ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

ОДЕСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ
ЛІСОВОГО ТА МИСЛИВСЬКОГО
ГОСПОДАРСТВА

Сучасні ліси Одещини - це дорогоцінні скарби, здобуті нелегкою працею тисяч людей.
І ліс віддячує людям сторицею, виконуючи самим своїм існуванням найрізноманітніші корисні функції - водоохоронні, ґрунтозахисні, санітарно-гігієнічні, естетичні тощо.
Ліси Одещини являють собою не стільки джерело деревної
сировини, скільки могутній фактор стабілізації природного навколишнього середовища, надійну складову єдиної екологічної
системи природоохоронних територій України.

Начальник Одеського обласного управління
лісового та мисливського господарства
Домікан Володимир Ілліч

Загальна площа земель лісового фонду області становить 223458 га, з яких вкрито лісовою рослинністю
199050 га.
Лісистість області становить - 6%. Загальний запас деревини в лісах області складає 16,3 млн.куб.м.

ДП “Кодимське ЛГ”

Розподіл загальної площі земель
лісового фонду області за відомчою
підпорядкованістю, тис.га
Міноборони
2128 га

Мінагрополітики,
в. т. ч. пелезахмсні
лісосмуги 72487 га

Інші користувачі
3504 га

Держкомлісгосп
137280 га

ДП “Савранське ЛГ”

Мінтранс
8059 га

ДП “Одеське ЛГ”

Переважаючі деревні породи,
тис.га, %:
Інші - 2,8%
М’яколистяні - 3,8%

Хвойні - 7,9%
Твердолистяні - 85,5%

До складу Одеського обласного управління лісового та мисливського господарства
входить 11 лісгоспів.
Загальна кількість лісництв - 46.
На підприємствах управління працює
близько 1,5 тисячі чоловік.
Лісовий фонд Одеського обласного
управління лісового та мисливського господарства характеризується наступними
показниками:
Загальна площа лісового фонду 137280 га, в тому числі вкриті лісовою
рослинністю землі - 90419 га.
Середній запас на 1 га вкритих лісовою рослинністю земель - 138,9 куб.м.
Природо-заповідний фонд обласного управління налічує 49 територій та
об’єктів, з них 7 територій та об’єктів загальнодержавного значення і 42 території місцевого значення. Їх загальна площа
- 46433 га, що становить 33% від загальної площі лісового фонду управління.

Вікова структура
вкритої лісом площі, %:
Стиглі і
перестиглі - 27%

Пристигаючі - 8,8%

Середньовікові - 46,6%

Молодняки - 17,6%

Пріоритетним напрямком розвитку лісового господарства області на поточний період та перспективу являється розширене відтворення природних рослинних ресурсів шляхом збільшення площі нових лісів, що дозволить збільшити лісистість області до оптимального рівня (від 6% до 9%).
В області діє Регіональна програма “Ліси Одещини” на 2005-2015 рр. Виконання заходів Програми є важливим напрямком подальшого розвитку Одеської області в сфері нарощування площі нових лісів, сталого, оптимального та ефективного ведення лісового господарства.

Динаміка садіння лісу
підприємствами Одеського обласного управління
лісового та мисливського господарства.
В тому числі
Роки

Всього створено л/к, га

На землях державного
лісового фонду

Яруго-балкові
насадження на
еродованих землях
(захисні ліси)

1971-1975 рр.

36680

2340

16000

Полезахисні
лісові смуги

18340

В середньому за 1 рік

7328

468

3200

3660

1976-1980 рр.

23345

7820

13006

2519

В середньому за 1 рік

4668

1564

2600

504

1981-1985 рр.

15542

6046

7959

1537

В середньому за 1 рік

3108

1206

1592

307

1985-1990 рр.

15474

5801

8128

1545

В середньому за 1 рік

3095

1160

1626

309

1991-1995 рр.

11346

5069

5706

571

В середньому за 1 рік

2269

1014

1141

114

1996-2000 рр.

3742

2569

1041

132

В середньому за 1 рік

748

514

208

26

2001 рік

454

366

69

19

2002 рік

508

383

99

26

2003 рік

360

321

34

5

2004 рік

527

460

53

14

2005 рік

421

389

10

22

2006 рік

1548

311

1237

-

2007 рік

2399

288

2111

-

2008 рік

2498

377

2121

-

2009 рік

3362

462

2900

-

2010 рік

3204

204

3000

-

ВСЬОГО за 30 років

121410

33206

63474

24730

Практично всі ліси Одещини є штучно створеними
і потребують посиленого нагляду.

Охорона і захист лісів
Лісгоспами управління здійснюється комплекс заходів, спрямованих на збереження лісів від пожеж, від пошкодження, ослаблення та іншого шкідливого впливу, захист від шкідників та хвороб. Дані заходи проводять
як біологічними методами так і винищувальними заходами.
Щорічно лісові пожежі завдають непоправного збитку природі і народному господарству. Більше 90% лісових пожеж виникає з вини людини. Найбільша кількість пожеж, як правило виникає в весняно-літній період.
У вихідні і святкові дні ліс відвідує величезна кількість людей, що призводить до різкого зростання пожежної
небезпеки. Крім того, ліс та лісосмуги страждають від пожеж, які виникають через спалювання стерні.
Проблема охорони лісів від пожеж ускладнена тим, що в останні десятиріччя на тисячах гектарів створені
штучні насадження хвойних порід.
Щорічно в області виникають десятки випадків лісових пожеж.

Динаміка лісових пожеж у
лісах підприємств ООУЛМГ
2009 рік
площа 50,9 га

2006 рік
площа 13,7 га

2008 рік
площа 40 га

2007 рік
площа 161 га

Державна лісова охорона області забезпечує охорону лісів від пожеж, незаконних рубок шляхом здійснення державного контролю за додержанням вимог лісового законодавства.

Шкільні лісництва Одещини
Велику роль в трудовому вихованні, екологічній освіті та в допрофесійній підготовці молоді відіграють шкільні лісництва.
На сьогоднішній день в області активно
працює 14 шкільних лісництв, де займаються
249 учнів.
Практично всі шкільні лісництва створені
в 2006 році. На даний час є певний досвід роботи. За кожним учнівським лісництвом закріплений робітник лісового господарства. В
державних підприємствах: „Ананьївське ЛГ”,
„Березівське ЛГ”, „Кодимське ЛГ”, ”Саратське ЛГ”,
„Савранське ЛГ” укомплектовані кабінети лісового господарства для шкільних лісництв, де
проводяться заняття з юними лісівниками області по вивченню природного складу лісів,
шкідників та хвороб, таксації лісу та інше.

Впродовж 2009-2010рр. учнями шкільних
лісництв проводилась робота по заготівлі
лісового насіння. Юні лісівники працювали в лісових розсадниках, приймали участь
в посадці лісових культур та догляду за
ними, набували навиків таксації лісу, приймали участь в відводі лісосік підрубку огородженню мурашників, виготовленню та
розвішуванні штучних гнізд, прокладанні та
облаштуванні екологічних стежок.
Кожної весни стартує щорічна Всеукраїнської Акції „Майбутнє лісу - у твоїх руках ”. Головною метою Акції є просвітницька робота
серед молоді щодо значущості лісових насаджень, необхідності їх збереження та примноження.

Мисливське господарство
Площа мисливських угідь Одеської
області становить -2500,8 тис.га, з яких
за підприємствами мисливського господарства - 81,8 тис.га (3,3%).
В управлінні лісового та мисливського господарства угіддя закріплені за 10
лісгоспами. Два господарства управління займаються комплексним веденням мисливського господарства, а саме
вольєрним утриманням тварин для перетримки та розселення, займаються
створенням розплідників по пернатій
дичині.
В Одеській області налічується близько 21,8 тис. мисливців.
В мисливських господарствах Одеського обласного управління лісового та
мисливського господарства працює 23
мисливствознавці та 5 єгерів. На кожного єгеря в середньому припадає 5 тис.
га лісових або 9,5 тис.га польових угідь.
Загальні вкладення на ведення лісового господарства щорічно зростають
і на даний час складають 349,1 тис.грн.

В мисливських угіддях Одеської області мешкає близько
4626 голів копитних тварин, а саме: олень плямистий - 75 голів; козуля - 2819 голів; кабан - 1732 голів. Також налічується
92,7 тис. од. хутрових звірів та 340,8 тис. од. пернатої дичини.
Велика увага приділяється мисливцям, які приїжджають в
господарства на полювання, побудовано місця для відпочинку. Мисливців приваблює якісне обслуговування, професіоналізм єгерської служби, наявність звірів в стані природної
волі та можливість здобути престижні мисливські трофеї.
Крім того, державні районні мисливствознавці займаються контролем за веденям мисливського господарства всіма
користувачами мисливських угідь Одеської області. Також
ведуть боротьбу з порушенням правил полювання та браконьєрства.

ОДЕСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ ЛІСОВОГО ТА МИСЛИВСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
Україна, 65107 м. Одеса, вул. Семінарська, 18/20
Тел.:/ (048) 722-51-25, факс: (048) 722-51-25
E-mail: оdessales@farlep.net
Відділ реалізації продукції: тел.: (048) 717-85-66

Державне підприємство Державне підприємство
«Ананьївське лісове господарство» «Котовське лісове господарство»
Україна, 66400 Одеська обл., м. Ананьїв, пров. Будівельний, 3-Б
Тел.: (04863) 4-03-78, факс: (04863) 4-03-79
E-mail: viklaza@yandex.ru

Україна, 66300 Одеська обл., м. Котовськ, вул. Калініна, 27
Тел.: (04862) 2-45-67, факс: (04862) 2-11-48
E-mail: kotles@ukr.net

Державне підприємство Державне підприємство
«Балтське лісове господарство» «Кодимське лісове господарство»
Україна, 66101 Одеська обл., м. Балта, вул. Шевченка, 5-А
Тел.: (04866) 2-19-75, факс: (04866) 2-19-75
E-mail: balta-les@mail.ru

Україна, 66000 Одеська обл., м. Кодима, вул. Садова, 3
Тел.: (04867) 2-67-79, факс: (04867) 2-56-87
E-mail: kodima2009@yandex.ru

Державне підприємство Державне підприємство
«Березівське лісове господарство» «Одеське лісове господарство»
Україна, 67300 Одеська обл., м. Березівка, вул. Заречна, 1
Тел.: (04856) 2-18-13, факс: (04856) 2-19-39
E-mail: berlms@rambler.ru

Україна, 67832 Одеська обл., Овідіопольський р-н,
смт. Великодолинське, вул. К.Цеткін, 77
Тел.: (04851) 6-85-90, факс: (04851) 6-85-90
E-mail: odessaleshoz@ukr.net

Державне підприємство Державне підприємство
«Великомихайлівське лісове господарство» «Саратське лісове господарство»
Україна, 67103 Одеська обл., Великомихайлівський район,
вул. Новопетрівка, 1
Тел.: (04859) 2-11-48, факс: (04859) 2-11-48
E-mail: umles_hoz@ukr.net

Україна, 68200 Одеська обл., м. Сарата, вул. Косовського, 1
Тел.: (04848) 2-14-54, факс: (04848) 2-14-54
E-mail: lmssarata@ukr.net

Державне підприємство Державне підприємство
«Ізмаїльське лісове господарство» «Савранське лісове господарство»
Україна, 68606 Одеська обл., м. Ізмаїл, вул. Першотравнева, 8
Тел.: (04841) 2-53-27, факс: (04841) 2-53-27
E-mail: tanya@izm.odessa.ukrtel.net

Україна, 66222 Одеська обл., Савранський район,
с. Слюсарево, вул. Лісова, 1
Тел.: (04865) 3-15-61, факс: (04865) 3-15-61
E-mail: savranles@meta.ua

Державне підприємство
«Ширяївське лісове господарство»
Україна, 66800 Одеська обл., смт. Ширяво, вул. Степова, 32-Д
Тел.: (04858) 2-16-52, факс: (04858) 2-16-52
E-mail: sirlg@ukr.net

