
Міжнародна конференція з питань захисту лісу 

17-20 жовтня 2016 р. в м. Бедлево (Польща) відбулася конференція 

"Актуальні проблеми охорони лісу - 2016", організаторами якої були Інститут 

досліджень лісівництва (Instytut Badawczy Leśnictwa) та Познанська 

регіональна дирекція лісів. В роботі конференції взяли участь науковці та 

лісівники-практики з Польщі, Литви, Німеччини, Словаччини, Чехії та України 

– загалом понад 100 учасників. В складі української делегації були доцент каф. 

лісівництва Національного лісотехнічного університету України Крамарець 

В.О., директор Державного спеціалізованого лісозахисного підприємства 

"Львівлісозахист" Ясіновський І.А., асистенти каф. лісівництва НЛТУ України 

Мацях І.П. та Ходзінський В.П.  

Робота конференції проходила за такими трьома напрямками: "Проблеми 

охорони лісу в Польщі та сусідніх країнах", "Моніторинг поширення шкідливих 

лісових комах", "Методи охорони лісу". Всього на конференції було заслухано 

25 усних доповідей та представлено 10 стендових доповідей. 

Колективна доповідь науковців зі Словаччини була присвячена 

характеристиці найважливіших чинників, які призводили до погіршення 

санітарного стану лісів у цій країні в 2015 р. Петр Захраднік доповів про 

особливості розвитку та поширення короїда-типографа в національному парку 

Шумава (Чехія) та про проблеми і конфлікти між лісівниками, екологічними 

активістами та політиками-популістами, які виникають при цьому. 

Різним аспектам захисту лісу в Польщі були присвячені доповіді 

працівників Генеральної дирекції лісів Польщі (аналог Агентства лісових 

ресурсів України): Каміла Шпаковського – "Всихання ялинових та соснових 

лісів Польщі" та Збігнева Філіпека – "Прогноз поширення шовкопряда-черниці 

на 2017 рік".  

Доповідь Крамарця В.О., Мацях І.П. та Ясіновського І.А. була присвячена 

аналізу сучасного стану та проблемам проведення санітарних рубок в лісах 

України. 



Професор Марек Томалак (Інститут охорони рослин, м. Познань) зробив 

доповідь про можливість розвитку соснової стовбурової нематоди 

(Bursaphelenchus xylophilus) в лісах Польщі.  

Результатами досліджень впливу біотичних та абіотичних чинників на 

відмирання модринових лісів Польщі поділилися Катажина Сікора та Ханна 

Шмідла (Інститут лісових досліджень). 

Особливостям поширення стовбурових шкідників у лісах Польщі були 

присвячені доповіді Ярослава Гураля з колегами із Закладу охорони лісу у 

Вроцлаві – "Вплив посухи на санітарний стан деревостанів на території 

Дольного Шльонску"; Артура Руткевіча (Головна школа сільського 

господарства у Варшаві) – "Розвиток камбіофагів сосни в деревостанах 

пошкоджених вітром" та проф. Войцеха Гродського (Інститут лісових 

досліджень) – "Поширення короїда-типографа в Татранському національному 

парку після урагану 2013 р." 

Досить детально розглядали на конференції питання моніторингу 

поширення шкідників лісу. Томаш Мішкевіч розповів про нові форми 

феромонних пасток та диспенсерів, які виробляє підприємство "Chemipan" 

Інституту фізичної хімії Польської Академії наук. Колективна доповідь 

польських та німецьких спеціалістів (Отто Лютц-Флоріан та ін.) була 

присвячена питанням моніторингу короїда-двійника (Ips duplicatus) на території 

Саксонії, Судетів та Дольного Шльонску". Аліція Совінська із колегами 

(Інститут лісових досліджень) подали попередні результати апробації методів 

моніторингу синьої соснової златки та короїда вершинного.  

Співробітники Інституту фізичної хімії Польської Академії Наук 

(Кржиштоф Рудзіньський та ін.) доповіли про дослідження та синтез феромонів 

соснового шовкопряда, а в колективній доповіді працівників Інституту 

досліджень лісівництва під керівництвом проф. Лідії Суковатої була подані 

перші результати практичного використання нових феромонів для моніторингу 

поширення цього шкідника в соснових лісах.  



Про новий спосіб моніторингу п'ядунів (Geometridae) та оцінки загрози їх 

поширення в дубових лісах з допомогою пасток на стовбурах дерев ішлося в 

доповіді Томаша Яворського із колегами (Інститут лісових досліджень). 

Значне зацікавлення та жваве обговорення викликали доповіді щодо 

методів захисту лісу.  

Івона Скржеч з колегами доповіли про дворічні результати впровадження 

інтегрованої системи охорони молодняків від шкідників та хвороб, розробленої 

в Інституті досліджень лісівництва.  

Альдона Перлінська (завідувач відділом захисту лісу Генеральної дирекції 

лісів Польщі) подала інформацію про препарати Mospilan 20 SP та Dursban 480 

EC, які використовуються для боротьби із хрущами.  

Працівники Закладу охорони лісу в Радомі під керівництвом Марека 

Камули доповіли про моніторинг поширення короїда верхівкового в соснових 

лісах на території Любельської дирекції лісів. 

Грегорж Роговський та Грегорж Пацек (Заклад охорони лісу у Вроцлаві) 

подали результати порівняльної оцінки ефективності феромонних пасток Trinet.  

Цікаві результати впровадження інтегрованої охорони насінних плантацій 

модрини європейської від шкідників шишок подав Цезарій Бистровський з 

колегами (Інститут лісових досліджень).  

Аліція Сєрпіньска з колегами (Інститут лісових досліджень) подали 

результати досліджень можливості використання ентомопатогенного гриба 

Cordyceps militaris для захисту лісу.  

Люба Андрушко (Політехнічний університет, м. Кєльце) доповіла про 

кошти, які витрачаються на захист лісу надлісництвами в Польщі. 

Цікавими були і постери. На відміну від багатьох інших конференцій, 

кожен автор постера повинен був коротко представити результати своїх 

досліджень (рис. 1). З великою цікавістю учасники ознайомилися з 

результатами досліджень видового складу шкідників в кормовому раціоні 

крота, представлених на постері Ходзінського В.П. (НЛТУ України) та Різуна 

В. (Державний природознавчий музей Національної академії наук України). 

Проблеми, які виникають при поширенні інвазійних видів фітопатогенів на 



території заповідних об'єктів заходу України висвітлені на постері 

Ясіновського І.А. та Крамарця Ю.В. (ДСЛП "Львівлісозахист"). На інших 

постерах були подані результати досліджень кореневих гнилей (проф. З. Сєрота 

із колегами); поширення опенька в дубових лісах (проф. П. Лакоми та ін.); 

особливостей розвитку популяцій короїдів та видового складу патогенів і 

паразитів короїда-типографа (Й. Хубачкова та Х. Ванічка). 

 

   
Рис. 1. Доповіді біля постерів  

 

Для учасників конференції була організована екскурсія до лісів з участю 

ясена звичайного, пошкоджених інвазійним патогенним грибом Hymenoscyphus 

fraxineus. В цих лісостанах польські колеги оперативно провели суцільні 

санітарні рубки (рис. 2) та висадили лісові культури вільхи, дуба та ін. листяних 

порід.  



   
Рис. 2. Екскурсія в лісостани ясена, ураженого грибом Hymenoscyphus fraxineus 

 

Під час відвідин палацу в Рогаліні учасники конференції ознайомилися з 

історією та культурою цього регіону Польщі. 

Про проблеми, пов'язані із поширенням небезпечного патогена соснових 

лісів гриба Sphaeropsis sapinea на території Великопольського національного 

парку, в ході екскурсії доповіли працівники служби захисту лісу та 

співробітники національного парку (рис. 3). На зрізаних модельних деревах 

зразу ж в лісі з допомогою лупи продемонстрували, як виглядають плодові тіла 

збудника хвороби (рис. 4).  

 
Рис. 3. Учасники конференції в соснових лісах Великопольського 

національного парку 
 



 
Рис. 4. Плодові тіла гри  ба Sphaeropsis sapinea 

 

В конторі та музеї Великопольського національного парку учасники 

конференції ознайомилися із історією створення та досвідом роботи цього 

заповідного об'єкту.  

Наукові контакти та обмін інформацією в питаннях захисту лісу свідчать 

про те, що шкідники та хвороби лісу не знають кордонів. Однак, попри дуже 

подібні проблеми в лісах, рівень суспільного розуміння та довіра до діяльності 

лісівників в Польщі значно вищі ніж в Україні.  


