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Функції лісу 
та лісівників

Основні функції лісу для людини? 
Як лісівники покращують якість 
та продуктивність функцій лісу? 
Що таке стале лісокористування?

Що таке лісове господарство?
Чому деревина для потреб людей є головним 
продуктом лісового господарства?



Основні функції лісу

ГОСПОДАРСЬКА ФУНКЦІЯ

Ліс забезпечує людей деревиною. Деревина - це 
основний продукт лісу, який потрапляє на ринок.

З деревини виготовляють тисячі виробів; меблі, 
будинки, столярні вироби, музичхіі інструменти, 
папір, плити, тощо. З точки зоруїестетики, еко
логії та конструкційних властив<фгей деревина 

є унікальним матеріалом. Також це є надійне 
джерело відновлюваної енергії. Важливо зазначи

ти, що деревина утримує вуглець у зв'язаному стані, 
відтак, користуючись дерев'яними виробами, людина 

сповільнює темпи глобального потепління та загалом зменшує свій 
негативний вплив на клімат. Інші продукти, які люди отримують з лісу, -  
це лісові ягоди та фру>^*^гри6и, лікарські рослини, м'ясо диких тварин,
тощо-_____________ ^

і
ЕКОЛОГІЧНА ФУНКЦІЯ

Ліс комплексно впливає на довкілля, стабілізуючи чимало 
показників, зокрема, регулює циркуляцію води та повітря, 
рівень опадів, виділення кисню, температуру повітря, 
глобальний та мікроклімат, зв'язує вуглекислоту, запобі
гає ерозії ґрунтів тощо. Завдяки цьому покращуються ^ |£ |  
умови для сільськогосподарської діяльності та збері
гається біорізноманіття.

СОЦІАЛ^>НА ФУНКЦІЯ

Ліс -  це тисячі робочих місць не лише у лісовому господарс
тві, а у деревообробній, меблевій, целюлозній індустріях. Це 

зарплати, податки і розвиток підприємництва. Також ліс 
створює сприятливе середовище для здоров'я і від

починку людей.



Оцінити більшість функцій лісу з фінансової точки зору складно. Лісів
ники працюють для забезпечення суспільства деревиною та іншою лісо
вою продукцією, зберігаючи та примножуючи усі функції лісу.

Кліматоутворювальна; виділення кисню, 
зв’язування вуглецю, регулювання температури і кількості опадів

Охоронна: захист ґрунтів, рік, річок та озер; шумоізоляція, очищеннд повітря 

Збереження біорізноманіття; домівка рослин, тварин. пт^Ів та комах

!

Деревина

І
Мисливство Робочі місця

Гриби, ягоди, лікарські рослини Туризм і рекреація

Новорічні ялинки Оздоровлення



Залежно від функції, ліси в Україні, відповідно до Лісового кодексу, поділені на
4 категорії: господарські, рекреаційно-оздоровчі, ліси природоохоронного, науко
вого, історико-культурного призначення та захисні ліси. Загалом по Україні найбіль
ша категорія - це господарські ліси - їх 38%. На другому місці за кількістю -  захисні 
ліси - їхня частка 33% від загальної кількості лісів в країні. Рекреаційно-оздоровчих 
лісів у нас 15%, а лісів природоохоронного наукового, історико-культурного при
значення -14%.

38%

15% 14%

Розподіл за категоріями лісів України
ДРУЗІ І ЛІСУ
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• господарські ЛІСИ 
(призначені дія 

заготівлі деревини |а 
інших ресурсів ліс)||Рле які 
водночас виконують захисні 
та рекреаційно-оздоровчі 
функції).

 ̂ • захисні ліси 
(водоохоронні, 

грунтозахисні та інші захисні 
функції").
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Розподіл за категоріями лісів Львівщини

• рекреаційно- 
оздоровчі ліси 

(рекреаційні, санітарні, 
гігієнічні та оздоровчі функцГО.

•ЛІСИ

природоохоронного, 
наукового, істо^ко- 
культурного пршначення 
(особливі прирс^охоронні, 
естетичні, наукові функції 
тощо).

у регіонах пропорції категорій лісів різняться, оскільки Україна розташова
на у різних природних зонах. Господарські ліси домінують у лісистих регіонах, 
а у степових зонах ліси виконують в основному захисну функцію. Наприклад, у 
Львівській області ліси займають 31,8% площі і тут найбільше господарських лісів. 
А на Херсонщині лісистість територій становить тільки 4,6% - і тут переважають 
захисні ліси.



Лісівник -  дбайливий господар в лісі
Лісівники плекають ліс. Ліс може вирости і сам, однак тоді він буде малопро

дуктивним І суттєво менше корисним з точки зору виконання усіх трьох функцій. 
Більшість лісів в Україні мають штучне походження. Здоровий ліс як екосис
тема нашргр „довкілля та продуктивний ліс з огляду на кількість деревини, 
яку можйЗ>;буде заготувати у майбутньом, можливий тільки тоді,-:як}До його 
доглядают^ лісівники. Працівники лісового господарства збираіо^''''’ ‘лісівники. І ірацівники лісового господарства зоирают**'насіння 
з дерёЙ̂ -̂’|фкращеними генетичними властивостями, вирощуюті^дз ни)І саджанці 
та висадж^ь їх на ділянки після рубок дерев. Лісівники постійно Айснюють 
санітарні рубки та рубки догляду, провадять роботи із захисту лісу від шкідників, 
пожеж, браконьєрів - без цього користь лісу для суспільства суттєво знижується. 
Комплекс робіт із вирощування лісу разом із заготівлею деревини називається 
ЛІСОВИМ ГОСПОДАРСТВОМ.

лісояяи насіння

Заготівля
деревини

Мисливство

І

Вирощування 
садивного матеріалу

ДРУЗІ І ЛІСУ 
Збережшя
біологічно
різноманіття

ч

Садіння
лісу

„ 0 5
дАі

ІСУ

яд 
за лісом

Охорона 
і захист лісу

Завдяки лісівникам люди безкоштовно можуть користуватися благами, які дають 
ліси: збирати гриби, ягоди, трави чи просто відпочивати у лісі. Лісівники також 
прокладають лісові дороги та стежки, роблячи відвідування лісу приємнішим та 
комфортнішим.



ДЕНДРОФЛОРА УКРАЇНИ
Найпоширеніші види дерев в Україні (у %)

6. В іл ь х а ^ ^ ^ ^  5 Береза
(4.5%) шт. ̂ s,s%)

7. Ясен
(3%)

Природничо-географічне товариаво

8. Ялиця
(1.5%)



Сосна
японська

Сосна гімалайська

Ялівець

*^Ялина"^
канадська

Метасек^я 
^іптостробоїдна ^

Псепдотсуга

^  Платикарія

Сосна звичайна

Сосна густоквіткова 

Кипарис Вільха

Кипарисовик

www.pernatidruzi.org.ua

http://www.pernatidruzi.org.ua


А
Вільха чорна Ясен звичайний Бук лісовий Тополя чорна Терен колючий Черешня 

АЬлдІоІіпоя ЬиіваехсеЬіог Ь̂рдівя̂  Рг»йірс«о Гпммв

Липа європейська 
%1П̂ ОрОМ

Бузина чорна Дуб черешчатий Верба козяча Тополя сиза одномат<^1ковий 
$О0ЬоСвО9ГО &>1ГСб}ГоЬоГ $91Ь(0рГ(О ?0^‘ (0пк»у &ОЪ(9ПООе09уПО

Платан кленолистий Клеи 
Ліщина звичайна Каштан кінський Граб звичайний й^хвдаіУо гостролистий 

" ' * . 1 1 - .  СофвяЬ«#»ЬіСот̂ іміам Аехиіяіфросої̂ ааі АогрЬоо»̂
Верба лозова 

$оЬпяіавЬ

Горобина звичайна Береза повисла 
$огЬиі»пропо ({іЦареАсівА]

Каштан
їстівний
Оиіобмкіга

Явір
/огрж̂орівіїум

Тополя біла 
РороЬіоЬо

В'яз шорсткий 
ияя9ІоЬга



Чому деревина є головним продзктом 

лісового господарства?
Для людини і суспільства всі функції лісу важливі, однак саме заготівля і про

даж деревини є основним джерелом фінансування праці лісівників, їхніх витрат та 
податків.

Деревообробне
підприємство

Л ісогосподарське 
підприємство

ДРУЗІ
СОЦІАЛІЛІСУ

ВИТРАТИ

!г Зарплати
> Податки
> Облаштування 

місць відпочинку
> Безпека туристів

Люди платять 
за екологічні дерев’яні 
вироби, папір...

і?’**#?#*

ЕКОЛОГІЧНІ ВИТРАТИ

ДРУЗІІЛІСУ 

господйські ВИТРАТИ

> Охорона та захист лісів
> Утримання об'єктів 

природозаповідного 
фонду

> Підгодовування 
та охорона тварин

г  Заготівля деревини, 
грибів та ягід

> Збір насіння
> Садіння лісу
> Догляд за лісом
> Мисливство

За кошти, отримані від продажу деревини, лісівники вирощують та доглядають 
ліс, щоб ВІН  виконував свої функції й  наступні покоління мали можливість користу
ватися усіма благами лісу.



Як стале лісокористування покращує клімат?

Лісівники вирощують ПРОДУКТИВНІ та БІОЛОГІЧНО СТІЙКІ ЛІСИ. Під «продук
тивними» маємо на увазі ліс, який найкраще виконує свої функції та дає максималь
ну кількість деревини з гектара. А під «біологічно стійкими» -  ліси, в яких дерева 
витримують усі загрози впродовж їхнього життя. Однією з найбільших загроз для 
дерев є к/іматичні зміни. Наприклад, за прогнозами, ялина (смерека) ув 'язку з гло
бальним потеплінням збережеться тільки на Півночі Європи. А всихаючісмерічники 
в Карпатці- це яскрава ілюстрація цього процесу. Тому вже сьогодь^^ирубуючи 
ялину, лісівники висаджують на її місці бук та ялицю, які є витривалішими.

Ліси поглинають вуглекислий газ з атмосфери. Вироби з деревини утримують 
вуглець у зв'язаному стані. Що довше ви користуєтеся книжкою чи дерев'яним 
виробом, то довше вуглець перебуває у зв'язаному стані, сповільнючи цим процеси 
глобального потепління. Використання деревини як палива замість викопних дже
рел енергії теж позитивно впливає на вуглецевий баланс Землі.

іДРУЗІ 1Л І^

Атмосфера

Вуглець зберігається 
копи волокна ДЄІ№ВИНИ 

повторно переробляються

А А  V Вироби здеревини \  
зберігають вуглець

8икиаи лерервН х заводів 
є одностороянОТроцесом. 

додаючи до атмосфери 
новий вуглець

Нейтральна біові^врг«) вуглецю 
виробляється'в

лісовйМцй̂ й-

ДРУ̂ іІ І ЛІСУ

Лісовідновлення та практика сталого 
лісокористування забезпечуюють 
продовження вуглецевого циклу

Старі ліси повільно викшають 
свій іапзс вуглецюі оскільки 

вони розхладаюіься

Зростаючий ліс 
поглинас вуглець 
і вивільняє кисень

Поважаймо працю лісівників!

Стале ведення лісового господарства, 

охорона та захист лісу забезпечують нас сировиною 

та іншими продуктами лісу.



ХВОЙНІ ПОРОДИ ДЕРЕВ

ЕЛЬ
СОСНА

ЯЛІВЕЦЬ
МОЖЖЕВЕЛЬНИК

КЕДР

МОДРИНА
ЛИСТВЕННИЦА

ЯЛИЦЯ
ПИХТА

ТИС



ЛИСТЯНІ ПОРОДИ ДЕРЕВ (РОЗСІЯНОСУДИННІ)

ПЛАТАН

КЛЕН ЧЕРВОНЕ ДЕРЕВО ЧОРНЕ ДЕРЕВО



ЛИСТЯНІ ПОРОДИ ДЕРЕВ (КІЛЬЦЕСУДИННІ)

ЛІЩ ИНА

ЯСЕН В'ЯЗ АКАЦІЯ БІЛА

О
БУЗОК КРУШ ИНА Ж ИМОЛІСТЬт

ГЛІД


