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Інформаційно-аналітичні матеріали щодо змін клімату 

Ліси та лісове господарство на міжнародному рівні визнані важливою 

складовою кліматичної політики, що знайшло своє відображення у 

міжнародних угодах, які сьогодні визначають основи розвитку людства, 

зокрема – в Рамковій конвенції ООН про зміну клімату (РКЗК ООН), 

Кіотському протоколі, Паризькій угоді тощо.  

Сектор землекористування та лісового господарства (далі - ЗЛГ) – єдиний серед 

секторів економіки України, в якому парникові гази (далі - ПГ) поглинаються у 

обсягах, що значно перевищують обсяги секторальних викидів.  

Внесок сектору ЗЛГ в загальній структурі викидів/поглинання ПГ в Україні є 

позитивним – у секторі поглиналося близько 5% від загальної кількості викидів 

ПГ.  

Проте в подальшому обсяги поглинання ПГ в лісах будуть поступово 

зменшуватися через природні процеси зменшення приросту лісової фітомаси у 

зв’язку зі зміною вікової структури (старінням лісів). Природнє старіння лісів, 

посилення процесів передчасного усихання насаджень, заборона на проведення 

рубок та незначні обсяги лісорозведення (створення нових лісів) призведуть у 

перспективі до зменшення приросту в лісах і відповідно – до зменшення обсягів 

поглинання  ПГ.  

Довідково: 

Запобігання зміні клімату – політики та заходи, що здійснюються з метою 

скорочення викидів із джерел і підвищення якості поглиначів парникових газів. 

Адаптація до зміни клімату – процес пристосування природних та 

антропогенних систем до існуючого або очікуваного клімату і його впливів. В 

антропогенних системах метою адаптації є зменшення або запобігання збиткам 

або використання сприятливих можливостей. 

Кліматично оптимізоване лісове господарство - це підхід щодо 

переорінтування відповідних систем господарювання до забезпечення сталого 

виробництва продукції в умовах зміни клімату.  Основні цілі підходу:стале 

підвищення продуктивності та доходності , адаптація та підвищення стійкості 

до зміни клімату, та скорочення та / або припинення викидів парникових газів. 

Діяльність у лісовому господарстві одночасно сприяє запобіганню зміні 

клімату, та адаптації (за умови, що така діяльність ґрунтується на принципах 

сталого ведення лісового господарства).  

Оцінка уразливості / ризиків 

Уразливість лісів України до зміни клімату лишається мало дослідженою 

проблемою.  



Вплив зміни клімату на ліси включає як позитивні (наприклад, збільшення 

життєвості і росту деревостанів в залежності від збільшення концентрації CO2, 

збільшення ефективності використання води рослинами, або ж більш довгий 

вегетаційний період), так і негативні ефекти (наприклад, погіршення росту і 

збільшення стресу і відпаду внаслідок комбінованого впливу змін клімату і 

зумовленої кліматичними змінами динаміки лісових шкідників і патогенів). 

Потрібно також брати до уваги, що ліси знаходяться під впливом різноманітних 

антропогенних факторів: збільшення концентрації озону в нижніх шарах 

тропосфери, забруднення атмосфери, вод і ґрунтів, осадження азоту, 

рекреаційне навантаження тощо.  

Зміна клімату може бути більш сприятливою для розвитку одних видів лісових 

шкідників та хвороб і менш сприятливою для інших.  

Підвищення спроможності лісового господарства у запобіганні змін 

клімату 

Для підтримки поглинання та секвестрації ПГ у лісах, заходи у лісовому 

господарстві повинні бути спрямовані на збільшення площі лісових насаджень, 

підвищення біологічної стійкості та продуктивності лісостанів, удосконалення 

охорони і захисту лісів,а також забезпечення сталого і кліматично 

оптимізованого ведення лісового господарства і лісокористування. Система 

кліматично оптимізованих методів ведення лісового господарства (Climate 

Smart Forestry) поєднує такі заходи: 

 Збільшення площі лісів, захисних насаджень та лісових полос. Вказані 

заходи пов’язані зі зміною структури землекористування, збільшення 

площі земель, вкритих лісовою рослинністю, раціональне розміщення 

лісів та агролісомеліоративних насаджень у якості середовищетвірного 

каркасу в агроландшафті. 

 Підвищення біологічної стійкості лісових насаджень шляхом підбору 

при лісовідновленні та лісорозведенні деревних і чагарникових порід, 

стійких до проявів зміни клімату, дотримання принципів лісонасіннєвого 

районування і лісоекологічної типології  при проектуванні і створені 

лісових культур, проведення рубок формування і оздоровлення лісів, а 

також санітарних рубок і рубок головного користування з метою 

посилення стійкості лісостанів до проявів зміни клімату. 

 Удосконалення охорони і захисту лісів має забезпечити мінімізацію 

втрат вуглецю, накопиченого в різних компонентах лісової екосистеми 

(передусім – в деревині та лісових грунтах). Головну увагу потрібно 

приділяти профілактиці, ранньому виявленню та швидкій ліквідації 

лісових пожеж, моніторингу і своєчасному проведенню лісозахистних 

заходів для попередження виникнення масових осередків лісових 

шкідників та хвороб. 

 Сприяння заміщенню енергоємної продукції (виробленої з металу, 

бетону, пластику тощо) на продукцію з деревини, вирощеної при сталому 

(збалансованому) веденні лісового господарства та законно 

заготовленої.Реалізація заходів із заміщення енергоємної продукції буде 



стимулювати використання продукції та виробів з деревини, які мають 

довгий термін експлуатації, замість матеріалів, виробництво яких 

пов’язане зі значними викидами ПГ. Поглинутий у деревині вуглець 

консервується на період її використання, окрім цього, вказаний захід 

сприятиме зменшенню викидів ПГ в інших секторах економіки внаслідок 

заміщення енергоємної продукції на продукцію з деревини. 

Основні напрями адаптації лісового господарства до зміни клімату 

Основні напрями адаптації лісового господарства до зміни клімату окреслені у 

документі «Стратегія запобігання та адаптації до зміни клімату сільського, 

лісового, мисливського і рибного господарств України на період до 2030 року», 

який розроблений за підтримки ФАО та німецько-українського 

агрополітичного діалогу на виконання міжнародних зобов’язань України згідно 

з пунктом 19 Статті 4 Паризької угоди, пунктом 35 Рішення 1/СР.21 

Конференції Сторін Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, виконання 

Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, а також на 

виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 6 грудня 2017 року 

№ 878 «Про затвердження плану заходів щодо виконання Концепції реалізації 

державної політики у сфері зміни клімату на період до 2030 року».  

Адаптація лісового господарства до зміни клімату має свою специфіку, 

зумовлену тим, що по-перше – управлінські рішення щодо адаптації лісів 

охоплюють значні часові проміжки – десятиліття і навіть століття, а по-друге, 

адаптуватися потрібно до абсолютно нових кліматичних умов, які не існували в 

минулому і для яких відсутній попередній досвід ведення господарства. 

Зазначена специфіка зумовлює високий рівень невизначеностей щодо 

майбутніх тенденцій і трендів росту та розвитку лісів, тому адаптаційні заходи 

мають базуватися на принципах сталого ведення лісового господарства, які 

дають основу для прийняття управлінських рішень на засадах збалансованості 

та невиснажливості.  

Кліматично оптимізоване лісове господарство забезпечує  реалізацію 

принципів «екосистемної адаптації», які поліпшують управління 

екосистемами,що забезпечує підтримку широкого спектру екосистемних послуг 

– від регулювання місцевих кліматичних умов та очищення повітря до 

секвестрації вуглецю, зниження ризиків стихійних явищ, забезпечення чистою 

питною водою, підтримання біорізноманіття тощо.  

Чинні лісівничі нормативи загалом дозволяють здійснювати заходи з адаптації 

лісового господарства до зміни клімату, проте необхідно внести певні зміни 

щодо підтримки наближеного до природи лісівництва, використання 

селекційного садивного матеріалу, підтримки популяційного насінництва, 

використання методів комбінованого відновлення лісів, розширення 

застосування рубок із збереженням підросту і вибіркових рубок, оперативного 

проведення санітарних рубок до масового заселення дерев стовбуровими 

шкідниками або ураження хворобами тощо. 

Рекомендовані заходи для лісового господарства передбачають впровадження 

«про-активної адаптації», заходи якої носять упереджувальний характер і 



спираються на сучасні наукові знання, сценарії зміни клімату та проекції щодо 

майбутніх лісів. До таких заходів відносяться: 

 комплексний аналіз чинної нормативної бази ведення лісового 

господарства та визначення шляхів її удосконалення з урахуванням 

проблем зміни клімату; 

 інтеграція до чинної нормативної бази принципів кліматично 

оптимізованого і сталого ведення лісового господарства та заходів з 

адаптації; 

 зміцнення потенціалу організацій, що збирають інформацію про стан 

лісів України (лісовпорядкування, інвентаризація та моніторинг лісів, 

нагляд за шкідниками і хворобами), зокрема – активне впровадження в їх 

роботу ГІС та інформаційно-комунікаційних технологій; 

 розвиток методів і моделей прогнозування та сценарного аналізу впливів 

зміни клімату на лісові екосистеми та лісове господарство; 

 розвиток наземних і дистанційних методів інвентаризації та моніторингу 

лісів з урахуванням потреб відслідковування впливу зміни клімату; 

 удосконалення методів оцінки вразливості лісів при зміні клімату і 

вивчення адаптаційних можливостей лісових екосистем; 

 підтримка перманентного лісового покриву і збільшення лісистості 

території шляхом вирощування лісових насаджень з деревних і 

чагарникових порід, стійких до сучасних та майбутніх проявів зміни 

клімату;  

 збереження і збільшення біологічного різноманіття лісових екосистем, 

постійний моніторинг популяцій флори і фауни в умовах зміни клімату, 

підвищення ефективності управління природно-заповідними територіями, 

збереження та відновлення водно-болотних угідь, урахування 

рекреаційної ємності територій при плануванні туристичної діяльності в 

лісах; 

 надання переваги природньому поновленню лісів, збільшення частки 

змішаних лісових культур при штучному лісовідновленню; 

 адаптивне коригування строків і технологій підготовки ґрунту, схем 

змішування, строків посадки та проведення доглядів за лісовими 

культурами; 

 інтродукція лісових порід з метою розширення породного складу лісів за 

рахунок порід, що ростуть в ареалах, де кліматичні умови подібні до тих, 

які передбачаються кліматичними сценаріями; 

 уточнення лісонасінєвого районування; 

 розробка програми розвитку лісового насінництва, що забезпечуватиме 

збереження генетичного потенціалу лісів у генетичних резерватах, 

створених на основі найбільш цінних природних насаджень, створення 

генетичних банків насіння лісових порід, розширення мережі 



географічних культур аборигенних і інтродукованих видів у різних 

природних зонах України; 

 створення архівів клонів, де будуть представлені генотипи виділених 

плюсових і елітних дерев з районів масового всихання лісів; 

 виявлення локальних популяцій, стійких до негативного прояву зміни 

клімату та забезпечення збору від них насіння поліпшеної якості; 

 збільшення частки несуцільних рубок головного користування, 

забезпечення збереження цінних для біорізноманіття окремих великих і 

дуплистих дерев на лісосіках, впровадження і дотримання технологій 

проведення рубок, які дозволяють зберігати живий надгрунтовий покрив, 

підріст та підлісок на лісосіках; 

 сприяння формуванню мішаних і складних за структурою лісостанів, 

мінімізація площ вирощування лісових монокультур; 

 впровадження кращих практик з контролю поширення шкідливих комах і 

хвороб лісів; 

 впровадження сучасних технічні засобів і технологій оперативного 

виявлення лісових пожеж, забезпечення сучасними технічними засобами 

пожежогасіння; 

 створення фонду розвитку лісового господарства, страхових і резервних 

фондів, для фінансування адаптаційних заходів та компенсації витрат у 

зв’язку із зростанням вартості проведення лісогосподарської діяльності в 

умовах зміни клімату; 

 внесення змін до програм підготовки і перепідготовки лісівничих кадрів 

для покращення розуміння ролі клімату і його впливу на динаміку стану 

лісів, навчання методам адаптації до зміни клімату в лісовому 

господарстві. 

Тематичним планом науково-дослідних робіт Держлісагентства на 2020-

2024 роки передбачено підготовку Стратегії адаптації лісів та лісового 

господарства до зміни клімату. В рамках виконання наукової роботи 

Держлісагентством поставлені наступні завдання: 

- оцінити вразливість лісів до зміни клімату з урахуванням регіональних 

досліджень на стаціонарних дослідних об’єктах; 

- провести прогнозування впливу наслідків зміни клімату на лісові 

екосистеми на регіональному рівні та вибрати відповідні моделі і підходи до 

лісоуправління;  

- підготувати пропозиції щодо змін і доповнень до нормативно-правової 

бази з ведення лісового господарства з метою удосконалення практики ведення 

лісового господарства для мінімізації наслідків зміни клімату (впровадження 

кращих практик наближеного до природи лісівництва: зменшення 

інтенсивності рубок, перехід на поступові та вибіркові способи рубок з метою 

створення сприятливих умов для природного поновлення; використання порід, 

які краще пристосовані до нових кліматичних умов тощо);  



- розробити стратегію адаптації лісів та лісового господарства України до 

зміни клімату з планом дій щодо лісогосподарської діяльності з орієнтацією на 

регіональні особливості лісів під час впровадження заходів з пом’якшення та 

адаптації. 

Разом з цим необхідно зазначити, що на жаль, у галузі лісового 

господарства України не має ні міжнародних, ні державних фінансових 

механізмів підтримки заходів з адаптації. Україна не входить до списку країн, 

для яких передбачена можливість отримання міжнародно фінансової підтримки 

на вирішення проблем зміни клімату, тому важливо максимально 

використовувати можливості для залучення зарубіжного фінансування від 

окремих країн та проектів. Такі проекти здебільшого проводяться під наглядом 

Мінекоенерго, і в них потрібно передбачати лісову складову, спрямовану на 

вирішення проблем зміни клімату в лісовій галузі. З іншої сторони – 

фінансування кліматоохоронної діяльності у лісовому господарстві не може 

здійснюватися через недосконалість національної нормативної бази, пов’язаної 

з поглинанням парникових газів, зокрема – функції лісів з поглинання 

парникових газів лісами та депонування вуглецю в деревині не урегульовані в 

національному нормативно-законодавчому полі. Ця проблема потребує 

законодавчого урегулювання. 

Адаптація лісів і лісового господарства до кліматичних змін – це не 

галузева, а загальнодержавна і загальнонаціональна проблема. Впровадження 

адаптаційних заходів є обов’язковою передумовою ефективного використання 

значного потенціалу лісів і лісового сектору для пом’якшення наслідків зміни 

клімату. Наявність такого потенціалу зумовлена необхідністю оптимізації 

структури землекористування в країні та потребами у збільшенні площі лісів, а 

також можливостями, які забезпечуються шляхом удосконалення 

лісоуправління та покращенням охорони і захисту лісів. 

 

 


