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2.10. Ліси України 

 
Ліси є найбільш поширеними та цінними порівняно з іншими типами 

рослинності та всіма категоріями природних ресурсів планети. В наш час вони 
вкривають біля 5,5 мільярдів гектарів, або 38% поверхні суходолу. Найбільші їх 
площі знаходяться в Азії, Південній та Північній Америці, Африці. У Європі лісів 
мало, лише біля 6% території. Найбільш залісеними європейськими країнами є 
Швеція та Фінляндія, де лісами вкрито біля 70% території. Найбідніша на ліси 
Великобританія. 

Лісами планети на сьогодні накопичено 82% всієї фітомаси Землі, або біля 1960 
млрд. т. Кожного року в усьому світі заготовляється 2,5 млрд. м3 деревини. На ліси 
припадає до 60% усього кисню, що виділяють рослини. 

Усе це свідчить про глобальне значення лісів як для підтримання 
життєдіяльності біосфери, ії функціонування, так і для всіх форм та проявів 
діяльності людини. 

Але, на жаль, їх площі швидко скорочуються. Тільки протягом історичного часу 
нашої ери на Землі знищено понад 500 млн. га лісів, тобто на 2/3. За даними 
Міжнародної спілки охорони природи (1996), зараз ліси на планеті вирубуються із 
швидкістю 20 га на годину. Тому у 1992 в Ріо-де-Жанейро була прийнята Конвенція 
ООН "Про біологічне розмаїття". Україна приєдналась до країн – учасниць 
Конвенції у 1994 році. З огляду на виключно важливе значення лісів, однією з 
найважливих проблем для всіх європейських країн є збереження і невиснажливе 
використання їх лісового біорізноманіття. 

Ліс – це біологічна система, домінуючим компонентом якої є дерева. Дерева 
поділяються на вічнозелені і ті, у яких у певні сезони року майже одночасно опадає 
листя, а весною появляється нове. Вічнозелені дерева стоять з листям по декілька 
років і втрачають його по мірі росту нового. 

Дерева і більшість інших рослин лісу підпорядковані річним циклам. 
Найбільш масові дерева називають масовими, домінуючими видами. Різні дерева 

в різній мірі пристосовані до певного ґрунту, температури, вологості, освітлення. 
Дві тисячі років тому ліси покривали більшість просторів Європи, Азії, Америки; 

нині вони представляють майже третину поверхні Землі. Є території, де лісів дуже 
мало, так, в Англії лісів менше 10% від загальної території. Ліси – це легені планети, 
середовище для багатьох тварин, джерело будівельних матеріалів, цінних плодів і 
ягід, лікарських рослин тощо. 
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Ліс містить біля 90% наземної біомаси. Її номінальне значення визначається від 
1650 109 до 1911 109 т сухої речовини. При цьому 55-60% належить повноцінним 
тропічним лісам і 14-15% – хвойним лісам тайги. 

Повноцінні ліси мають виняткове глобальне кліматорегулююче, а також грунто- 
і водозахисне значення. 

Ліси служать незамінним життєвим середовищем для величезної кількості 
різноманітних комах, грибів, птахів, звірів, у тому числі рідких та зникаючих. Вони 
зберігають ріки, джерела від забруднення і висихання, забезпечують атмосферу 
вологою і великою кількістю кисню, є фільтрами атмосфери, поглинають з неї СО2, 
стабілізують і пом’якшують клімат. Крім того, лісове повітря володіє лікувальними 
властивостями, велике й естетичне значення лісів і парків. 

Судячи з багатьох палеогеографічних даних та явних історичних свідчень, лісові 
масиви, як і будь-яка природна система, мають межу стійкості – екологічної 
пластичності. 

За ХХ століття навіть площа найбільш важливих у глобально-кліматичному 
відношенні африканських лісів скоротилась майже удвічі. За даними Б.Небела 
(1933), площа тропічних лісів щорічно скорочується на 100 тис. км2. До того ж 
тільки в цих лісах зберігається найцінніший генетичний фонд Землі. Вони 
розповсюджені на 70% суші і є середовищем мешкання 40-50% видів, відомих на 
планеті, в тому числі 100 тис. видів рослин.  

Лісам Північної півкулі загрожують нині масові вирубки, кислотні дощі, часті 
пожежі. 

Все це вказує на глобальність проблеми раціонального використання лісів, 
охорони тропічних лісів і тайги, створення лісових масивів у таких регіонах, як, 
наприклад, Південь України тощо. 

В Україні ліси займають площу 8,62 млн. га і входять у структуру територій всіх 
ландшафтних природних комплексів суші. За ландшафтними природними 
комплексами лісові площі розподіляються так: на Поліссі зосереджено 42,2% лісів 
країни, в Лісостепу – 23,0%, Степовій зоні – 11,4%, Карпатах – 20,0%, Гірському 
Криму – 3,4%. 

Порівняно з кінцем І тисячоліття після народження Христа, коли ліси вкривали 
майже всю територію сучасної України, за винятком степової зони, їх площа 
зменшилась у 3,5 раза, у тому числі з кінця XVIII століття – 1,6 раза. Звертає на себе 
увагу, що в Україні протягом останніх 50 років площа лісів зросла на 4% завдяки 
штучному лісовідновленню та лісорозведенню. 

За площами лісів та запасами деревини Україна належить до малолісистих 
районів Європи (на душу населення припадає 0,17 га лісів і 16,4 м3 деревини). 
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Поширення, видовий склад та продуктивність лісів України визначається фізико-
географічними умовами зони, які загалом є сприятливими для зростання лісів. У 
Карпатах ліси зростають до висоти 1250-1650 м, а в Гірському Криму – до 1200-1300 м 
над рівнем моря. 

На Поліссі ліси зростають переважно на дерново-підзолистих, у Лісостепу – 
сірих лісових, у Карпатах – на бурих, у Степу – чорноземних, а в Криму – на 
коричневих та бурих лісових ґрунтах. 

В Україні у створенні лісів беруть участь понад 30 деревних порід: сосна 
звичайна, дуб звичайний, ялина європейська (смерека), бук європейський, береза 
повисла, вільха клейка, граб звичайний, ялиця біла, тополя, верба тощо. 

Тривалість процесу лісовідновлення становить 80-100 років для хвойних порід, 
200-250 років для кедра, 20-30 років для листяних порід. 

Значення лісів у житті людини велике і багатоманітне. Ліси мають вплив на всю 
природу – клімат, грунт, умови формування поверхневого стоку, регулюють рівень 
води в річках, фільтрують воду й очищають повітря тощо. Ліс продукує органічну 
масу, накопичує сонячну енергію, виробляє кисень. Водночас він залишається 
джерелом деревини і забезпечує цінною сировиною різні галузі народного 
господарства. 

В Україні всі ліси за принципом використання їхніх різноманітних властивостей 
поділяють на дві групи. Ліси першої групи складають 48,1% лісового фонду. До них 
належать зелені зони навколо міст і промислових центрів, водозахисні смуги вздовж 
річок, навколо озер та інших водойм, полезахисні та ґрунтозахисні лісові смуги, 
курортні ліси, заповідні ліси, захисні смуги вздовж залізниць та доріг. Найбільші 
площі лісів першої групи зосереджені в Лісостепу, Карпатах та Гірському Криму. 
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Таблиця 2.1 
Найбільші озера і закриті лимани України 

Озера і 
лимани Місце розташування Довжина 

(км) 
Ширина 

(км) 
Площа 
(км2) 

Макс. 
глибина (м) 

Свитязь Басейн Бугу 9,3 8,0 24,2 58,4 

Пулемецьке -  - - 6,0 3,6 16,3 19,0 

Турське Басейн Прип’яті 5,6 3,0 13,5 2,6 

Ялчуг Басейн Дунаю 39,0 5,0 149,0 6,0 

Кагул -  - - 25,0 8,0 90,0 7,0 

Кугурлуй -  - - 20,0 10,0 82,0 2,0 

Катлабах -  - - 20,0 6,0 68,0 4,0 

Китай -  - - 55,0 5,0 60,0 5,0 

Дністровський Узбережжя Чорного моря 40,0 12,0 360,0 2,5 

Сасик (Кундук) -  - - 29,0 12,0 210,0 3,0 

Тилігульський -  - - 80,0 3,5 170 21,0 

Алібей -  - - 10,0 10,0 72,0 2,0 

Хаджибейський -  - - 40,0 3,5 70,0 12,0 

Шагани -  - - 9,0 8,0 70,0 2,0 

Куяльницький -  - - 28,0 3,0 61,0 3,0 

Будакський -  - - 15,0 2,7 30,0 2,0 

Сасик-Сиваш Кримський півострів 14,0 9,0 75,3 1,2 

Донузлав -  - - 30,0 8,5 48,2 27,0 

Айгульське -  - - 18,0 4,5 37,5 0,3 

Акташське -  - - 8,0 3,5 26,8 0,1 

Узунларське -  - - 10,0 5,5 21,2 0,1 

Кирлеутське -  - - 13,0 3,0 20,8 0,6 

Тебечикське -  - - 9,0 5,0 18,7 0,5 

Киятське -  - - 6,0 4,5 12,5 0,4 

Старе (Тузли) -  - - 6,0 2,5 12,2 0,8 

Молочний Узбережжя Азовського моря 32,0 8,0 170,0 9,0 
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Ліси другої групи складають відповідно 51% лісового фонду. Це головним чином 
експлуатаційні ліси, що зосереджені в Поліссі, Лісостепу і Карпатах. 

Найбільш дієвим заходом щодо збереження природних територій в 
недоторканому або мало зміненому вигляді є їхнє заповідання, тобто створення на 
цих, найцінніших з природоохоронної точки зору, територіях заповідних об’єктів 
різної категорії захисту. 

На сьогодні на землях лісового фонду створені і функціонують більше 2800 
територій та об’єктів усіх категорій з різним режимом охорони – від повного 
невтручання людини (заповідники) до певних обмежень господарської діяльності. 
Загальна площа заповідних територій складає більше 845 тис. га, що становить 
майже 10% усіх лісів. 

Лісові угіддя охороняються практично в усіх заповідниках України. З них 
найбільше значення мають такі заповідники, як Карпатський біосферний 
(Закарпатська область), Поліський (Житомирська область), Канівський (Черкаська 
область), "Розточчя" (Львівська область), "Горгани" (Івано-Франківська область), 
Ялтинський гірсько-лісовий, "Мис Мартьян", Карадазький (Автономна Республіка 
Крим), Дніпровсько-Орільський (Дніпропетровська область), Медобори 
(Тернопільська область). Невеликі за площею лісові масиви охороняються в 
Чорноморському біосферному заповіднику, зокрема Волижин ліс (Херсонська та 
Миколаївська області), в Луганському Українському степовому заповіднику та в 
Дунайському біосферному заповіднику. Загалом у заповідниках охороняється біля 
105 тис. га лісів. 

В Україні створено шість національних природних парків, в яких охороняється 
більше 74 тис. га лісів. Це Карпатський національний природний парк (Івано-
Франківська область), Шацькі озера (Волинська область), "Синевір" (Закарпатська 
область), Вижницький (Чернівецька область), Азово-Сиваський (Херсонська 
область), Подільські Товтри (Хмельницька область). 

У лісах організовано більше 200 заказників загальнодержавного значення 
площею 310 тис. га. Для збереження у природному стані окремих унікальних 
природних утворень, що мають особливе природоохоронне, наукове, пізнавальне й 
естетичне значення, 13 визначних лісових об’єктів оголошено пам’ятниками 
природи загальнодержавного значення і 1100 пам’яток природи мають місцеве 
значення. Особливою категорією в національній природно-заповідній мережі є 
заповідні урочища, які створюються з метою збереження у природному стані 
цілісних ландшафтів, зокрема лісових. На сьогодні в державному лісовому фонді 
виділено 530 заповідних урочищ загальною площею 65 тис. га. 

 


