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ТРАНСФОРМАЦІЇ ЛІСОВИХ НАСАДЖЕНЬ НАЦІОНАЛЬНОГО 

ПРИРОДНОГО ПАРКУ «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ» СПРИЧИНЕНІ  
ДІЯЛЬНІСТЮ ЛЮДИНИ 

 

Проаналізовано зміни які відбулися в лісових масивах котрі перебува-

ють в підпорядкуванні держлісгоспів  на території Національного при-

родного парку (НПП) “ Подільські Товтри" впродовж 57 років. Показано 

обсяги лісовідновлення та створення захисних лісових насаджень на еро-

зійно-небезпечних територіях НПП. 

Ключові слова: Національний природний парк “Подільські Товтри", лі-
совідновлення, захисні лісові насадження, держлісгоспи, лісництва, тра-

нсформація  лісових угідь. 

 

Проанализировано изменения которые произошли в лесных массивах  

состоящих в подчинении гослесхозов Национального природного парка 

«Подольские Товтры» на протяжении 57 лет. Показано объемы лесовос-
тановления и создания защитных лесных насаждений на эрозионно-

небезопасных территориях Национального парка. 

Ключевые слова: Национальный природный парк «Подольские Товт-

ры», лесовостановление, защитные лесные насаждения, гослесхозы, лес-
ничества, трансформация лесных насаждений. 
 

Changes which took a place in forest arrays which are in the submission of 

state forestries  on territory of the National natural park (NPP) “ Podil'ski 

Tovtri" along 57 years are analysed. The volumes of proceeding in the forest 

and creation of the protective forest planting are rotined on erosive-dangerous 

territories of NPP. 

Keywords: National natural park “Podil'ski Tovtri", proceeding in the forest, 

protective forest planting, state forestries, forest districts, transformation of 

timberlands. 

 

Вступ. Одним із завдань природо охоронних зон є збереження і примно-

ження лісових насаджень, до складу яких входять лісові масиви, лісові наса-

дження на ерозійно небезпечних схилах та лісові смуги. Лісові насадження 

відіграють важливу роль у захищеності ріллі від негативної дії деградаційних 

процесів (водної ерозії, дефляції, засухи, агрофізичної деградації тощо). Лі-

сові насадження сприяють збереженню флори і фауни певного регіону, пок-

ращують гідрологічний режим ґрунтів, помякшують перепади температури 
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та вологості повітря тощо.  

Нині в Україні зруйновано водою біля 10,2 млн. га угідь, дефльовано –            

5 млн. га. Площа ерозійно небезпечних ґрунтів досягла 17,0 млн. га.  Як  ві-

домо, еродована земля – це 10-30% недобору врожаю, більші ніж у 3-5 разів 

затрати на отримання 1 Ккал. енергії  в порівнянні з нееродованим ґрунтом 

[1]. 

За результатами останнього обліку угідь (01.01. 1995 р.) Україна має бі-

льше 10 млн. га лісів і лісових насаджень, питома вага яких у зоні Полісся 

становить 50,54, в Лісостепу – 29,53 і у Степу – 17,71%. Ідеальною є ситуа-

ція, коли на 1 га ріллі припадає 3,5 га лісу [2 ], проте, нині в Україні на 1 га 

орних земель припадає 0,30 га лісу та лісових насаджень [3]. Академік              

Л.Я. Новаківський вважає, що в даний час розораність території у зоні міша-

них лісів у 1,5-2,0 рази вища за норматив. Рівень лісистості по країні стано-

вить 87,0 % норми [4 ].  

Обєкт і методика досліджень. Обєктом дослідження слугували лісові на-

садження, що зростали впродовж 1953-2009 рр. в держлісгоспах, які діють на 

території НПП «Подільські Товтри». 

Дослідження динаміки лісистості на території держлісгоспів, які розміще-

ні на території НПП «Подільські Товтри», побудовано на основі статистично-

го аналізу зібраних матеріалів створення лісових масивів в держлісгоспах, які 

розміщені на території національного парку. З метою ефективного аналізу 

статистичні дані згруповані по 5 років. Результати досліджень оброблено 

статистично [5]. 

Результати досліджень. Аналіз лісових ресурсів Хмельницької області 

свідчить, що площа лісів  за період з 1998 по 2007 роки зросла на 3,8 тис. га і 

склала в 2007 р. 286,6 тис. га. З них вкрито лісовою рослинністю 267,8 тис. га, що 

на 9,1 тис. га більше ніж в 1998 р. Лісистість території області склала 12,9% 

проти 12,5% в 1998 р. [6,7]. Отже, даний аналіз засвідчує, що за останні де-

сять років відбулися позитивні тенденції збільшення лісових ландшафтів на 

території Хмельницької області, які при подальшому зростанні дадуть більш 

раціональні і стійкі екологічні системи. 

Розподіл лісових фондів області між розпорядниками  наступний: держа-

вні підприємства лісового господарства займають 186,5 тис. га, ліси, що пе-

ребувають у постійному користуванні підприємств комунальної форми влас-

ності – 76,9 тис. га, ліси Міноборони та інших користувачів – 23,2 тис. га 

(рис. 1).  

Аналіз лісовідновлення у Хмельницькій області впродовж 2003-2007 рр. 

засвідчує (табл. 1), що за 5 років лісовідновлення було проведено на площі 

6620,7 га [7]. Із цієї площі 6254,7 га, або 94,5 %, лісовідновлення було прове-

дено шляхом посадки лісу, 366 га, або 5,5 %, – шляхом посіву лісу. Лісороз-

ведення шляхом посадки лісу було проведено лише в 2007 р. на площі                  

27,8 га. Створення захисних насаджень на ерозійно-небезпечних елементах 
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рельєфу було проведено в 2005-2007 рр. на площі 1496 га. Однак, якщо в 

2003-2004 рр. в області не було посаджено жодного гектара захисних лісових 

насаджень (ЗЛН), у 2005 р. на крутосхилах,  ярах, балках і т.п. по області бу-

ло посаджено лише 80 га лісу, то в 2006 р. – 439 га, в 2007 р. – 977 га. Отже, в 

2007 р. в порівнянні з 2005 р. створено захисних насаджень у 12,2 рази біль-

ше. 

65,1

26,8

8,1

Ліси державних

підприємств  

Ліси комунальних

підприємств

Ліси Міноборони та

інших користувачів

 
Рис. 1. Розподіл лісових фондів Хмельницької області між розпорядниками  

(станом на 1. 01. 2007 р.), % 
 

Природне поновлення лісу за 5 років проведено на площі 646,9 га. Мак-

симальна площа природного лісопоновлення була проведена в 2007 р. –  

228,9 га. В попередні роки природне поновлення лісу проводилося на площі 

від 88 до 146 га. Всього створено лісових масивів в 2003 р. – 1233 га, 2004 – 

1323 га, 2005 р. – 1580 га, 2006 р. – 1795 га, 2007 р. – 2860,4 га. Всього ство-

рено за 5 років 8791,4 га лісових насаджень.  

У відсотковому відношенні найбільшу частку в створенні лісових наса-

джень області займає лісовідновлення шляхом посадки лісу – 71,1%. Значно 

менше – 17,0% відбувається за рахунок створення захисних лісонасаджень. 

Найменшу частку в структурі створення лісових насаджень області за 2003-

2007 рр. складає лісорозведення шляхом посадки лісу – 0,3%.   

Площа лісу на 1 жителя області складає 1,4 га. На 1 га ріллі припадає            

0,23 га лісу. Це на 3,27 га нижче оптимального співвідношення лісу і ріллі та 

на 0,07 га нижче показника по Україні. Впродовж 2005-2007 рр. проведено 

рубок всього пов’язаних із веденням лісового господарства на площі                

40529 га. З них рубки догляду проведено на площі 16874,4 га, лісовідновні 

рубки – на площі 200 га, суцільні санітарні рубки – на площі 1374 га. За три 
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роки зрубано 1044,1 тис. м
3
 деревини. 

Таблиця 1 

Проведено відтворення лісових насаджень у Хмельницькій області, га 
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2003 1145 - 1145   88 1233 

2004 1096 133 1229   94 1323 

2005 1362 48 1410  80 90 1580 

2006 1142 68 1210  439 146 1795 

2007 1509,7 117 1626,7 27,8 977 228,9 2860,4 

Всього 6254,7 366 6620,7 27,8 1496 646,9 8791,4 
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Рис. 2. Структура створення лісових насаджень в Хмельницькій області впродовж 

2003-2007 рр., % 
 

НПП «Подільські Товтри» був створений указом Президента України 27 

червня 1996 року. Розташований він на території Камянець-Подільського, 

Чемеровецького та частково Городоцького районів Хмельницької області. За-

гальна площа парку складає 261316 га . Площа лісів складає 22708 га. 

Аналізуючи створення лісовідновлених масивів держлісгоспів на терито-
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рії НПП «Подільські Товтри» впродовж 1953-2009 рр., можна відмітити, що 

за 54 роки лісовідновлення проведено на площі 8451,5 га (табл. 2). У розрізі 

лісництв площа лісовідновлення за 1966-2009 рр. розподіляється наступним 

чином: найбільше було вирубано, а потім проведено на цих площах лісовід-

новлення у Вишнівчицькому лісництві – 1670,4 га, або 46,9% до загальної 

площі лісових масивів лісництва і 7,4% до загальної площі лісу держлісгоспів 

розміщених на території НПП «Подільські Товтри». Дещо менше проведено 

лісовідновлення у Кадиєвецькому лісництві – 1111,4 га, або 37,1 % до площі 

лісництва і 4,9% до площі держліспгоспів національного парку та Сатанівсь-

кому лісництві – 1063,1 га, що склало 28,4% до площі лісництва. Значну час-

тку лісів було вирубано за 44 роки у Староушицькому лісництві –  31,9% від 

площі лісництва. Найменше рубок було проведено у Панівецькому – 504,4 га, 

або 15,6 % до площі лісництва, Подільському – 548,0 га, або 15,3 % до площі 

лісництва, та Цикіському лісництві – 351,8 га, або 25,3 % до площі лісництва.  

 Таблиця 2 

Лісовідновлення в держлісгоспах НПП «Подільські Товтри», 

1953-2009 рр. 

Лісництво 

Загальний 

лісовий 

фонд 

Проведено лісовіднов-

лення 

Частка в 

загальній 

площі дер-

жгоспів 

НПП , 

% 

на площі, 
га 

до площі лі-
сництва, % 

Панівецьке 3225 504,4 15,6 2,2 

Подільське 

(Кам.-Под. р-н) 
3573 548,0 15,3 2,4 

Циківське 1389 351,8 25,3 1,5 

Кадиєвецьке 2593 1111,4 37,1 4,9 

Староушицьке 

(Кам.-Под. р-н) 
2195 701,2 31,9 3,1 

Маківське 

(Кам.-Под. р-н) 
2026 800,7 39,5 3,5 

Вишнівчицьке 3561 1670,4 46,9 7,4 

Сатанівське 3746 1063,1 28,4 4,7 

Всього 22708 6751 - - 
                                                                                                          

Характеризуючи інтенсивність використання лісу з 1953 по 2009 рр., мо-

жна констатувати, що найінтенсивніша вирубка лісу, а відповідно, і лісовід-

новлення в держлісгоспах НПП «Подільські Товтри» проводились у 1966- 

1990 роках (табл. 3). Так, за 1971-1975 рр. було проведено лісовідновлення на 

площі 1953,3 га ,або 12,4 % від загальних обсягів лісовідновлення за 54 роки. 

У 1966-1970 рр. лісовідновлення було проведено на площі 990,9 га, або 

11,6%. У 1976-1990 рр. лісовідновлення кожних 5 років проводилось на пло-
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щі від 852,2 га, або 10,1%, до 893,1 га, або 10,6%. Дещо нижчий темп лісору-

бок був у 1956-1965 рр. та 1991-2000 рр. – відповідно 7,0 та 9,9%. Найменше 

вирубувалось лісів з 2001 по 2009 роки – 5,9-4,1%.  

Аналізуючи частку кожного лісництва в лісорозведенні, серед 8 лісництв, 

які знаходяться на території НПП «Подільські Товтри», найбільше лісовідно-

влення – 24,7% від загальної площі лісорозведення було проведено у Вишні-

вчицькому лісництві. Частка Кадиєвецького лісництва склала 16,6%, Сата-

нівського – 15,7%, Маківського – 11,9 %. Частка в лісорозведенні інших ліс-

ництв коливалась від 10,3 до 5,2 %.  

Якщо лісовідновлення є наслідком вирубки лісу, і це не завжди можна 

вважати абсолютно позитивним моментом, то посадка захисних лісових на-

саджень на ерозійно-небезпечних схилах є надзвичайно важливим заходом 

боротьби з водною ерозією. Враховуючи високу розчленованість всієї тери-

торії НПП «Подільські Товтри», стає зрозуміло, що посадка лісових наса-

джень на цих елементах рельєфу є надзвичайно позитивним і необхідним за-

ходом. З 1953 по 2009 рр. на території НПП було засаджено деревами     

6689,5 га ерозійно-небезпечних територій (табл. 3). Однак, посадка даних на-

саджень по роках проходила вкрай нерівномірно. Якщо в 1971-1990 рр. за 

кожних 5 років відсоток  посаджених лісових насаджень до загальної площі 

складав 12,8-18,1%, то в 2001-2005 рр. – лише 0,9 %. В останні роки посадка 

захисних лісових насаджень знову почала збільшуватися. В 2006-2009 рр. бу-

ло посаджено 452,9 га захисних лісонасаджень.  

Між лісництвами є строкатість у проведенні лісозахисних робіт. Найбі-

льшу площу з 1966 по 2009 роки було засаджено у Подільському лісництві – 

1311 га, що склало 21,5 % від посадок всіх лісництв. Дещо меншу площу бу-

ло засаджено у Панівецькому лісництві – 1058,1 га, або 17,4 %, у Вишнівчи-

цькому – 1025,1 га, або 16,8 %, Сатанівському – 882,8 га, або 14,5 %. Най-

менше було посаджено захисних лісових насаджень у Циківському лісництві 

– 267,0 га, або 4,4 %, і Кадиєвецькому – 408,5 га, або 6,7 %. 

Висновки. Отримані результати свідчать, що площа лісів у Хмельницькій 

області  впродовж останніх 10 років збільшилась на 3,8 тис. га, або на 1,3 %, 

що призвело до збільшення показника лісистості області із 12,5 до 12,9%. 

Найбільшу частку в створенні лісових масивів області займає лісовідновлен-

ня шляхом посадки лісу 71,1%, значно меншу – 17,0% створення ЗЛН, най-

меншу – 0,3% лісорозведення шляхом посадки  лісу. З 1953 по 2009 рр. лісо-

відновлення на території НПП «Подільські Товтри» проведено на площі 

8451,5 га. Найбільше лісовідновлення впродовж цих років проведено у Виш-

нівчицькому та Кадиєвецькому лісництвах відповідно 7,4 та 4,9 % до загаль-

ної площі лісництв, найменше – у Циківському, Панівецькому та                 

Подільському лісництвах – 1,5-2,4%. В останні роки посилилась увага 
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           Таблиця 2 

Створення лісових масивів в лісництвах які знаходяться на території НПП «Подільські Товтри» 

Роки 

Лісництва 

Панівецьке Подільське Циківське 

ЛВ ЗЛН ЛВ ЗЛН ЛВ ЗЛН 

га % га % га % га % га % га % 

1953-1955 * * * * * * * * * * * * 

1956-1960 * * * * * * * * * * * * 

1961-1965 * * * * * * * * * * * * 

1966-1970 62,0 12,3 76,0 7,2 93,0 17,0 110,0 8,4 43,0 12,2 32,0 12,0 

1971-1975 95,0 18,8 178,0 16,8 104,0 19,0 208,0 15,9 87,0 24,8 52,0 19,5 

1976-1980 112,0 22,2 168,0 15,9 46,0 8,4 441,0 33,6 44,0 12,5 69,0 25,8 

1981-1985 89,0 17,6 139,0 13,1 52,0 9,5 181,0 13,8 32,0 9,1 52,0 19,5 

1986-1990 69,0 13,7 202,0 19,1 51,0 9,3 163,0 12,4 38,0 10,8 42,0 15,7 

1991-1995 10,0 2,0 205,0 19,4 69,0 12,6 79,0 6,0 28,0 8,0 5,0 1,9 

1996-2000 26,4 5,2 25,1 2,4 48,0 8,8 51,0 3,9 41,3 11,7 5,0 1,9 

2001-2005 34,0 6,7 6,0 0,6 45,0 8,2 10,0 0,8 34,5 9,8 - 0 

2006-2009 7,0 1,5 59,0 5,5 40,0 7,2 68,0 5,2 4,0 1,1 10,0 3,7 

Всього 504,4 100 1058,1 100 548,0 100 1311,0 100 351,8 100 267,0 100 

Примітка: ЛВ – лісовідновлення; ЗЛН – захисні лісові насадження на непридатних землях; * – дані відсутні. 
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   продовження табл. 2 

Роки 

Лісництва 

Кадиєвецьке Староушицьке Маківське 

ЛВ ЗЛН ЛВ ЗЛН ЛВ ЗЛН 

га % га % га % га % га % га % 

1953-1955 * * * * * * * * * * * * 

1956-1960 * * * * * * * * * * * * 

1961-1965 * * * * * * * * * * * * 

1966-1970 117,0 10,5 74,0 18,0 97,0 13,8 65,0 11,8 92,0 11,5 59,0 10,0 

1971-1975 161,0 14,5 112,0 27,4 109,0 15,5 110,0 19,9 148,0 18,5 104,0 17,7 

1976-1980 120,2 10,8 10,0 2,4 107,0 15,3 122,0 22,1 96,0 12,0 109,0 18,6 

1981-1985 141,0 12,7 27,0 6,6 113,0 16,1 89,0 16,0 122,0 15,2 118,0 20,1 

1986-1990 198,0 17,8 99,0 24,0 98,0 14,0 88,0 15,9 84,0 10,5 87,0 14,8 

1991-1995 82,2 7,4 17,0 4,2 130,6 18,6 26,6 4,8 41,0 5,1 62,6 10,7 

1996-2000 115,1 10,4 5,0 1,2 27,7 4,0 14,6 2,6 66,3 8,3 30,5 5,2 

2001-2005 102,6 9,2 6,5 1,6 15,0 2,1 7,6 1,4 88,7 11,1 7,2 1,2 

2006-2009 74,3 6,7 58,0 14,3 3,9 0,6 30,4 5,5 62,7 7,8 10,0 1,7 

Всього 1111,4 100 408,5 100 701,2 100 553,2 100 800,7 100 587,3 100 
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   продовження табл. 2 

Роки 

Лісництва 

Вишнівчицьке Сатанівське Всього 

ЛВ ЗЛН ЛВ ЗЛН ЛВ ЗЛН 

га % га % га % га % га % га % 

1953-1955 171,5 6,7 93,8 6,7 88,0 4,7 58,4 5,3 259,5 3,1 152,2 2,3 

1956-1960 314,3 12,3 174,2 12,4 292,6 15,6 91,5 8,3 606,9 7,2 265,7 4,0 

1961-1965 403,8 15,8 18,2 7,7 430,3 23,0 70,4 6,4 834,1 9,9 178,6 2,7 

1966-1970 285,8 11,2 153,0 10,9 201,1 10,8 176,4 16,0 990,9 11,6 745,4 11,1 

1971-1975 198,8 7,8 235,6 16,9 150,5 8,0 153,8 13,8 1053,3 12,4 1153,4 17,2 

1976-1980 185,7 7,2 164,0 11,7 182,2 9,7 128,6 11,7 893,1 10,4 1211,6 18,1 

1981-1985 189,8 7,4 129,2 9,2 145,9 7,8 118,8 10,8 884,7 10,5 854,0 12,8 

1986-1990 247,1 9,6 133,4 9,5 67,1 3,6 92,4 8,4 852,2 10,1 906,8 13,5 

1991-1995 175,7 6,9 50,4 3,6 58,5 3,1 50,0 4,5 595,0 7,0 495,6 7,4 

1996-2000 227,8 8,9 43,5 3,1 90,1 4,8 40,0 3,6 642,7 7,6 214,7 3,2 

2001-2005 80,1 3,1 9,5 0,7 95,9 5,1 11,8 1,1 495,8 5,9 58,6 0,9 

2006-2009 79,6 3,1 106,5 7,6 71,8 3,8 111,0 10,1 343,3 4,1 452,9 6,8 

Всього 2560,0 100 1401,3 100 1874,0 100 1103,1 100 8451,5 100 6689,5 100 

Всього за 

1966-2009 рр. 
1670,4  1025,1  1063,1  882,8  6751,0  6093,0  
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держлісгоспів до створення захисних лісонасаджень на ерозійно-небезпечних 

схилах. У 2006-2009 рр. було посаджено 452,9 га ЗЛН.  
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