ad gatunkowy lasów regionu wyznaczaj¹ wa-
runki naturalne, wœród których decyduj¹c¹ rolê odgrywa
suchy klimat. Œrednioroczna suma opadów wynosi
430–500 mm, a parowanie dwukrotnie przekracza iloœæ
opadów. W pó³nocnej czêœci Stepu przewa¿aj¹ czarno-
ziemy. W drzewostanach najwiêkszy udzia³ ma d¹b
szypu³kowy III–IV klasy bonitacji (na bardzo suchych
siedliskach – IV–V), z domieszk¹ wi¹zu pospolitego,
gruszy pospolitej, klonu polnego, rzadziej – jesionu
wynios³ego, lipy drobnolistnej, klonu zwyczajnego. W
zachodniej czêœci strefy w drzewostanach w pierwszym
piêtrze wystêpuje d¹b szypu³kowy III klasy bonitacji, w
drugim – grab pospolity, brzoza omszona, w podszycie –
perukowiec podolski (Cotinus coggigria Scop.), dereñ
w³aœciwy (Cornus mas L.), jarz¹b pospolity. W pa-
rowach na siedliskach œwie¿ych przewa¿aj¹ d¹browy
II–III klasy bonitacji, z domieszk¹ jesionu wynios³ego,
wi¹zu pospolitego i klonu polnego. Na siedliskach
wilgotnych wystêpuje d¹b II klasy bonitacji, z domiesz-
k¹ jesionu. Na zmytych glebach stoków Pó³nocnego
Stepu, na suchych i bardzo suchych siedliskach,
wystêpuj¹ d¹browy IV klasy bonitacji.

W rozlewiskach rzek podstawowymi gatunkami
lasotwórczymi s¹ wierzba bia³a, topola czarna, wi¹z
szypu³kowy, d¹b szypu³kowy. Wierzba najczêœciej
tworzy drzewostany lite I klasy bonitacji, w przykory-
towej czêœci rozlewiska bez podszytu. W sk³ad lasów
rozlewiskowych wchodz¹ d¹b, jesion wynios³y, wi¹z
szypu³kowy, klon zwyczajny, klon polny, osika, lipa
drobnolistna, jab³oñ dzika, grusza dzika. Na bagiennych
terenach rozlewisk rosn¹ drzewostany olszy czarnej. Na
lewym brzegu Doñca oraz na terasach Dniepru i jego
dop³ywów rosn¹ lasy sosnowe. Drzewostany te na
suchych siedliskach maja bonitacjê nie przekraczaj¹c¹
III–IV klasy i zadrzewienie 0,5–0,6. Na siedliskach
œwie¿ych drzewostany sosnowe osi¹gaj¹ I klasê
bonitacji, soœnie towarzyszy domieszka brzozy brodaw-
kowatej i osiki, a w drugim piêtrze d¹b szypu³kowy.

Naturalne lasy zajmuj¹ obszary przewa¿nie w pó³-
nocnej czêœci strefy (lasy w¹wozowe), w rozlewiskach
rzek (lasy rozlewiskowe), na piaszczystych terasach
rzek. Dzia³y wodne, z regu³y, pozbawione s¹ naturalnej
roœlinnoœci leœnej, dlatego znaczn¹ czêœæ ich powierz-
chni zalesiono sztucznie. Zalesienia w tych obszarach
mia³y charakter powierzchniowy (dziœ kompleksy leœne)
i pasów zadrzewieniowych o charakterze ochronnym na
polach.
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Step Po³udniowy

Lasy Stepu Po³udniowego zajmuj¹ 3% powierzchni i
1% ogólnej mi¹¿szoœci lasów Ukrainy. Lesistoœæ
regionu wynosi 1,8%. Przewa¿aj¹ tu siedliska bardzo
suche i suche ¿yzne. 55% lasów Stepu Po³udniowego to
drzewostany sosnowe, 21% powierzchni zajmuje
robinia bia³a, 7% – d¹b szypu³kowy, 5% – wierzba bia³a,
3% – jesion wynios³y, 2% – wi¹z pospolity i polny i 7% –
glediczja trójcierniowa (Gleditsia triacanthos L.) i inne
gatunki. Ogólnie w Stepie Po³udniowym udzia³ drzewo-
stanów o sk³adzie gatunkowym nie odpowiadaj¹cym
siedlisku wynosi 27%. Najczêœciej s¹ to drzewostany
robinii, wierzby, jesionu i wi¹zu.

Wiêksza czêœæ lasów to m³odniki (67%). Wœród
drzewostanów sosnowych najwiêcej jest w wieku 11–40
lat (90%), robiniowych – w wieku 31–40 lat (24%),
dêbowych – w wieku 61–80 lat (44%) i 81–100 lat
(19%). Wœród drzewostanów wierzbowych drzewosta-
ny w wieku ponad 50 lat zajmuj¹ 56% powierzchni.

Drzewostany sosnowe s¹ najczêœciej III klasy
bonitacji (44%), II (26%) lub IV (19%), spoœród
drzewostanów dêbowych 86% jest II–IV klasy bonitacji,
w drzewostanach robiniowych przewa¿aj¹ drzewostany
I klasy bonitacji (28%), II (28%) i III (18%). Udzia³
drzewostanów IV i s³abszych wynosi 17%. Prawie
wszystkie drzewostany Stepu Po³udniowego s¹ pocho-
dzenia sztucznego: sosnowe – 99%, dêbowe – 89%,
robiniowe – 90%. Lasy w strefie zajmuj¹ 365,9 tys. ha,
w tym pasy ochronne na brzegach w¹wozów i rzek –
54,1 tys. ha, lasy glebochronne – 245,8 tys. ha, lasy
strefy zielonej miast – 58 tys. ha, lasy rezerwatowe –
8 tys. ha, pasy ochronne wœród pól – 127,8 tys. ha.

Wystêpuj¹ce tu rozlewiska rzek charakteryzuj¹ siê
wysok¹ ¿yznoœci¹ siedlisk. Ró¿norodnoœæ gatunkowa
lasów w rozlewiskach Stepu jednak jest mniejsza ni¿ w
Lasostepie, poniewa¿ jest ograniczona nisk¹ wilgot-
noœci¹ i du¿¹ iloœci¹ soli toksycznych w glebach. Na
przyk³ad w rozlewiskach rzek w obwodzie £ugañskim
ponad po³owa gleb leœnych jest zasolona. W lasach
rozlewiskowych dolnego Dniepru i delty Dunaju rosn¹:
wierzba bia³a, topola czarna, d¹b szypu³kowy, a w
rozlewiskach Dniestru: d¹b szypu³kowy, wi¹z szy-
pu³kowy, jesion wynios³y, topola bia³a, olsza czarna,
topola czarna.

W sk³adzie drzewostanów rozlewiskowych prze-
wa¿a d¹b szypu³kowy pochodzenia odroœlowego II–IV
klasy bonitacji. W pierwszym piêtrze drzewostanów
wystêpuj¹ tak¿e wi¹z pospolity, klon polny, lipa
drobnolistna, osika, jesion wynios³y, a w podszycie –
klon tatarski, dereñ œwidwa, trzemielina zwyczajna, bez
czarny i inne. W przykorytowej czêœci rozlewisk, na
siedliskach œwie¿ych i wilgotnych, dominuj¹ topola
czarna i wierzba bia³a.

Ciêcia pielêgnacyjne

Podstawowym zabiegiem gospodarczym w lasach
Stepu s¹ ciêcia pielêgnacyjne. Przy ich wykonywaniu
nale¿y uwzglêdniaæ potrzebê zachowania wilgotnoœci
gleby. Przy pielêgnacji sosnowych drzewostanów
preferowanym gatunkiem jest sosna krymska (Pinus

pallasiana L.), jako bardziej wytrwa³a w warunkach
stepu. W czystych uprawach robinii pielêgnacje zaczyna
siê w wieku 3–5 lat, usuwaj¹c 30–40% ogólnej liczby
drzew. Odroœla po usuniêtych drzewach pe³ni¹ rolê
podszytu. Kolejne czyszczenia, o mniejszym nasileniu
(15–20%), s¹ wykonywane co 3–5 lat. W m³odnikach
odroœlowych czyszczenia zaczyna siê w wieku 6–7 lat,
poprzez przerzedzanie gniazd odroœli. Przy pierwszej
pielêgnacji zostawia siê 4–5 lepszych pni w gnieŸdzie.
Nastêpne ciêcia pielêgnacyjne, wykonywane w odstêpie
3–5 lat, zmniejszaj¹ iloœæ odroœli w jednym gnieŸdzie do
2–3 sztuk. Przy pielêgnacji drzewostanów robinii zaleca
siê zachowaæ udzia³ glediczji na poziomie 10–30%.
Nawrót trzebie¿y wynosi 4–6 lat w zale¿noœci od stanu
drzewostanu i typu siedliska. W drzewostanach glediczji
nale¿y zachowaæ udzia³ robinii (20–30%).

Ciêcia rêbne

W lasach gospodarczych przy braku odnowienia
naturalnego dopuszcza siê rêbnie zupe³ne na pasach
szerokoœci do 50 m w przypadku gatunków iglastych i
liœciastych o twardym drewnie, oraz do 100 m w
przypadku gatunków liœciastych o miêkkim drewnie.
Maksymalny rozmiar zrêbu zupe³nego w strefie Stepu
wynosi 3 ha.

Stosowanie rêbni czêœciowej gniazdowej jest
zalecane w sosnowych i dêbowych drzewostanach na
siedliskach œwie¿ych i wilgotnych, a tak¿e we wszys-
tkich drzewostanach liœciastych gatunków o miêkkim
drewnie przy obecnoœci podrostu. Stosowanie rêbni
gniazdowej jest zalecane w sosnowych drzewostanach
(suche siedliska) i dêbowych (œwie¿e i wilgotne sied-
liska) przy grupowym rozmieszczeniu samosiewu
gatunków g³ównych. Ciêcia przerêbowe stosowane s¹ w
ró¿nowiekowych drzewostanach gatunków iglastych z
kêpowym rozmieszczeniem podrostu, a tak¿e w drzewo-
stanach rezerwatowych, gdzie stosowanie innych sposo-
bów rêbni jest zakazane. W przypadku ciêæ czêœciowych
powierzchnia zrêbu nie powinna przekraczaæ 15 ha,
natomiast powierzchnia ciêæ przerêbowych nie jest
ograniczona.

Odnowienie lasu

Ze wzglêdu na niesprzyjaj¹ce warunki klimatyczne,
zw³aszcza niedostateczn¹ iloœæ opadów, oraz nieefek-
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tywnoœæ odnowienia naturalnego, brak samosiewu i
podrostu gatunków g³ównych, a atk¿e nietrwa³oœæ
odnowienia wegetatywnego, g³ównym sposobem odno-
wienia lasów strefy by³o i pozostaje nadal odnowienie
sztuczne. Odnowienie podokapowe, stosowane niegdyœ,
nie jest racjonalne w warunkach Stepu. Ze wzglêdu na
niezaprzeczalne zalety siewu, zw³aszcza dêbu, w porów-
naniu z sadzeniem, jest on podstawowym sposobem
zak³adania upraw zupe³nych lub czêœciowych. W wa-
runkach Stepu dobre rezultaty daje siew ¿o³êdzi na
gniazdach.

Zak³adane uprawy leœne nale¿¹ g³ównie do typu
upraw zupe³nych (z odleg³oœci¹ miêdzy rzêdami
3,0–4,0 m). Uprawy czêœciowe (odleg³oœæ miêdzy rzê-
dami 5,0–6,0 m) stosuje siê w ograniczonym zakresie.
Jako dodatkowy sk³adnik upraw wykorzystywane jest
odroœlowe odnowienie dêbu i gatunków towarzy-
sz¹cych. Na siedliskach lasu i lasu mieszanego zak³ada
siê uprawy dêbu szypu³kowego.

G³ównym problemem gospodarki leœnej w strefie
Stepu jest osi¹gniêcie lesistoœci oko³o 9% i optymali-
zacja struktury wiekowej drzewostanów. Niezbêdna jest
tak¿e inwentaryzacja kompleksów leœnych i pasów
ochronnych oraz wprowadzanie nowych pasów ochron-
nych. Bardzo wa¿ne znaczenie w tej strefie ma ochrona
lasów przed po¿arami.

5. Góry Krymskie

Lasy Krymu zajmuj¹ 3% powierzchni i 2% ogólnej
mi¹¿szoœci lasów Ukrainy. Przeciêtna lesistoœæ Gór
Krymskich wynosi 10,4%. Przewa¿aj¹ tu suche i œwie¿e
¿yzne siedliska. W lasach Krymu przewa¿a d¹b szypu³-
kowy (56%). Sosna krymska zajmuje 18% powierzchni,
buk pospolity – 14%, grab pospolity – 6%, pozosta³e
gatunki – 7%.

W Górach Krymu 78% drzewostanów dêbowych ma
101–180 lat, 70% drzewostanów sosnowych – 11–40
lat, 31% drzewostanów buka – 81–100 lat, 51%
drzewostanów grabowych – 61–90 lat.

Ogólna powierzchnia lasów tej strefy wynosi 309
tys. ha, a lesistoœæ – 32%. Stan lasów w Górach Krymu
mo¿na oceniæ jako niezadowalaj¹cy. Wiêkszoœæ
drzewostanów Krymskich ma IV, V i Va klasê bonitacji
(82% powierzchni). Ponad 30% powierzchni leœnej
zajmuj¹ drzewostany o niedostatecznym zwarciu,
wymagaj¹ce przebudowy. Drzewostany o sk³adzie
gatunkowym nie odpowiadaj¹cym siedlisku zajmuj¹
15% powierzchni. Najwiêcej jest ich na ¿yznych
siedliskach. Ponadto s¹ tu znaczne powierzchnie
niezalesione: strome stoki, zaroœla krzewów i halizny.

Ciêcia pielêgnacyjne

Podstawowym zadaniem ciêæ pielêgnacyjnych w
lasach Gór Krymskich jest ukszta³towanie mieszanych
i wielopiêtrowych drzewostanów o zró¿nicowanej
(schodkowej) strukturze pionowej. Na po³udniowych, a
tak¿e na pó³nocnych stokach o nachyleniu ponad 20°
intensywnoœæ ciêæ jest ograniczana, a na stokach o
nachyleniu ponad 30°, na glebach bielicowych i wzd³u¿
rzek w ogóle nie prowadzi siê ciêæ pielêgnacyjnych.
Zadrzewienie na stokach o nachyleniu do 20° nie powin-
no zmniejszaæ siê poni¿ej 0,7 przy ekspozycji pó³nocnej,
a poni¿ej 0,8 przy ekspozycji po³udniowej. Na stokach o
nachyleniu ponad 20° minimalne zadrzewienie powinno
wynosiæ odpowiednio 0,8 i 0,9. W m³odnikach mie-
szanych w przypadku zag³uszenia gatunków g³ównych
mo¿na obni¿aæ zadrzewienie do 0,5. W drzewostanach
odroœlowych na stokach o ekspozycji pó³nocnej mo¿na
stosowaæ trzebie¿e o s³abym nasileniu.

W przerzedzonych litych drzewostanach sosnowych
w dolnych partiach Gór Krymskich nie prowadzi siê ciêæ
pielêgnacyjnych. W bukowych m³odnikach pochodze-
nia naturalnego pielêgnacjê zaczyna siê w 4–6 lat po
usuniêciu drzewostanu macierzystego i powtarza co 4
lata. W bukowych drzewostanach odroœlowych pierw-
sze ciêcia pielêgnacyjne wykonuje siê w wieku 8–12 lat,
a nastêpne co 6–8 lat. Zadrzewienie m³odników buko-
wych utrzymywane jest na poziomie 0,9–0,8.

Odnowienie lasu

Na skuteczne odnowienie naturalne dêbu i buka w
lasach krymskich mo¿na liczyæ jedynie na siedliskach
œwie¿ych i wilgotnych. W bardzo suchych i suchych
borach mieszanych, a tak¿e w bardzo suchych lasach
mieszanych zadowalaj¹co odnawia siê sosna Stankie-
wicza (Pinus Stankewiczii), a d¹b omszony i d¹b bezszy-
pu³kowy naturalnie odnawiaj¹ siê tylko odroœlowo.

W œredniej strefie wysokoœci (400–800 m n.p.m) i w
strefie przedgórskiej (100–400 m n.p.m.) zak³adane s¹
uprawy sosny zwyczajnej i krymskiej. W warunkach
boru œwie¿ego i suchego oraz lasu mieszanego œwie¿ego
i lasu bardzo suchego i suchego sosna krymska mo¿e
odnawiaæ siê tak¿e naturalnie. W strefie wysokogórskiej
( 800 m n.p.m.) naturalnie mo¿e odnawiaæ siê jedynie
sosna zwyczajna.

Podstawowymi zadaniami gospodarki leœnej w
regionie s¹:

– osi¹gniêcie lesistoœci 19%;
– zalesienie erodowanych powierzchni;
– przebudowa drzewostanów niskiej jakoœci, o sk³a-

dzie gatunkowym nieodpowiadaj¹cym warunkom sied-
liskowym;
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– wspieranie wodochronnej i glebochronnej, a tak¿e
rekreacyjnej roli lasów, ich trwa³oœci i produktywnoœci;

– zwiêkszenie powierzchni plantacji orzecha w³os-
kiego (Juglans regia L.), figowca pospolitego (Ficus

carica L.), wawrzynu szlachetnego (Laurus nobilis L.),
brzoskwini (Persica vulgaris Mill.), migda³owca
(Amigdalus communis L.);

– systematyczne prowadzenie zabiegów ochronnych
i przeciwpo¿arowych.

6. Karpaty

Lasy Karpat zajmuj¹ 20% powierzchni i 29% ogól-
nej mi¹¿szoœci lasów Ukrainy. Lesistoœæ tej strefy wyno-
si 42%. G³ównymi lasotwórczymi gatunkami Karpat s¹
œwierk pospolity (39% powierzchni) i buk pospolity
(36%). Drzewostany dêbu szypu³kowego i jod³y pospo-
litej zajmuj¹ odpowiednio 11% i 8%. Inne gatunki
zajmuj¹ 6% powierzchni leœnej. Sk³ad gatunkowy lasów
istotnie ró¿ni siê w poszczególnych okrêgach. Czêœæ
drzewostanów nie odpowiada siedlisku. Wiêkszoœæ z
nich to drzewostany œwierkowe.

74% drzewostanów œwierkowych jest w wieku
21–100 lat, 60% drzewostanów bukowych ma 41–100
lat, 45% drzewostanów dêbowych ma 61–120 lat, 44%
drzewostanów jod³owych – 61–100 lat.

Drzewostany œwierkowe s¹ przewa¿nie I klasy
bonitacji (42%), Ia (28%) i II (19%), jod³owe – I (65%) i
Ia (23%), dêbowe – I (49%), Ia (11%) i II (28%), bukowe
– I (56%), Ia (17%) i II (22%). Udzia³ drzewostanów IV
bonitacji i s³abszych wynosi 1,1%. 67% œwierkowych
drzewostanów jest naturalnego pochodzenia. Drzewo-
stany sztucznego pochodzenia – to przewa¿nie m³odni-
ki. 96% drzewostanów buka jest pochodzenia natural-
nego, tylko 2/3 m³odników buka jest pochodzenia
sztucznego. 63% drzewostanów dêbowych jest pocho-
dzenia naturalnego.

Ciêcia pielêgnacyjne

Metody ciêæ pielêgnacyjnych s¹ zró¿nicowane w
zale¿noœci od okrêgu i wysokoœci n.p.m. W górskich
lasach bukowo-jod³owych pochodzenia naturalnego
podstawowym zadaniem ciêæ pielêgnacyjnych jest
wprowadzenie jod³y do pierwszego piêtra. Na wilgot-
nych siedliskach ciêcia pielêgnacyjne nale¿y rozpoczy-
naæ po 3–4 latach od za³o¿enia uprawy. Nasilenie ciêæ
powinno byæ silne albo œrednie (25–40% mi¹¿szoœci).
Warto tak¿e zachowaæ domieszkê gatunków liœciastych.
Zadrzewienie obni¿a siê do 0,7–0,6. Nawrót czyszczeñ
wynosi 4 lata. Czyszczenia prowadzone s¹ metod¹ gór-
n¹. Trzebie¿e prowadzi siê metod¹ kombinowan¹, przy
s³abym nasileniu, co 8–10 lat.

Ciêcia rêbne

Najbardziej efektywne s¹ ciêcia czêœciowe, przerê-
bowe, a tak¿e rêbnia gniazdowa, które warto stosowaæ w
drzewostanach bukowych, bukowo-jod³owych i œwier-
kowo-bukowo-jod³owych, przy wystarczaj¹cej iloœci
naturalnego odnowienia gatunków g³ównych. Ciêcia
rêbne prowadzone s¹ wy³¹cznie w lasach gospodarczych
(II grupy). W lasach I grupy stosowane s¹ tylko ciêcia
pielêgnacyjne i sanitarne.

Podstawowym sposobem ciêæ rêbnych w lasach
okrêgu przedkarpackiego (300–500 m n.p. m.) s¹ rêbnie
zupe³ne. Jednak w drzewostanach dêbowo-bukowych i
dêbowo-bukowo-jod³owych stosowane s¹ tak¿e rêbnie
czêœciowe i gniazdowe.

Rêbnia czêœciowa gniazdowa w drzewostanach
dêbowych o zwarciu 0,6 i wiêcej ma dwa etapy. W
pierwszym etapie zmniejsza siê zadrzewienie do 0,5, a w
drugim, po ok. 5–7 latach, przy œredniej liczebnoœci
podrostu ok. 10 tys. szt./ha, usuwa pozosta³y starodrzew.
Powierzchnia zrêbu nie powinna przekraczaæ 15 ha.
Ciêcia przerêbowe, z nawrotem 10–15 lat o intensyw-
noœci do 20%, s¹ stosowane w drzewostanach I grupy.

W wysokich partiach Karpat (500–2000 m n.p.m.) w
drzewostanach bukowych, bukowo-jod³owych i œwier-
kowo-bukowo-jod³owych najbardziej efektywne s¹
ciêcia czêœciowe, przerêbowe, a tak¿e rêbnia gniazdowa.
Te rêbnie stosuje siê przy obecnoœci naturalnego odno-
wienia gatunków g³ównych. W drzewostanach œwierko-
wych stosowane s¹ ciêcia przerêbowe, rêbnie gniazdowe
i zupe³ne. Ciêcie przerêbowe stosuje siê w mieszanych
drzewostanach œwierkowych, gdy domieszki w ich
sk³adzie (buk, jod³a i inne gatunki) zajmuj¹ 40% mi¹¿-
szoœci. Zwarcie po ciêciach przerêbowych nie powinno
byæ mniejsze ni¿ 0,6. We wszystkich innych drzewosta-
nach œwierkowych stosowane s¹ rêbnie zupe³ne.

Podstawowymi sposobami ciêæ rêbnych w okrêgu
Zakarpackim (116–120 m n.p. m.) s¹ rêbnie czêœciowe i
gniazdowe. Rêbnie zupe³ne mo¿na stosowaæ w
œwierkowych drzewostanach sztucznego pochodzenia,
a tak¿e w dêbowych, dêbowo-grabowych, grabowych
i olszowych drzewostanach przy braku odnowienia
naturalnego gatunków g³ównych.

Odnowienie lasu

Naturalne odnowienie buka w Karpatach najczêœciej
jest niewystarczaj¹ce i zachodzi potrzeba uzupe³nienia
go sadzeniem. Jako materia³ sadzeniowy u¿ywane s¹
siewki 2-letnie lub sadzonki 3–4-letnie. Na stokach o
nachyleniu do 15° przygotowanie gleby jest czêœciowe,
pasami o szerokoœci 1,5–2 m, przy odleg³oœci miêdzy pa-
sami – 5–6 m, w poprzek stoku. Na pasach sadzi siê
sadzonki co 0,4–0,5 m (3,5–5 tys. szt./ha). Na bardziej
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stromych stokach przygotowanie gleby jest na gniaz-
dach o wymiarach 0,4 × 0,4 m lub 1×1 m. Liczba gniazd
wynosi œrednio 2,5–3 tys. szt./ha. Na jedno gniazdo wy-
sadza siê 5 siewek lub 1–3 sadzonek (3,5–5 tys. szt./ha).

W Karpatach wa¿nym zadaniem jest odnowienie i
stworzenie nowych drzewostanów przy górnej granicy
lasu, stworzenie ochronnych lasów wzd³u¿ ma³ych rzek,
zalesienie erodowanych stoków. Do g³ównych proble-
mów gospodarki leœnej w Karpatach nale¿y:

– przebudowa niezgodnych z siedliskiem drzewo-
stanów œwierkowych;

– normalizacja struktury wiekowej drzewostanów;
– prowadzenie gospodarki leœnej z uwzglêdnieniem

granic zlewni rzecznych;
– zwiêkszenie lesistoœci do 45%.

7. Podsumowanie – wnioski

Lasy Ukrainy rozmieszczone s¹ bardzo nierówno-
miernie, skoncentrowane s¹ przewa¿nie na Polesiu i w
Karpatach. Znaczne zró¿nicowanie sk³adu gatunkowego
i produktywnoœci drzewostanów wymagaj¹ zró¿nico-
wanego podejœcia do zarz¹dzania lasami w poszcze-
gólnych regionach.

Lesistoœæ w ró¿nych strefach przyrodniczych jest
silnie zró¿nicowana i w ¿adnej strefie nie jest optymalna.
Bior¹c pod uwagê zapotrzebowanie na drewno, leœne
u¿ytki niedrzewne oraz spo³eczne i ekologiczne funkcje
lasów przyjêto, ¿e optymalna lesistoœæ Ukrainy powinna
wynosiæ 19% (obecnie 15,6%), w tym lesistoœæ Polesia
32% (obecnie 26,8%), Lasostepu 18% (obecnie 13%),
Stepu 9% (5,3%), Karpat 45% (42%), Krymu 19%
(10,4%). Osi¹gniêcie optymalnej lesistoœci bêdzie
mo¿liwe po zalesieniu 2 mln hektarów nieu¿ytków i
gruntów porolnych.

Obecna struktura wiekowa lasów nie mo¿e zapewniæ
jednoczesnej trwa³oœci, ci¹g³oœci i równomiernoœci
u¿ytkowania lasu, poniewa¿ jest du¿a przewaga m³od-
ników (32%) i drzewostanów œredniowiekowych (45%),
natomiast drzewostany przedrêbne, rêbne i przesz³o-

rêbne zajmuj¹ tylko 12 i 11% leœnej powierzchni
Ukrainy. Najbardziej odbiega od optymalnej struktura
wiekowa drzewostanów sosnowych. W przysz³oœci
konieczne bêdzie znaczne zwiêkszenie rozmiaru
u¿ytkowania lasu.

Drzewostany sztucznego pochodzenia zajmuj¹
oko³o po³owy ogólnej powierzchni lasów. W strefie
Lasostepu i Stepu udzia³ sztucznych drzewostanów jest
jeszcze wiêkszy.

Analiza drzewostanów podstawowych gatunków
lasotwórczych wed³ug siedlisk œwiadczy, ¿e udzia³ drze-
wostanów o sk³adzie gatunkowym nie odpowiadaj¹cym
siedlisku wynosi 14% w skali ca³ego kraju. Jednak w
strefie Stepu udzia³ takich drzewostanów jest dwukrot-
nie wiêkszy.

Znaczna czêœæ drzewostanów Stepu i Krymu maj¹
nisk¹ produktywnoœæ. W Stepie Pó³nocnym udzia³
niskoprodukcyjnych drzewostanów (IV i ni¿szej
bonitacji) wynosi 14%, w Stepie Po³udniowym – 17%, a
na Krymie –75%. Zwiêkszenie lesistoœci w strefach
Stepu i na Krymie mo¿liwe jest tylko przy otrzymaniu
pañstwowych dotacji.
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