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В С Т У П 

Ліси України з давніх давен відігравали величезну роль в житті | 
народу. Вони давали плоди до столу, деревину для будівництва, 
траву і сіно для худоби; ліси є місцем полювання на різну дичи- | 
ну. Ліси — оздоба людського життя, цілюще середовище для здо-
ров'я. Саме у природі закладена першооснова нашого життя, від її 
стану залежить здоров'я сьогоднішнього і майбутніх поколінь. Лі-
си як найбільш могутні рослинні угруповання і основні компонен-
ти біосфери мають неоціненне значення у формуванні природного 
середовища і кламату, в регулюванні водного балансу, в захисті 
сільськогосподарських угідь від ерозії, збереженні флори і фауни. 

За останні 500 років в Україні стало втричі менше лісів. Якщо 
у першому тисячолітті на території України площа лісів становила 
близько 27 млн. га, то в наш час — лише 8,6 млн. га. 

Надмірна експлуатація лісових росурсів України, особливо у 
повоєнний період (з 1945 р.), призвела до значного їх виснаження 
(розмір лісокористування перевищував розрахункові норми у 2 
рази і більше). Внаслідок надмірних рубок лісу різко погірши-
лись: загальний стан лісів, їх вікова структура, повнотність, ста-
більність лісових екосистем, а також продуктивність лісостанів. 
Сьогодні малолісна Україна не може забезпечити власних потреб 
у деревині (щорічний дефіцит в лісоматеріалах становить близько 
25 млн. м3), а ліс як важливий фактор екологічної стабільності 
нездатний повною мірою виконувати захисних функцій. 

Для поліпшення екологічної ситуації і розширення лісоси-
ровинного потенціалу України необхідно збільшити у 1,5—2 ра-
зи площу лісів за рахунок залісення неугідь і низькопродуктивних 
земель, які непридатні для сільського господарства, створити си-
стему захисних насаджень на полях і берегах річок; своєчасно і 
якісно проводити лісовідновні заходи і рубки догляду в лісах 
державного лісового фонду, формувати лісостани оптимального по-
родного складу і повноти, використовуючи селекційно-генетичний к 
посадковий матеріал. З метою поліпшення екологічної ситуації, | 
підтримання біогеографічного різноманіття і оптимізації стану 
природного середовища доцільно створити єдину систему природо-


