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Лісогосподарська діяльність у 2010 році
У 2010р. в Дніпропетровській області вироблено продукції лісового
господарства у фактичних цінах на суму 30,8 млн.грн, що на 30,3% більше,
ніж у 2009р. Частка обсягів продукції лісозаготівель у загальних обсягах
продукції лісового господарства становила 17,8%.
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Загалом по області у 2010р. від усіх видів рубок заготовлено
52,1 тис.м3 деревини, що на 20% більше, ніж у 2009р.
Із загальної кількості заготовленої деревини лісоматеріали круглі
склали 5,6 тис.м3, у т.ч. для виробництва пиломатеріалів і заготовок –
5,1 тис.м3, для будівництва – 0,5 тис.м3. Дров'яної деревини для
технологічних потреб заготовлено 13,2 тис.м3, дров для опалення –
25,0 тис.м3.
Залишки невивезеної деревини на лісосіках становили 1,8 тис.м3,
залишок неочищених площ лісосік – 0,3 тис.га.

Освоєно розрахункової лісосіки лісогосподарськими підприємствами та
фактично заготовлено ліквідної деревини в порядку рубок головного
користування за господарствами 1 тис. м3 .
Незначну частку в обсягах продукції лісового господарства складають
другорядні лісові матеріали та продукція побічного лісового користування.
Лісогосподарськими підприємствами області в 2010р. заготовлено:
15,4 тис.шт. новорічних ялинок, 6 т сіна.
Відтворення лісів проведено на площі 1962 га, що 13,6% менше, ніж в
2009р., у т.ч. садіння і висівання лісу – 1907 га, його природне поновлення –
55 га. Переведено лісових культур та ділянок із природним поновленням у
вкриті лісовою рослинністю землі – 363 га. Протягом 2010р. було
зафіксовано 34 випадки порушеня лісового законодавства, що на 6,3 %
більше, ніж у 2009р., заподіяна шкода внаслідок порушень становить
725,9 тис.грн.
У лісовому фонді області в 2010р. зафіксовано 124 випадки лісових
пожеж, що на 56,9 % менше, ніж в 2009р., але порівняно з попереднім роком
площа лісу, пройдена пожежами, збільшилась у 7,7 раза і склала 1942 га;
сума заподіяних збитків лісовими пожежами становила 18,5 млн.грн. Частка
лісових земель, що зазнали низових пожеж, склала 60,5%, або 1175 га та
верхових, відповідно, 39,5%, або 767 га.
У 2010р. загинуло 1797 га лісових насаджень, що у 19 разів більше, ніж
у 2009р, у т.ч. від лісових пожеж – 1797 га. На початок 2010р. в лісах було
7,8 тис.га осередків шкідників і хвороб лісу, ще 3,4 тис.га нових осередків
виникло протягом року.
Виконання лісозахисних робіт щодо знищення осередків шкідників та
хвороб лісу проведено на площі 3,1 тис.га. Роботи по захисту лісів від
шкідників проводились біологічними та хімічними методами. За
результатами проведених заходів та під впливом природних факторів зникло
осередків шкідників та хвороб лісу на площі 0,9 тис.га. На кінець року
залишилось 2,6 тис.га лісу, що потребували негайних заходів боротьби.
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