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1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Лісозаготівельний процес включає в себе три 
основні складові: лісосічні роботи, транспорт лісу і нижньо- 
складські роботи, від раціональної організації яких залежить 
ефективність процесу заготівлі деревини. Лісосічні роботи, які 
проводяться у гірських лісах характеризуються наступними 
особливостями:

- різноманітністю природних і виробничих умов, що 
зумовлює необхідність конкретизації вибору технологічного 
процесу і застосовуваних систем машин та механізмів для 
кожної лісосіки;

- різноманітністю породного складу, широким спектром 
розмірної структури та якісних показників заготовлюваної 
деревини;

- лісосіки за своїм розміром мають обмежені параметри і 
зазвичай характеризуються незначним запасом деревини, що 
спричиняє до частих переміщень лісозаготівельної техніки до 
місць її заготівлі. При цьому формується мережа лісотранс- 
портних шляхів значної протяжності як для первинного 
транспортування, так і вивезення заготовленої деревини;

- крупні розміри заготовлюваних лісоматеріалів впливають 
на вибір габаритів і потужності застосовуваних лісових машин;

- освоювані лісосіки характеризуються територіальною 
роз’єднаністю, що створює труднощі в організації і управлінні 
проведення лісосічних робіт та їх матеріально-технічного 
забезпечення.

1.2 Ефективність лісозаготівлі в значній мірі залежить від 
наявності і стану лісотранспортної мережі, яка базується на 
лісових автодорогах. Їх параметри і стан впливають на виконан
ня лісогосподарських і лісозаготівельних робіт, строки вивезен
ня лісової продукції та підвезення посадкового матеріалу, 
механізмів і працівників до місця робіт з охорони та захисту 
лісу, забезпечення своєчасної доставки засобів і людей для
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боротьби з лісовими пожежами та шкідниками і хворобами лісу.
Раціональна структура дорожньої мережі лісових 

територій є головним фактором покращення загальної культури 
лісових районів і підняття лісівництва на вищий рівень. Тому 
сучасні вимоги до інтенсифікації лісового господарства на 
принципах сталого розвитку передбачають удосконалення 
транспортної мережі в лісових масивах, включаючи 
оптимізацію шляхів первинного транспортування деревини.

1.3 Застосування на лісосічних роботах наземної техніки 
спричиняє до істотного пошкодження лісового ґрунтового 
покриву та створює передумови для розвитку ерозійних 
процесів. Крім того, основна кількість рік і потоків беруть свій 
початок в лісових масивах, порушення природного стану в яких 
призводить до зменшення їх водності, забруднення та інших 
негативних явищ, що в свою чергу підвищує ризики виникнення 
глобальних екологічних проблем. Тому при виборі способів 
рубок та технологічних варіантів освоєння лісосік необхідно 
передбачати досягнення цілісності і екологічної стійкості 
лісових екосистем, як під час проведення лісосічних робіт, так і 
після їх завершення.

1.4 Одними із основних показників, що характеризують 
технологічний процес, є спосіб заготівлі деревини та вид 
лісопродукції, яка вивозиться з лісосіки до споживача. Від цього 
залежить склад та послідовність виконання основних операцій 
технологічного процесу лісозаготівлі. За сучасних умов в 
гірських умовах деревина заготовляється на лісосіці 
стовбурами, півстовбурами та сортиментами. У залежності від 
цього можуть застосовуватися два типи технологічних процесів 
лісозаготівлі - стовбурна чи сортиментна.

1.5 Стовбурна технологія лісозаготівлі передбачає 
звалювання дерев, обрубування сучків та первинне 
транспортування очищених стовбурів до верхнього складу чи 
навантажувального пункту. Тут деревина вантажиться на 
лісовозний транспорт для перевезення на нижній склад для
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подальшої первинної обробки. За умови заготівлі довгомірних 
стовбурів можливий їх поділ на частини. Головною перевагою 
стовбурної технології заготівлі деревини є можливість переносу 
частини технологічних операцій по її первинній обробці з лісу 
на нижній склад, де концентрація виробництва дозволяє 
застосовувати машинізовані і автоматизовані технологічні 
процеси. Крім цього створюються умови для комплексного 
використання біомаси стовбурів, підвищення якості обробки та 
розширення номенклатури продукції, що випускається.

1.6 Технологічний процес заготівлі сортиментів 
передбачає виконання всіх технологічних операцій по 
первинній обробці деревини в лісових масивах, у результаті 
чого здійснюється вивезення готової продукції у вигляді 
сортиментів. До переваг сортиментної технології лісозаготівлі 
відноситься:

- проведення несуцільних рубок здійснюється без 
суттєвого порушення лісового середовища з дотриманням 
лісівничих вимог;

- заготовлена на лісосіці деревина, зазвичай, вивозиться 
безпосередньо до споживача, що дозволяє зменшити частку 
переміщувально-навантажувальних операцій та складських 
робіт, а також збільшити корисне навантаження на рейс завдяки 
можливості застосування магістральних автопотягів;

- відпадає необхідність у будівництві нижніх складів, для 
яких притаманне енергоємне та металоємне технологічне 
устаткування і потреба в значних площах для складування 
лісоматеріалів.

1.7 Ефективна і раціональна організація технологічного 
процесу лісозаготівлі в гірських умовах має базуватися 
насамперед на попередньо спланованій та облаштованій, 
відповідно до вимог “Інструкції по проектуванню лісових 
автомобільних доріг в гірських умовах Карпат”, мережі 
автодоріг у лісових масивах. Це забезпечить можливість 
безперешкодного під’їзду чи перебазування лісових машин до
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освоюваних ділянок, підвищення їх продуктивності за рахунок 
зменшення середньої віддалі трелювання, а також зниження 
частки лісової поверхні, зайнятої під трелювальними волоками, 
які вносять негативні зміни в лісову екосистему та є основними 
осередками розвитку ерозійних процесів.

1.8 Планування, організація та проведення лісосічних 
робіт має здійснюватися з дотриманням вимог “Правил рубок 
головного користування в гірських лісах Карпат” і “Правил 
охорони праці для працівників лісового господарства та лісової 
промисловості” .

1.9 “Рекомендації з удосконалення технології лісозаготівлі 
при різних способах рубок в гірських лісах Українських 
Карпат” містять інформацію про основні природно-виробничі 
фактори, що служать основою для вибору технології рубок, 
включають технологічні схеми, на яких базується проведення 
лісосічних робіт на засадах природозбереження, висвітлюють 
підходи до удосконалення дорожньої мережі в лісових масивах, 
а також основні вимоги техніки безпеки до проведення 
лісозаготівлі різними видами машин і механізмів.

1.10 Рекомендації спрямовані на зменшення негативного 
впливу на лісове середовище різних способів рубок шляхом 
застосування оптимальних, для конкретних природно- 
виробничих умов, технологічних процесів, що базуються на 
застосуванні сучасних природозберігаючих систем машин.

1.11 “Рекомендації з удосконалення технології 
лісозаготівлі при різних способах рубок в гірських лісах 
Українських Карпат” розроблені з урахуванням основних 
положень чинних нормативних документів, що регламентують 
проведення рубок в лісах регіону Українських Карпат і 
конкретизують порядок облаштування лісотранспортної мережі, 
методи і технологічні процеси суцільних і вибіркових рубок з 
урахуванням екологічних аспектів лісосічних робіт та 
покращення гідрологічної ролі лісових територій.
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2 ПЛАНУВАННЯ МЕРЕЖІ 
ЛІСОВИХ АВТОДОРІГ

2.1 На кожному підприємстві, що веде лісове 
господарство, повинна бути розроблена не менш ніж на 
п’ятнадцятирічний період перспективна схема лісотранспортної 
мережі, яка в обов’язковому порядку затверджується вищим 
органом у системі управління. Перспективною схемою має 
передбачатися поетапний розвиток мережі лісових автодоріг з 
доведенням їх густоти до оптимальних величин з урахуванням 
конкретних природно-виробничих умов. На першому етапі ре
комендується досягнути густоти дорожньої мережі 1 км/100 га.

2.2 Планування транспортної мережі доцільно 
здійснювати в такій послідовності. На початковій (підготовчій) 
стадії необхідно провести вивчення та аналіз природно- 
виробничих умов території, для якої розробляється перспек
тивна схема лісових автодоріг (цільове призначення лісів, типи 
деревостанів, методи ведення лісового господарства, матеріали 
лісовпорядкування тощо). Крім того, на цьому етапі потрібно 
організувати отримання цифрових карт лісових масивів.

Потім проводиться аналіз мережі наявних автодоріг, у 
тому числі шляхів первинного транспортування деревини, 
встановлення величини віддалей трелювання, його вартості, 
визначення недоступних лісових масивів. У випадку відсутності 
даних про розташування та технічний стан наявних лісових 
автодоріг проводиться їх інвентаризація із застосуванням 
сучасних приладів та ОК-технологій. На цій стадії мають бути 
визначені фактори, які впливають на організацію 
лісогосподарського процесу та виділені основні з них, а також 
прийняті критерії для планування раціональної мережі лісових 
автодоріг.

2.3 Інвентаризація лісових автомобільних доріг полягає у 
встановленні параметрів основних їх елементів шляхом
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проведення замірів по кожній автодорозі та веденням польового 
журналу. Перед початком обстеження транспортної мережі 
спільно із представником лісового підприємства уточнюється 
перелік діючих автодоріг, які підлягають інвентаризації, 
встановлюється попередня назва дороги, її початковий пункт, в 
якій частині лісового фонду чи поза ним вона проходить і місце 
її закінчення. Ця інформація ескізно наноситься на попередньо 
підготовлену план-схему, на основі якої складається перелік 
доріг. Після цього, на кожній дорозі проводяться польові 
роботи, у результаті яких отримують інформацію про:

- окремі ситуаційні об'єкти, межі угідь держлісгоспу, 
розміщення квартальних стовпів, шлагбаумів, контрольно- 
пропускних пунктів;

- розташування постійних водотоків або водойм відносно 
дороги, місця перетину їх дорогою, місця підмиву земляного 
полотна, вид, основні параметри і технічний стан наявних 
штучних споруд;

- ділянки з небезпечним водовідводом, місцезнаходження 
пошкоджених ділянок дороги, початок і кінець ділянок дороги, 
на яких змінюється можливість та стан проїзду лісовозного 
транспорту;

- ширину дорожнього полотна, конструкцію дорожнього 
одягу, їх технічний стан;

- наявність і вид інженерних комунікацій, що розміщені 
безпосередньо біля лісової дороги чи перетинають її.

2.4 Визначення географічних координат і висотних 
відміток для характерних точок елементів дороги здійснюється 
з використанням навігаційних чи геодезичних GPS. Початок та 
кінець кожної дороги уточнюється під час проведення польових 
робіт. При цьому, напрямок ведення кілометражу 
встановлюється від місця прилягання лісової автодороги до 
дороги загального користування чи іншої дороги вглиб до більш 
віддалених лісових масивів. Координати кожної фіксованої
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точки заносяться в польовий журнал, де відзначаються північна 
широта та західна довгота в градусах, мінутах і секундах.

2.5 При проведенні інвентаризації особлива увага має 
приділятися встановленню параметрів та стану дорожнього 
полотна. Ширина земляного полотна та покриття проїзної 
частини вимірюються на протязі однотипних ділянок, де вони 
мають близькі (з точністю до 0,1м) значення. При серповидному 
профілю замірюється лише ширина дорожнього полотна.

У процесі інвентаризації лісових доріг також 
обстежуються всі штучні споруди, встановлюються їх 
місцезнаходження та технічний стан, а саме:

- мости капітального типу (кам’яні, бетонні, залізобетонні 
збірні чи монолітні, з металевими пролітними будовами);

- мости тимчасового типу (дерев’яні на постійних або 
дерев’яних опорах);

- водопропускні труби;
- споруди, які забезпечують стійкість та захист земляного 

полотна (кам’яні, бетонні та дерев’яні підпірні стінки, габіони);
- лоткові водопропускні споруди (дерев’яні або кам’яні) 

закритого і відкритого типу.
Технічний стан земляного полотна, елементів водовідводу, 

дорожнього одягу та параметрів штучних споруд визначається 
за критеріями, приведеними в “Інструкції по технічному обліку і 
паспортизації лісових автомобільних доріг” .

На основі польових досліджень, обробки та аналізу 
польових даних оформляються матеріали інвентаризації лісових 
автодоріг.

2.6 Головною стадією оптимізації мережі лісових доріг є 
встановлення їх напрямків та реальне планування трас доріг із 
використанням електронних карт та GIS-технології. Планування 
мережі лісових автомобільних доріг на територіях лісових 
підприємств, повинно здійснюватися з дотриманням таких 
основних принципів:
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- забезпечення сталого ведення лісового господарства;
- створення на лісових землях оптимальної мережі лісових 

автодоріг постійної дії різної капітальності та різного рівня 
обслуговування в залежності від функціонального призначення і 
характеру перевезень;

- комплексне планування мережі всіх типів лісових доріг, 
які будуються на лісових підприємствах;

- детальне ув’язування перспективної мережі лісових доріг 
з мережею автомобільних доріг загального користування з 
урахуванням напрямків їх розвитку;

- досягнення високої капітальності будівництва лісових 
магістралей та низької капітальності і простоти влаштування 
лісових доріг нижчих категорій з мінімально допустимими 
параметрами за умови забезпечення безпеки руху;

- належне техніко-економічне обґрунтування всіх 
прийнятих рішень шляхом опрацювання декількох варіантів, їх 
порівняння та вибір оптимального рішення.

2.7 При виборі напрямку розташування лісових автодоріг 
доцільно дотримуватися умови досягнення мінімуму затрат на 
перевезення лісових вантажів як первинними шляхами так і 
автодорогами, в тому числі і загального користування. Також 
повинні бути враховані план розвитку економіки району 
розташування лісового підприємства та мережа доріг загального 
користування.

Під час планування транспортної мережі необхідно врахо
вувати вимоги міжнародних природоохоронних угод про 
збереження біологічного різноманіття лісових екосистем та 
здійснювати заходи спрямовані на виявлення і збереження 
ділянок з наявністю природних об’єктів, які мають 
природоохоронне значення (ключові біотопи), а також окремих 
цінних дерев в будь-якому ярусі (ключові об’єкти). До перших 
відносяться: заболоченні ділянки лісу в безстокових чи
слабопроточних пониженнях; околиці боліт, болота з рідким 
лісом; ділянки лісу навколо постійних чи тимчасових водних
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об’єктів (озера, ріки, джерела, виходи ґрунтових вод); ділянки 
лісу на кам’янистих розсипищах, навколо крупних валунів, на 
скалах, стрімких схилах, обривах, уступах, біля розломів, 
ущелин; ділянки стиглого і перестійного лісу серед молодняків і 
середньовікових насаджень; місця існування рідкісних видів і 
таких, що перебувають під загрозою зникнення, чи видів, 
занесених в Червону книгу; розріджені ліси у верхній частині 
гірських схилів, приполонинні ліси. До ключових об’єктів 
належать: поодинокі дерева і чагарники рідкісних порід, що є 
цінним місцем існування видів, які занесені в Червону книгу 
України; поодинокі перестійні дерева, всихаючі і сухостійні 
дерева; дерева з гніздами і дуплами.

2.8 Перспективна схема мережі лісових автодоріг має 
передбачати можливість поетапної її реалізації. Як мінімум 
повинно бути два етапи - на близьку і далеку перспективу. Ця 
схема опрацьовується з використанням цифрових карт (масштаб 
топографічної основи не менше 1:75000) та сучасного 
програмного забезпечення. Схема повинна бути представлена як 
в паперовому, так і у цифровому вигляді із включенням в її базу 
даних крім топографічних матеріалів, інформації про поділ 
лісових площ на квартали. На перспективній схемі відмічається:

- місцезнаходження, контури та назви населених пунктів;
- межі державного лісового підприємства і його 

структурних підрозділів;
- гідрологічна мережа постійних водотоків та їх назви;
- межі державного лісового фонду і його розподіл на 

квартали, відповідно до матеріалів останнього 
лісовпорядкування;

- місця розташування автодоріг загального користування 
та інших відомчих доріг;

- місця розташування наявних лісових автодоріг, взятих 
державним лісовим підприємством на облік;

- траси лісових автомобільних доріг, які передбачені для 
будівництва на перспективу.
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2.9 На останній стадії отримані результати планування 
уточнюються на місцевості, після чого вносяться відповідні 
зміни і приймаються рішення стосовно їх використання в 
практичній діяльності. Густота доріг в лісових масивах повинна 
забезпечувати оптимальні віддалі первинного транспортування 
деревини та можливості застосування сучасних 
природозберігаючих систем машин і механізмів, які 
використовуються для виконання лісозаготівельних і 
лісогосподарських робіт.
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3 ПРИРОДНО-ВИРОБНИЧІ ЧИННИКИ ВИБОРУ
ТЕХНОЛОГІЇ ЛІСОЗАГОТІВЛІ

3.1 Технологічний процес заготівлі деревини на лісосіці та 
її наступне первинне транспортування здійснюють суттєвий 
вплив на основні компоненти лісового середовища - деревостан, 
наявне природне поновлення і ґрунтову поверхню. Його 
наслідки мають більш негативний характер в гірських умовах, 
ніж на рівнині. При цьому значна роль належить природно- 
лісівничим та антропогенним чинникам, які можуть 
послаблювати чи посилювати вплив технології лісозаготівлі на 
лісове середовище.

3.2 Існують первинні (постійні та змінні) і вторинні чин
ники, які прямо чи опосередковано впливають на технологічний 
процес та спричиняють до негативних змін у лісових біоцено
зах. До первинних постійних чинників відносяться рельєф, 
природно-рослинні і кліматичні умови, тобто такі природні 
аспекти, змінити які діяльністю людини за короткий термін 
неможливо. До первинних змінних чинників належать структур- 
ра та склад насадження, наявність природного поновлення, 
способи рубок та лісівничі вимоги до їх проведення. Вторинні 
аспекти включають технологію, техніку, лісозаготівельне 
обладнання і машини, наявність мережі шляхів лісотранспорту.

3.3 Важливими природними аспектами, які в першу чергу 
мають враховуватись при виборі технології лісозаготівлі, є 
рельєф та стрімкість схилу. За типом рельєф поділяється на 
рівнинний, горбистий та гірський, а за стрімкістю схили 
поділені на наступні категорії: пологі -  до100; спадисті -  11-200; 
стрімкі -  21-30 на південних і 21-35 на північних схилах; дуже 
стрімкі -  понад 30 на південних і 35 на північних схилах. 
Гірські схили ускладнюють процес проведення лісосічних робіт 
та спонукають до необхідності використовувати спеціальну 
техніку і технологічні процеси для роботи в складних умовах. 
Без урахування цього неможливе планування освоєння ділянки,
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підбір трелювального засобу і навіть вибір способу рубки. 
Необхідно відмітити, що зростання стрімкості схилу до 150 
знижує продуктивність трелювального трактора в 1,5-2 рази, а 
при стрімкості понад 18 тракторне трелювання рекомендується 
замінювати канатним.

3.4 У гірських умовах виділяється три форми схилів, які є в 
різних умовах зволоження: рівні, випуклі та вгнуті. Мінімальне 
зволоження характерне для випуклих схилів, на яких значна 
частина атмосферної та талої води стікає вниз. Тому на випуклих 
частинах схилів формуються сухі типи ґрунтів. Вгнуті схили 
знаходяться в умовах надлишкового зволоження, де крім 
атмосферних опадів затримується певний об’єм стікаючої води з 
їх верхніх частин. Часто зволоженість на таких схилах 
збільшується за рахунок виходу ґрунтових вод на поверхню. 
Рівні схили знаходяться в оптимальних умовах вологості, де 
переважно не спостерігається нестачі чи надлишку вологи.

3.5 Виробничі умови конкретної лісової ділянки, в першу 
чергу, характеризують такі чинники, як: протяжність схилу, 
характер розчленування його водотоками, несуча здатність 
ґрунту на ділянці, форма і розмір лісосіки, мікрорельєф та 
стрімкість схилу. Якщо рельєф не особливо впливає на процес 
транспортування деревини з гірських схилів канатними 
системами, то трелювання тракторами, особливо колісними, 
потребує зваженого підходу до планування транспортних 
шляхів (волоків) на лісосіці. Складний рельєф місцевості, 
наявність скальних ділянок, потоків, річок здорожують 
будівництво як волоків, так і лісових автодоріг. Зазвичай, на 
схилах стрімкістю до 25 волоки прокладаються з розвитком 
траси до 1,5-2, а на дуже стрімких схилах цей коефіцієнт зростає 
до 3,5-4. Унаслідок цього, лісівнича та економічна ефективність 
тракторного трелювання суттєво погіршується.

3.6 Гірські схили стрімкістю понад 30 характеризуються 
переважанням ґрунтів з кам’янистими включеннями, тому є 
найбільш небезпечними в ерозійному відношенні. За цих умов
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тракторне трелювання суттєво впливає на лісове середовище, 
що виражається у трансформації ґрунту на схилах та втратою 
ним родючості. Із характером рельєфу тісно пов’язаний 
важливий показник, який впливає на ефективність 
технологічного процесу лісозаготівлі -  середня віддаль 
трелювання. Цей показник характеризує ступінь віддаленості 
лісосічного фонду від шляхів транспортування деревини.

3.7 Для лісівничо-екологічного обґрунтування способу 
рубки та технології лісозаготівлі важливе значення має 
структурна будова деревостану. Характер розташування дерев 
на ділянці потребує певного підходу до вибору способу їх 
звалювання і трелювання при несуцільних рубках та планування 
лісотранспортних шляхів з урахуванням просторового розмі
щення на ній природного поновлення. Показовим критерієм, 
який характеризує елемент розмірної структури деревостанів, є 
діаметр. Аналіз складу відведеного в рубку деревостану є 
необхідною умовою, яка регулює організаційно-технічні 
аспекти проведення рубки та вибір способу лісовідновлення.

3.8 Найважливішою біологічною властивістю лісу, яка 
забезпечує безперервність його функціонування, є природне 
поновлення. Наявність самосіву і підросту під наметом дерево- 
стану та його збереженість у процесі проведення лісосічних 
робіт в прямій залежності впливають на успішність подальшого 
відтворення деревних видів після проведення рубки. У зв’язку з 
цим, характер поновлення під наметом деревостану, що 
поступає в рубку, є одним з чинників, які визначають 
технологію розробки лісосіки, а вивчення просторового 
розташування підросту та його ходу росту дає можливість 
вибору раціональних способів рубки і трелювання деревини. 
Такий підхід дозволяє закласти в технологічну карту параметри, 
які орієнтовані на певний спосіб відтворення деревостану.

3.9 Зважаючи на те, що основу природного поновлення під 
наметом відведених в рубку деревостанів становить його дрібна 
категорія, даний фактор має бути ключовим при виборі
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технологічного процесу освоєння лісосіки та сезону проведення 
рубки. Це дозволяє забезпечувати потрібну кількість 
збереження вказаної категорії підросту за умови дотримання 
лісівничих вимог до проведення лісозаготівлі. При орієнтації на 
природне поновлення зрубу технологічний процес лісосічних 
робіт повинен бути спрямований на максимальне збереження 
дрібного підросту.

3.10 Одним із найважливіших організаційних моментів 
при орієнтації на природне поновлення бука має бути досконала 
підготовка і проведення, із залученням природозберігаючих 
технологій, першого прийому рівномірно-поступової рубки. 
Деревостан, який залишається до її кінцевої фази, повинен бути 
максимально спрощеним у своїй розмірній структурі. Це 
сприятиме формуванню на ділянці перед завершальною стадією 
рубки достатньої кількості природного поновлення.

3.11 Ключовим аспектом, що визначає технологію 
лісозаготівлі і тісно з нею взаємопов’язаний, є спосіб рубки. 
Основними системами рубок головного користування в гірських 
лісах регіону є суцільнолісосічні та поступові рубки. Лісівничо- 
екологічна та економічна ефективність суцільно-лісосічного 
способу багато в чому залежить від площі лісосіки. Великі за 
площею лісосіки дають можливість ефективно планувати 
технологію, скорочувати протяжність волоків, економити 
трудові та фінансові витрати при їх освоєнні. Однак, із 
збільшенням параметрів лісосік умови лісовідновлення та 
подальшого росту молодого покоління лісу значно 
погіршуються, посилюється розвиток ерозійних процесів, 
сильно зростає поверхневий та скорочується внутрішньо- 
ґрунтовий стік, що приводить до зниження водорегулюючої і 
захисної ролі гірських лісів.

3.12 Величина впливу на лісове середовище суттєво 
залежить від способу трелювання деревини та застосовуваних 
при цьому машин і механізмів. Спосіб трелювання деревини з 
гірських схилів є чи не найосновнішим з екологічних чинників,
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що впливають на ступінь збереження лісом після рубки 
водоохоронно-захисних та відновлювальних функцій. 
Лісівничо-екологічні вимоги до проведення лісозаготівлі в 
гірських умовах виключають такі неприйнятні дії, як 
безсистемне трелювання на всій площі лісосіки та заготівлю 
дерев з кронами.

3.13 З метою зменшення проявів негативного впливу 
техніки для наземного трелювання на лісосічних роботах 
рекомендується виконувати такі заходи з мінімізації розвитку 
ерозійних процесів, забруднення води і замулення русел річок:

- прокладати дороги і волоки на відстані понад 50 м від 
русел водних потоків;

- організовувати рух лісових машин тільки волоками, 
уникаючи прямого попадання продуктів поверхневого 
пошкодження (ґрунтова маса із залишками рослинності, 
уламками деревини) у водні потоки;

- не проектувати прямих ділянок волоків довжиною 
понад 200 м на схилах з ухилом понад 150, зокрема якщо 
лісозаготівля проводиться у дощові періоди, коли є 
потенційна небезпека буксування лісових машин та розвитку 
ерозійних процесів;

- будувати відповідні інженерні споруди (мости, труби, 
дренуючі насипи, облаштовані броди) в місцях перетину воло
ками постійних чи тимчасових водних потоків для уникнення 
руйнування берегів та розвитку ерозійних процесів;

- створювати буферні берегові зони для унеможливлення 
поступлення поверхневих вод з полотна доріг чи волоків та 
водовідвідних канав безпосередньо до водних потоків.

3.14 При плануванні видів рубок та технологічних проце
сів їх проведення необхідно передбачати досягнення цілісності і 
екологічної стійкості лісових деревостанів після завершення 
лісосічних робіт. В захисних і водоохоронних лісах планування 
і проведення рубок повинно здійснюватися у строгій 
відповідності з вимогами чинних нормативних документів.
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3.15 Лісовий ґрунт, як і кожна екосистема, має здатність до 
стабілізації та відновлення. Відновленню ґрунту після 
ущільнення лісовими машинами сприяє його зволоження і 
висихання, замерзання і розмерзання, розпушування під дією 
флори і фауни. Природна регенерація ґрунту може тривати 
відносно довгий час (понад 5-10 років) і в початковий період 
обмежуватися верхніми шарами глибиною до 15 см. Тому 
необхідно добиватися зменшення ступеня пошкодження 
поверхні шляхів первинного транспортування деревини та 
зниження терміну регенерації ґрунту на них через виконання 
ряду згаданих заходів як на етапі планування, так і під час 
проведення та завершення лісозаготівельних робіт.

3.16 В гірських лісах Карпат при проведенні лісозаготівлі 
можуть застосовуватися наземний, півпідвісний та підвісний 
способи збору деревини з лісосік. Для цього служать гусеничні 
та колісні трактори, гужовий і канатний транспорт. Кожний 
спосіб може доповнюватися допоміжними засобами для 
підтрелювання деревини до основного механізму.

3.17 Із врахуванням збереження наявного підросту та 
ґрунтової поверхні більш ефективним, порівняно із безсніжним 
сезоном, є трелювання деревини у зимовий період по сніговому 
покриву. У період року із значним зволоженням (весняне 
сніготанення, затяжні дощі) наземне трелювання 
рекомендується обмежувати або не проводити.

3.18 З лісівничо-екологічних позицій в гірських умовах 
найбільш прийнятним є півпідвісне та підвісне трелювання 
деревини канатними установками (стаціонарними та 
мобільними). За відповідних природних умов та при дотриманні 
наміченої технології і раціональної організації робіт на 
лісозаготівлі канатне транспортування може ефективно 
застосовуватися поряд з іншими трелювальними засобами.

3.19 Вибір технологічного процесу лісозаготівлі у значній 
мірі залежить від стану транспортного доступу до лісосіки. 
Відсутність під’їзних доріг унеможливлює застосування сучас
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ної лісозаготівельної техніки та суттєво впливає на собівартість 
заготовленої деревини через зростання віддалі її трелювання.

3.20 Сучасні тенденції розвитку природозберігаючих 
технологічних процесів лісозаготівлі характеризуються 
застосуванням систем лісових машин, які забезпечують 
машинізацію робіт, високу продуктивність праці та якість 
отримуваних лісоматеріалів. До них належать багатоопераційні 
машини (харвестер і форвардер), для яких характерні високі 
естетичні і ергономічні показники та автоматизовані системи 
управління, завдяки чому на лісосіці повністю усуваються важкі 
і небезпечні ручні операції. В розвинутих лісопромислових 
країнах навіть вживається термін “інтелігентні лісозаготівлі”, 
який відображає сучасний рівень їх машинізації. Машинна 
заготівля деревини забезпечує високу якість і низький рівень 
забруднення отримуваних лісоматеріалів, де середні показники 
їх браку становлять лише 3-5%. Забруднення лісоматеріалів 
спостерігається тільки в безсніжний період і не перевищує 6
9%, а в сніжний період цієї проблеми практично не існує.

3.21 Вибір типу рушія харвестера має проводитися з 
урахуванням природно-виробничих, особливо рельєфних і 
грунтово-гідрологічних умов розташування лісосік та компакт
ності їх розміщення. В Карпатах доцільно застосовувати 
гусеничні та колісні харвестери, при виборі типорозміру яких 
мають враховуватись таксаційні показники деревостану, 
відведеного в рубку. Гусеничні харвестери рекомендується 
використовувати при розробці компактно розташованих лісосік 
відносно великої площі, на ділянках з низькою несучою 
здатністю ґрунтів та на відносно стрімких схилах. Колісні 
харвестери мають перевагу при розробці невеликих за площею 
лісосік, які віддалені одна від одної. Зазвичай колісні харвестери 
оснащуються візковими гусеницями.
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4 ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ ЛІСОСІЧНИХ 
РОБІТ НА ЗАСАДАХ ПРИРОДОЗБЕРЕЖЕННЯ

4.1 Лісівничо-екологічні вимоги до технологічних 
процесів лісосічних робіт

4.1.1 Головним завданням при організації технологічних 
процесів лісозаготівлі в гірських лісах є створення умов для 
прискореного і якісного лісовідновлення на зрубах шляхом 
збереження під час проведення лісосічних робіт перспективної 
категорії підросту, що сформувався під наметом лісу. Це 
обумовлено тим, що створення лісових культур є менш 
ефективним та дорожчим засобом, ніж збереження підросту. 
Тому, весь комплекс лісосічних робіт, включаючи підготовчі 
роботи, має проводиться способами, які забезпечують 
досягнення мінімально допустимого негативного впливу на 
лісове середовище, у тому числі і на відтворення лісів.

4.1.2 Основним документом на розробку лісосіки є 
технологічна карта, яка складається до початку проведення 
лісосічних робіт. В ній відображаються лісівничі, екологічні і 
організаційні вимоги до виконання технологічних операцій, 
охорони праці і техніки безпеки. У технологічній карті 
подається схема розробки лісосіки з нанесенням виробничих 
об’єктів, доріг, волоків, визначаються способи проведення 
лісозаготівельних операцій, встановлюється черговість 
розробки пасік, передбачаються заходи щодо охорони праці та 
методи по запобіганню ерозії ґрунту і збереженню підросту.

4.1.3 За будь-якої технології лісосічних робіт площа, 
зайнята під верхніми складами та трелювальними волоками 
повинна бути мінімальною. При наявності суміжних з лісосікою 
ділянок, де відсутня лісова рослинність, на них можуть 
розташовуватися верхні склади, навантажувальні майданчики та 
інші об’єкти. Під час трелювання гужовим транспортом на
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лісосіці формується мережа кінних волоків. Ширина кінного 
волоку не повинна перевищувати двох метрів.

4.1.4 Протяжність магістральних і пасічних волоків 
визначається розмірами та конфігурацією лісосіки, а також її 
розташуванням відносно лісової автодороги. Кут прилягання 
пасічних волоків до магістрального встановлюється у 
залежності від форми ділянки і рельєфу місцевості. При куті 
прилягання більше 450 повинен бути забезпечений плавний 
перехід від пасічного волока до магістрального із дотриманням 
умов для продуктивної та безпечної роботи. Прилягання двох 
пасічних волоків до магістрального в одній точці не 
допускається. Оскільки сучасні харвестери і форвардери 
обладнуються маніпуляторами з вильотом порядку до 10 м, то 
при застосуванні цих машин віддаль між волоками 
встановлюється не більше 20 м.

4.1.5 Для збереження життєздатного підросту рух 
гусеничних і колісних машин допускається тільки по волоках. 
Ширина волоків повинна відповідати вимогам чинних “Правил 
охорони праці для працівників лісового господарства та лісової 
промисловості” . Забороняється прокладання трелювальних 
волоків на відстані ближче ніж 20 м від постійних і 10 м від 
тимчасових водотоків, у місцях витоку річок, джерел та навколо 
них. Категорично забороняється прокладання волоків по руслах 
постійних чи тимчасових водотоків. На схилах трелювальні 
волоки розміщуються, як правило, у напрямках, близьких до 
горизонталей, а їх проїзна частина повинна займати не більше 
як 10 відсотків площі лісосіки.

4.1.6 Під час вибіркових і поступових рубок особлива 
увага має приділятися збереженню дерев, що залишаються на 
лісосіці. Звалювання дерев, призначених до рубки, здійснюється 
у проміжки між ростучими з урахуванням необхідності 
збереження підросту і молодняку. Вибіркові і поступові рубки 
потрібно проводити із застосуванням технологій та лісових 
машин, які забезпечують збереження дерев і підросту, що
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залишаються на лісосіці. Переміщення стовбурів та сортиментів 
на волок здійснюється без їх розвертання на пасіках. Пакети 
сортиментів формуються на узбіччі волока у проміжках між 
деревами. Не допускається пошкодження дерев до ступеня 
припинення їх росту на пологих і спадистих схилах - більше 8%, 
на стрімких схилах - більше 10% від кількості залишених дерев. 
До пошкоджених відносяться дерева з: обломом вершини, 
нахилом стовбура більше 10 , пошкодженням крони більше 1/3 
її довжини, обдиранням кори стовбура більше 10% його 
окружності, обдиранням і обривом скелетних коренів.

4.1.7 На схилах, на яких використання наземних засобів 
трелювання може призвести до значних пошкоджень залишених 
дерев, підросту і ґрунту, а також появи ерозійних процесів, 
зсувів тощо, рекомендується застосовувати підвісний спосіб 
трелювання канатними установками. На ділянках, на яких 
відсутній надійний підріст, у кількості, визначеній чинними 
“Правилами рубок головного користування в гірських лісах 
Карпат”, та під час розробки лісосік за наявності снігового 
покриву застосовується півпідвісний спосіб трелювання і 
трелювання гужовим транспортом.

На вибіркових і поступових рубках ширина просіки під 
трасами канатних установок повинна бути мінімально 
достатньою для продуктивної і безпечної роботи.

4.1.8 Очищення зрубів від лісосічних решток має 
здійснюватися способами, які передбачені чинними 
нормативними документами та з урахуванням гідрологічної ролі 
лісових територій і необхідності створення умов для 
відновлення і росту деревних порід, а саме:

- зниження пожежної небезпеки в лісових масивах;
- попередження розвитку хвороб і масового розмноження 

шкідників;
- збереження наявного підросту господарсько-цінних 

порід і залишених дерев;
- забезпечення балансу органічної маси на зрубі;
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- недопущення ерозійних процесів та захаращення русел 
постійних і тимчасових водотоків.

Перевагу доцільно надавати комбінованим методам 
очищення лісосік. В літній період частина лісосічних решток 
укладається на проїзну частину волоків з наступним 
ущільненням і подрібненням трелювальним механізмом. Інша 
частина укладається на укоси волоків, місця появи ерозійних 
процесів чи подрібнюється і рівномірно розкидається по площі 
лісосіки. Крупні лісосічні рештки укладаються в купи чи вали. 
В зимовий період можливе спалювання частини лісосічних 
решток на ділянках без підросту, їх укладання на волоки або в 
купи чи вали.

4.1.9 Після завершення лісосічних робіт місця 
навантажувальних майданчиків (верхніх складів), виробничих і 
побутових майданчиків повинні бути приведені в стан, 
придатний для лісовідновлення, шляхом повного забирання 
стовбурної деревини, в тому числі використовуваної для 
підкладок чи настилів та вирівнювання мікрорельєфу тощо.

4.2 Організаційно-технологічні аспекти проведення 
підготовчих робіт

4.2.1 Підготовчі роботи виконуються до початку основних 
робіт та включають в себе: лісосировинну, технологічну і 
транспортну підготовку, підготовку території лісосіки, 
навантажувальних пунктів, трелювальних волоків та 
облаштування майстерської дільниці. Їх обсяг залежить від 
прийнятого технологічного процесу, використовуваних машин, 
грунтово-гідрологічних і рельєфних умов, а також таксаційних 
характеристик деревостану, що поступає в рубку.

4.2.2 Лісосировинна підготовка полягає у перевірці 
правильності відведення лісосіки до рубки, у тому числі 
відповідності матеріалів відводу даним, зазначеним у 
лісорубному квитку, наявності чітко видимих меж відводу,
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правильності матеріально-грошової оцінки лісосіки, відсутності 
лісових порушень (незаконна рубка дерев, засмічення лісів 
відходами, в тому числі побутовими, порушення вимог 
пожежної безпеки, пошкодження чи знищення лісових культур і 
молодняка, знищення або пошкодження розмежувальних знаків 
тощо) у прилеглих до лісосіки насадженнях. При виявленні 
розбіжностей з даними лісгоспу лісокористувач повідомляє про 
це відповідальних працівників лісгоспу, які зобов’язані 
перевірити виявлені недоліки.

4.2.3 Технологічна підготовка лісосіки включає: вивчення 
лісоексплуатаційних умов (рельєфу місцевості, ґрунтів, ступеня 
захаращеності лісосік), вибір місць для розміщення 
навантажувальних майданчиків і пунктів обігрівання, вибір 
технологічного процесу лісозаготівлі з урахуванням наявної у 
лісокористувача техніки, складання технологічної карти 
розробки лісосіки, визначення способу очищення лісосіки, а 
також заходів сприяння лісовідновленню. Основним завданням 
технологічної підготовки є обґрунтований вибір раціональної 
схеми розробки лісосіки та її транспортного освоєння. 
Лісосировинна і технологічна підготовки лісосік передують всім 
іншим видам підготовчих робіт.

4.2.4 Транспортна підготовка включає підготовку 
під’їзних шляхів до лісосіки та безпосередньо трелювальних 
волоків. Трелювальні волоки намічаються із розрахунку 
забезпечення первинного транспортування деревини на віддаль 
до 800 м при використанні колісних тракторів і до 500 м - 
гусеничних. Схема розташування волоків розробляється у 
відповідності із прийнятою технологічною схемою та 
врахуванням рельєфу місцевості, розмірів і конфігурації 
лісосіки, лісівничих вимог та допустимих ухилів волоків, на 
яких можуть працювати трелювальні трактори. Паралельне 
розташування волоків переважно застосовується при невеликих 
ухилах території лісосіки. Розмітка магістральних і пасічних 
волоків проводиться під керівництвом відповідальної особи
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лісового підприємства. При застосуванні машинної заготівлі 
деревини розмітка пасічних волоків виконується самостійно 
оператором харвестера.

4.2.5 Вісь волока закріплюється на місцевості затісками на 
деревах або вішками. Для прискорення розмітки пасічних 
волоків допускається застосування групового методу. Спочатку 
намічається контрольний пасічний волок, а потім від нього 
через віддаль, що дорівнює ширині пасік, двома-трьома 
вішками із застосуванням геодезичних приладів відмічається 
початок кожного наступного пасічного волока. При подальшій 
розмітці допускається окомірне провішування.

4.2.6 Трелювальні волоки прокладаються по попередньо 
намічених трасах (візирах) з максимально можливим 
використанням проміжків між деревами, що залишаються чи 
куртинами підросту. Для цього здійснюється плавне відхилення 
від наміченої осі та вирубування мінімально необхідної 
кількості дерев. Пасічні волоки переважно прокладаються у 
процесі розробки пасіки, а магістральні - до початку розробки 
лісосіки. У випадку проведення вибіркових та поступових рубок 
при використанні колісних машин пасічні волоки можуть 
орієнтуватися у проміжки між рідко розташованими деревами.

Загальна площа волоків, прокладених з порушенням 
ґрунтової поверхні, не повинна перевищувати 15% від площі 
лісосіки. Ширина волоків залежить від виду заготовлюваних 
лісоматеріалів, типу трелювального механізму і має відповідати 
вимогам “Правил охорони праці для працівників лісового 
господарства та лісової промисловості”. Під час прорубування 
трас трелювальних волоків звалювання дерев доцільно 
здійснювати уздовж волока, бажано по його середині. Це 
дозволить вкрити його настилом із гілок, сучків і вершин із 
звалених дерев.

4.2.7 Вистелення волоків лісосічними рештками 
забезпечує зменшення пошкоджень ґрунтової поверхні 
лісосік. Цей захід особливо ефективний на ґрунтах з низькою
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несучою здатністю. Такий штучно утворений настил має 
достатню міцність, однак цей показник суттєво залежить від 
породи деревини і розміру гілок, які використовуються. 
Настил рекомендується робити із свіжозрубаних лісосічних 
решток, які ще не втратили своїх пружних властивостей, у 
таких випадках:

- на ділянках волоків, що проходять через заболочені 
місця та по грунтах з низькою несучою здатністю;

- на пасічних волоках, де здійснюється більше п ’яти 
проїздів завантаженого трактора;
- на магістральних волоках;

- у місцях прилягання пасічних волоків до 
магістральних, маневрування тракторів або інтенсивного 
колієутворення, глибиною понад 10 см.

Товщина настилу повинна бути достатньою для 
забезпечення водовідводу і запобігання забрудненню води, яка 
стікає зі схилів. Настил має здатність руйнуватися під дією 
рушія лісової машини, тому на магістральних волоках, з 
навантаженням понад 50 проїздів рекомендується періодично 
відновлювати його товщину.

4.2.8 Навантажувальні пункти (верхні склади) 
рекомендується влаштовувати біля лісових автодоріг і 
квартальних просік на прогалинах, галявинах та інших не 
вкритих лісом землях. За їх відсутності в районі розташування 
лісосіки навантажувальні пункти розміщуються в деревостанах, 
вирубування яких регламентується чинним законодавством. 
Загальна площа, зайнята під навантажувальними пунктами, 
виробничими і побутовими об’єктами, не повинна 
перевищувати 3% від площі лісосіки.

Розташування навантажувального пункту (верхнього 
складу) намічається на стійких, захищених від зсувів і 
дренованих ділянках. Підготовка ділянки для нього включає 
зрізування дерев і пнів на рівні землі, прибирання підліску, 
підросту, сушняку та валунів. Ділянки із не дренуючими
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ґрунтами укріплюються лісосічними рештками. Для укладання 
лісоматеріалів влаштовується підштабельна основа, що 
складається із кількох підкладок у вигляді відрізків колод.

4.2.9 Територія навантажувального пункту (верхнього 
складу) постійно перебуває під впливом руху як трелювальних 
тракторів, так і лісовозних автопотягів. Крім цього вона часто 
служить майданчиком для виконання робіт з технічного 
обслуговування чи дрібного поточного ремонту, а також 
заправки лісових машин пальним. Через це тут існує велика 
потенційна небезпека з одного боку утворення глибокої колії і 
значного ущільнення ґрунтової поверхні, а з іншого -  
забруднення лісового середовища розлитим пальним, 
залишками гідравлічної оливи чи мастила.

Для зменшення наслідків негативної техногенної дії на 
навантажувальних майданчиках рекомендується:
влаштовувати покриття; вибирати місце навантажувального 
майданчика так, щоб унеможливити рух інших (не пов’язаних 
із лісозаготівельними роботами) транспортних засобів цією 
територією; вживати заходів з уникнення потрапляння паливо- 
мастильних матеріалів у ґрунтове чи водне середовище 
(заправку лісових машин здійснювати у спеціально 
влаштованих місцях); не засмічувати територію 
навантажувального майданчика побутовими і
лісозаготівельними відходами.

Підготовку майданчика під навантажувальний пункт, 
місце розташування пункту обігріву, прибирання небезпечних 
дерев, розрубку волоків проводить лісозаготівельна бригада.

4.2.10 Одночасно з підготовкою навантажувального 
пункту проводиться влаштування та обладнання місць стоянки 
тракторів, зберігання паливо-мастильних матеріалів і пункту 
обігріву. Пункт обігріву має бути розташований в зоні роботи 
бригади. Стоянка для лісових машин намічається на підвищеній 
сухій ділянці, по можливості поряд із джерелом води.
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4.2.11 На віддалі 50 м від навантажувального майданчика, 
пункту обігріву, а також по всій території лісосіки і уздовж 
тракторного волоку на смузі шириною 25 м по обидві його 
сторони прибираються всі небезпечні дерева. До небезпечних 
відносяться гнилі, сухостійні, завислі, вітровальні, буреломні та 
зламані дерева. Їх звалювання в небезпечній зоні проводиться 
до початку розробки лісосіки. Прибирання небезпечних дерев 
необхідне для попередження самовільного їх падіння від вітру, 
удару або поштовху і здійснюється у вільні проміжки між 
деревами з таким розрахунком, щоб у наступному вони не 
заважали трелюванню деревини. Сильно нахилені дерева слід 
звалювати у сторону їх нахилу, а зняття завислих дерев 
проводиться з допомогою ручної лебідки або трелювального 
трактора шляхом закріплення канату лебідки за відземок 
завислого дерева.

При використанні на лісосічних роботах харвестера 
небезпечні дерева на пасіках при всіх видах рубок вирубуються 
у процесі розробки лісосіки.

4.2.12 Підготовчі роботи доцільно здійснювати в такі 
терміни:

- за два роки наперед проводиться підбір і намічання 
ділянок лісосічного фонду, їх інвентаризація, планування 
шляхів вивезення деревини;

- за рік організовується планування заготівлі і будівництво 
лісових автодоріг;

- в рік проведення лісозаготівлі влаштовуються 
трелювальні волоки і верхні склади чи навантажувальні пункти, 
здійснюється прибирання небезпечних дерев тощо.

Після підготовчих робіт проводиться звалювання, 
обрізування гілок і вершин дерев, за необхідності 
розкряжування стовбурів і первинне транспортування деревини 
до навантажувальних пунктів, а також обов’язкове очищення 
лісосіки.
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5 ОСОБЛИВОСТІ ПРИРОДОЗБЕРІГАЮЧИХ 
ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ЛІСОЗАГОТІВЛІ 

ПРИ ПРОВЕДЕННІ РІЗНИХ ВИДІВ РУБОК

5.1 Технологія лісозаготівлі на базі гужового транспорту

5.1.1 Гужове трелювання може застосовуватися поряд з 
іншими видами наземного первинного транспортування 
деревини при проведенні рубок в лісах Карпатського регіону за 
умови належної організації технологічного процесу. Переваги 
гужового трелювання деревини наступні:

- технологічний процес лісозаготівлі із застосування 
коней є набагато менш руйнівним для лісового середовища у 
порівнянні із застосуванням трелювальних тракторів;

- утримання коней здійснюється на основі використання 
місцевих ресурсів, що суттєво зменшує залежність від 
експортованих енергоносіїв та дозволяє заощаджувати кошти на 
їх придбання;

- коні маневреніші ніж важкі лісові машини з 
технологічним обладнанням. Крім того, кінною тягою 
трелюються менші за довжиною лісоматеріали, що дозволяє 
значно зменшити пошкоджуваність залишених дерев. Кінний 
волок, особливо при застосуванні одного коня, в 2-3 рази 
зменшує площу пошкодження ґрунтової поверхні у порівнянні з 
іншими трелювальними засобами;

- застосування гужового транспорту забезпечує 
створення більшої кількості нових робочих місць завдяки 
нижчій продуктивності праці;

- витрати на придбання гужового транспорту набагато 
менші, порівняно з трелювальними тракторами;

- гужовий транспорт, як правило, сприяє місцевим 
громадам у їх стабільності, при цьому місцеві економіки можуть 
стимулюватись за рахунок доходу з лісу.
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5.1.2 Гужовому трелюванню притаманні і недоліки, які 
полягають у наступному:

- нижча продуктивність праці робітників, у порівнянні із 
застосуванням трелювальних тракторів, внаслідок обмеженої 
сили тяги коня та необхідності поділу крупних стовбурів на 
сортименти;

- важкі умови праці робітників, невисокий престиж їх 
професії та рівень оплати праці;

- утримання коней пов'язане із значними витратами на 
фураж та обслуговування, незалежно від їх завантаження 
роботою;

- через важкі умови роботи на трелюванні деревини коней 
необхідно замінювати через 3-5 років.

5.1.3 Первинне трелювання деревини гужовим 
транспортом як вверх, так і вниз схилом може застосовуватися 
на пологих схилах на ґрунтах різної потужності. Переміщення 
деревини вверх схилом потребує значно більших витрат енергії 
та зусиль ніж вниз схилу. Зважаючи на це, трелювання вверх 
рекомендується на схилах стрімкістю до 7 , а вниз схилу - до 
15 . Рекомендована максимальна віддаль трелювання не 
повинна перевищувати 150 м при трелюванні деревини вниз 
схилом і 100 м - вверх схилом.

5.1.4 При проведенні несуцільних видів рубок гужове 
трелювання забезпечує вищий рівень природозбереження у 
порівнянні з іншими засобами. Віддаль між залишеними при 
рубці деревами дозволяє маневрувати цьому транспортному 
засобу без нанесення їм значних пошкоджень, обходячи при 
цьому куртини природного поновлення. Напрямки кінних 
волоків, як правило, визначаються у процесі розробки лісосіки 
із врахуванням розташування дерев та куртин підросту. При 
проведенні чергових прийомів вибіркової рубки забороняється 
прокладання кінних волоків через утворені внаслідок 
попередньої вибірки дерев “вікна”, де завдяки сприятливому
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температурно-світловому режиму сформувалися куртини 
нового природного поновлення.

5.1.5 Освоєння лісосіки вибіркової рубки на базі гужового 
трелювання із дотриманням лісівничо-екологічних вимог реко
мендується здійснювати в такому порядку. Звалювання призна
чених до рубки дерев проводиться вершинами вниз схилу у 
проміжки між ростучими деревами. При цьому немає необхід
ності строгого орієнтування напрямку звалювання дерев по 
відношенню до кінного волока. У першу чергу мають 
враховуватися рельєф місцевості, особливості росту та нахил 
дерева, а також вимоги техніки безпеки. Після приземлення 
декількох відведених у рубку дерев, звалювальник з помічником 
приступають до очищення їх від гілок та сучків. Одночасно 
стовбури, залежно від їх обсягу, розкряжовуються на 
півстовбури або сортименти певної довжини.

З метою зменшення опору рухові колод та впливу на 
ґрунт, краї торців масивних колод перед трелюванням 
затісують. Транспортування деревини по кінному волоку, в 
основному, здійснюється однокінною упряжкою на короткі 
віддалі. В окремих випадках, для транспортування об’ємних 
сортиментів, може застосовуватись парокінна упряжка. 
Принципова технологічна схема розробки лісосіки на базі 
гужового транспорту подана на рис. 5.1.

5.1.6 Технологічний процес освоєння лісосіки вибіркової 
рубки на базі гужового трелювання має певні відмінності, що 
визначаються її розташуванням відносно лісових автодоріг. 
Якщо лісосіка знаходиться поблизу лісової автодороги, то 
деревина безпосередньо по кінних волоках доставляється до 
навантажувального майданчика, який влаштовується біля цієї 
дороги. При більших віддалях трелювання рекомендується 
застосовування двох його етапів. Спочатку заготовлена 
деревина по кінних волоках підтягується до пасічного 
тракторного волоку, який проходить по середині пасіки.
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1 -  тракторний волок; 2 -  ростучі дерева 3 -  гусеничний трактор; 4 -  пакет 
деревини; 5-розкряжовані стовбури; 6 -  кінні волоки; 7 -  межа пасіки; 8 -  

ланка звалювальників; 9 -  лісова автодорога; 10 -  навантажувальний
майданчик

Рисунок 5.1 -  Технологічна схема освоєння лісосіки вибіркової 
рубки на базі гужового транспорту

Орієнтовно ширина пасіки складає 100-150м, що дозволяє 
створити умови для продуктивної і безпечної праці.

Для підвищення продуктивності трелювального трактора 
колоди вздовж трелювального волока складаються в пакети. По 
мірі накопичення деревини здійснюється її подальше 
трелювання трактором до місця навантажування. В обох 
випадках має бути забезпечено дотримання зон безпеки для 
працюючих на лісосіці у відповідності з чинними правилами з 
охорони праці.
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5.2 Технологія лісосічних робіт при використанні бензопил і
форвардерів

5.2.1 Технологія розробки лісосік механізованим способом 
на базі бензомоторних пил і форвардерів прийнятна для всіх 
видів суцільних рубок, а також несуцільних рубок з обмеженим
об’ємом вирубки дерев. Вона може застосовуватися при

• , с0 сортиментній заготівлі деревини на ділянках з ухилами до 15
при транспортуванні деревини вверх схилом та 200 при
транспортуванні деревини вниз схилом.

5.2.2 При використанні бензопил на звалюванні дерев, 
обрізуванні сучків та розкряжуванні стовбурів на сортименти, а 
колісного форвардера на збиранні і транспортуванні деревини 
лісосічні роботи виконуються бригадою із 5-7 робітників, у 
склад якої входять оператор форвардера та, залежно від складу і 
крупності дерев та віддалі транспортування деревини, 2-3 ланки 
лісорубів, які включають звалювальника і його помічника. 
Кількість ланок лісорубів встановлюється із умови забезпечення 
повного використання робочого часу для форвардера. Ланки 
лісорубів виконують звалювання дерев, обрізування гілок і 
сучків, розмітку стовбура по довжині сортиментів, та його 
розкряжування. При цьому технологічною картою лісосіки має 
бути передбачено дотримання зон безпеки для працюючих на 
лісосіці у відповідності з чинними правилами з охорони праці. В 
ряді випадків, при малих площах лісосік чи невеликих запасах 
на них, форвардер може здійснювати трелювання з декількох 
ділянок. Трелювальний цикл складається із збору сортиментів, 
їх укладання на вантажну платформу форвардера, 
транспортування пакету до навантажувального майданчика, 
розвантаження форвардера з укладанням сортиментів у штабелі 
та його холостого ходу до місця збору і завантаження чергового 
пакету деревини.

5.2.3 Під час проведення несуцільних рубок першочергово 
здійснюють розрубування волока, на якому звалювання дерев
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розпочинають з ближньої підгірної частини схилу
просуваючись вздовж наміченої осі волока (рис. 5.2).

1 -  пасічний волок; 2 -  лісосічні рештки; 3 -  форвардер;
4- розкряжовані стовбури; 5 -  ростучі дерева; 6 -  межа пасіки; 7- 

ланка звалювальників; 8 -  звалене дерево; 9 -  трелювальний волок;
10 -  навантажувальний майданчик; 11 -  лісова автодорога 

Рисунок 5.2 -  Технологічна схема розробки лісосіки при 
несуцільних рубках із застосуванням бензопил і форвардерів

Розрубавши волок на 40-50 м, ланка звалювальників 
приступає до обрізування гілок і сучків та розкряжування 
стовбурів. Відділені вершина і сучки залишаються на місці
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зваленого дерева, які при завантаженні сортиментів на 
форвардер рекомендується укладати маніпулятором під колеса 
машини з метою укріплення поверхні волока.

За необхідності пні, які можуть перешкоджати 
подальшому трелюванню деревини, зрізуються на рівні землі. 
Таким чином здійснюється звалювання і розкряжування 
стовбурів на всьому волоку. При транспортуванні деревини з 
волоку форвардер заїжджає на лісосіку заднім ходом. Після 
збору і навантаження деревини, що знаходилася на волоку, 
форвардер доставляє сортименти на навантажувальний пункт, 
де проводить їх розвантаження та штабелювання по групах.

5.2.4 Після закінчення трелювання сортиментів з волоків 
приступають до розробки пасік. Призначені в рубку дерева 
звалюють на смугах шириною 10-12 м, що прилягають по 
обидва боки до волоку.

Звалювання дерев здійснюється вершинами на волок. 
Обрізування сучків і розкряжування стовбурів на сортименти 
проводяться таким же способом, як і на волоку. Напрям 
звалювання дерев визначається таким чином, щоб не 
пошкоджувати залишені дерева та забезпечити високу 
продуктивність на наступних лісосічних операціях.

Лісосічні рештки, що знаходяться поруч з волоком, 
укладаються на його проїзну частину, інші залишаються на 
пасіці для наступного перегнивання.

Після закінчення проведення лісосічних робіт на пасіці та 
переходу ланки звалювальників на інші, проводиться збір і 
навантаження сортиментів на платформу форвардера та їх 
вивезення. При цьому віддаль до місця роботи ланки 
звалювальників має бути не меншою 50м. Для забезпечення 
повного завантаження форвардера оператор вибірково може 
брати сортименти різної довжини. Кінцеве їх сортування 
здійснюється у процесі розвантаження і штабелювання на 
навантажувальному пункті. Висота штабеля визначається 
параметрами маніпулятора форвардера і має бути максимально
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можливою. При завершальній операції лісосічних робіт 
необхідно провести доочищення ділянки, звільнення підросту 
від лісосічних решток і прибирання сильно пошкоджених дерев.

5.2.5 Технологічна схема сортиментної заготівлі деревини 
на суцільних рубках із застосуванням бензопил та форвардерів 
подана на рис. 5.3.

20-О.Г~  ^

1 -  лісосічні рештки; 2 - пасічний волок; 3 -  форвардер;
4 -  сортименти; 5 -  пні; 6 - межа пасіки; 7 -  ростучі дерева; 8 -  ланка 
звалювальників; 9 -  звалене дерево; 10 -  трелювальний волок; 11 - лісова 

автодорога; 12 -  навантажувальний майданчик 
Рисунок 5.3 -  Технологічна схема розробки лісосіки суцільно- 

лісосічної рубки із застосуванням бензопил і форвардера
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Ланка звалювальників здійснює звалювання дерев, 
обрізування гілок і сучків, розмітку стовбурів та розкряжування 
їх на сортименти, які розташовані на пасіці шириною 20-25 м. 
Напрям звалювання - вниз по схилу вершинами до волоку.

При звалюванні дерев ланка звалювальників одночасно 
підготовляє технологічний прохід (волок) для форвардера. При 
цьому пні, які заважають проходу машини, зрізуються на рівні 
поверхні ґрунту. Гілки та вершини укладаються безпосередньо 
біля зваленого дерева і по можливості на волоку. Під час 
збирання сортиментів можливе укладання сучків маніпулятором 
форвардера на волок з метою його укріплення.

5.2.6 Розміри та кількість пасік на конкретній лісосіці і 
черговість їх розробки може мати свої особливості, які залежать 
від типу і технічних характеристик форвардера, природно- 
виробничих умов, рельєфу місцевості, тому ці специфічні 
аспекти мають бути відображені у технологічній карті розробки 
лісосіки.

5.3 Технологія лісосічних робіт на базі харвестера і 
форвардера

5.3.1 Сучасна багатоопераційна лісова техніка (харвестери 
і форвардери) може працювати на схилах понад 20°, 
забезпечуючи машинне звалювання дерев, обрізування гілок і 
сучків, розкряжування стовбурів, збір сортиментів та їх 
транспортування до лісових автодоріг. Їх застосування дозволяє 
повністю усунути ручну працю на лісосічних роботах. 
Переважно технологічні процеси заготівлі деревини в гірських 
лісах з використанням вищезгаданих машин передбачають 
розробку смуги шириною не більше двох довжин встановленого 
на них гідроманіпулятора і транспортування деревини в 
навантаженому стані. Вибір типу харвестера доцільно 
проводити із урахуванням п.3.21 цих рекомендацій.
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5.3.2 Ефективність освоєння лісосік системою машин, що 
включає харвестер та форвардер в значній мірі вимагає 
особливого підходу до підбору і відведення лісосік в рубку. При 
правильному відведенні лісосік та досконало проведених 
підготовчих роботах, а також при використанні відповідної 
технології, комплекс лісозаготівельних машин харвестер + 
форвардер може застосовуватися у більшості лісових формацій. 
Проте найкращий ефект від його роботи досягається при 
розробці лісосік у шпилькових насадженнях за відсутності 
сильно пересіченого рельєфу.

5.3.3 Оптимальними умовами для освоєння лісосічного 
фонду цими машинами є лісосіки із стрімкістю схилів не більше 
22 , з потужними ґрунтами. Сильно зволожені ділянки 
рекомендується призначати до рубки в зимовий період. Система 
машин харвестер + форвардер може використовуватися для 
заготівлі сортиментів як при суцільних, так і при вибіркових і 
поступових рубках.

5.3.4 При суцільних рубках виконання основних 
лісосічних робіт здійснюється під час проходу харвестера по 
пасічних волоках (ходах). При цьому ширина пасіки не має 
перевищувати двох величин вильоту маніпулятора. 
Технологічний цикл заготівлі сортиментів харвестером 
складається із ряду прийомів: наведення процесорної головки на 
стовбур дерева та його затискання, зрізання, підтягування 
дерева в зону обробки, обрізування сучків і гілок та 
розкряжування стовбура. Здійснюючи вирубку деревостану, 
харвестер рухається по візиру волока вглиб пасіки, почергово 
зрізуючи всі дерева у зоні досяжності маніпулятора. При цьому 
обрізування сучків, розкряжування стовбурів на сортименти та 
укладання їх в пакети здійснюється по обидва боки від осі руху 
машини. Принципова технологічна схема розробки лісосіки за 
вказаною технологією подана на рис. 5.4.
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1 -  пасічний волок; 2 -  пні; 3- форвардер; 4 -  пакет сортиментів;
5 - межа пасіки; 6 - харвестер; 7 -  ростучі дерева;

8 -  навантажувальна площадка; 9-магістральний волок 
Рисунок 5.4 -  Технологічна схема розробки лісосіки 

харвестером і форвардером при суцільних рубках

Необхідно відмітити відсутність принципової різниці в 
організації технологічного процесу при вибіркових чи 
суцільних рубках. Кількість пасік на конкретній лісосіці та 
черговість їх розробки, а також місця прокладання 
магістрального волока можуть мати свої особливості, які 
залежать від типу і технічних характеристик харвестера і
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форвардера, природно-виробничих умов, рельєфу місцевості, 
тому ці специфічні аспекти мають бути відображені у 
технологічній карті розробки лісосіки.

5.3.5 З метою збереження груп підросту та із врахуванням 
особливостей рельєфу лісосіки допускається відхилення шляху 
руху машини від прямолінійного. Підійшовши до кінця пасіки, 
харвестер переходить на наступну пасіку. Якщо на лісосіці 
зустрічаються дерева, діаметр яких перевищує можливості 
зрізування процесорною головкою, то для їх звалювання 
використовується бензопила.

5.3.6 Збір і транспортування сортиментів з лісосіки до 
верхнього складу проводиться форвардером, який рухається 
строго по сліду харвестера до дальньої межі пасіки. При цьому 
віддаль між працюючими машинами має бути не меншою 50 м.
З допомогою маніпулятора форвардер формує пакет 
сортиментів на вантажній платформі. Колоди великого діаметру 
укладаються поштучно, а дрібні - пакетами по 3-5 штук.

Заповнивши платформу, форвардер транспортує деревину 
на верхній склад, де сортименти розвантажуються і укладаються 
в штабелі, розташовані перпендикулярно осі лісової автодороги. 
Одночасно із розвантаженням рекомендується проводити 
сортування лісоматеріалів і укладати їх в різні штабелі.

5.3.7 Система машин харвестер + форвардер у своєму 
застосуванні має ряд нижченаведених обмежень:

- не допускається використання харвестера для 
звалювання дерев, навкруги яких розташовуються густі групи 
підросту, що здатні забезпечити природне відновлення ділянки. 
У цьому випадку харвестер переводиться на процесорний 
режим роботи (обрізування сучків і розкряжування), а 
звалювання окремих дерев проводиться направлено із 
застосуванням бензопил;

- використання харвестера обмежується також у тому 
випадку, коли із лісівничих міркувань віддаль між волоками 
(ширина пасік) перевищує подвійний виліт маніпулятора;

41



- існує обмеження по діаметру заготовлюваних дерев, яке 
залежить від параметрів наявної процесорної головки. У такому 
випадку оператор харвестера забезпечується бензопилою, яка 
використовується для звалювання та часткового розкряжування 
дерев великих діаметрів.

5.3.8 Освоєння лісосік, особливо в горах, 
багатоопераційними машинами має значно складніший характер 
ніж на рівнині, тому вимоги до техніки безпеки за цих умов 
суттєво посилюються. До початку роботи оператор машини при 
зупиненому двигуні повинен пересвідчитися у справності всіх 
вузлів та технологічного обладнання. Перевірці підлягають: 
кріплення технологічного обладнання, захисне огородження 
кабіни, робота звукової сигналізації та освітлювальних 
приладів, кріплення захисних пристроїв. Для оператора 
харвестера рекомендується під час звалювання слідкувати за 
дотриманням 50-метрового розриву між харвестером і 
форвардером. При порушенні безпечної зони робота харвестера 
має бути негайно зупинена. Оператор харвестера повинен 
дотримуватися вимог до волоку, по якому буде рухатися 
форвардер, зокрема дерева на ньому мають бути спиляні на 
рівні землі, а також повинні бути дотримані радіуси заокруглень 
волоків не менш 30 м.

5.3.9 Оператору форвардера рекомендується здійснювати 
рух по сліду харвестера. При роботі машиніст повинен 
виконувати наступні вимоги техніки безпеки:

- розвертання машини необхідно здійснювати на ділянках, 
де висота пнів понижена та відсутні інші перепони;

- рух вниз схилу та подолання перешкод рекомендується 
здійснювати на першій передачі;

- через повалені дерева рекомендується переїжджати під 
прямим кутом, а через канави і рови - під кутом не більше 2GG;

- забороняється залишати форвардер на схилі, а у випадку 
вимушеної зупинки рекомендується підкладати під колеса 
упори та опустити на землю маніпулятор.
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5.4 Технологія лісосічних робіт з використанням 
бензопил і мобільних канатних установок

5.4.1 Технологічні схеми розробки лісосік з 
використанням на трелюванні деревини мобільних канатних 
установок застосовуються на гірських схилах з різко 
пересіченим рельєфом, де робота інших трелювальних засобів 
малопродуктивна або не можлива (глибокі улоговини, стрімкі 
схили, розгалужена гідрологічна мережа, ґрунти низької несучої 
здатності тощо). Використання мобільних канатних установок 
може бути ефективним як при суцільних, так і не суцільних 
способах рубок.

5.4.2 Технологічний процес лісосічних робіт із 
використанням різних типів мобільних канатних установок не 
має принципових відмінностей та полягає в збиранні, підтягу
ванні до несучого канату і транспортуванні деревини до про
міжного складу. При виборі технологічної схеми розробки лісо
сіки в першу чергу необхідно враховувати параметри лісосіки, 
стрімкість схилу, конфігурацію рельєфу, а також наявність 
лісових доріг, доцільність і можливість їх будівництва.

5.4.3 Розміри лісосіки підбираються таким чином, щоб 
вони відповідали вимогам чинних нормативних документів, які 
регламентують проведення рубок в лісах різних категорій, 
враховували технічні можливості передбачуваної для 
застосування канатної установки, а також забезпечували 
економічну ефективність її роботи. При цьому повинні 
враховуватися вимоги пунктів 3.1-3.5 цих рекомендацій.

5.4.4 Освоєння лісосік мобільними канатними 
установками суцільно-лісосічним способом проводиться у 
наступній послідовності. Ланка звалювальників, що складається 
із двох робітників, приступає до звалювання дерев, 
просуваючись у напрямку вверх від підніжжя схилу. 
Звалювання дерев проводиться вершиною до підніжжя під 
кутом до наміченої траси канатної установки. Після звалювання
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групи дерев з них обрізують сучки, та за необхідності 
розкряжовують. Потім продовжують звалювати чергову групу 
дерев. Так, чергуючи операції звалювання з обрізуванням 
сучків, ланка звалювальників переміщується знизу вверх 
схилом, освоюючи всю лісосіку (рис.5.5).

1 -  очищений стовбур дерева; 2 -  тилова опора; 3 -  розтяжка;
4 -  зворотний канат; 5 -  обвідний блок; 6 - несучий канат; 7 -каретка;

8 -  пень; 9 -  тягово-підіймальний канат; 10 -  лісова автодорога;
11 - привід мобільної канатної установки; 12 -  верхній склад 

Рисунок 5.5 -  Технологічна схема розробки лісосіки мобільною 
канатною установкою при суцільних рубках
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5.4.5 При проведенні суцільних рубок траса для несучого 
канату попередньо не прорубується. Разом з тим, обов’язково 
відзначаються та залишаються на корені дерева, які будуть 
використані в якості проміжних та кінцевих опор. Перед 
початком монтажу біля підніжжя схилу посередині лісосіки 
підготовляється майданчик для складування деревини та місце 
для стоянки приводу мобільної канатної установки. Одночасно 
монтується тилова та за необхідності проміжні опори. Опори на 
певній висоті оснащуються системою блоків, розтяжок, 
супортів тощо. Їх монтаж має здійснюватися у відповідності з 
рекомендаціями заводу-виготовлювача канатної установки та 
вимог чинних нормативних документів.

5.4.6 Розташування мобільного приводу, його закріплення, 
монтаж всіх елементів канатно-блочної оснастки та їх 
випробування повинно здійснюватися із дотриманням вимог 
інструкції з експлуатації (монтажу) канатної установки. Ці 
роботи рекомендується проводити на лісосіці після звалювання, 
обрубування сучків і вершин та за необхідності розкряжування 
стовбурів на сортименти.

Такий принцип забезпечує досягнення максимальної 
зайнятості робітників на лісосічних роботах та оптимального 
використання робочого часу канатної установки на первинному 
транспортуванні деревини.

5.4.7 Робота мобільної канатної установки складається із 
ряду послідовних технологічних операцій. Завдяки 
поступальній дії зворотного канату каретка та комплект чокерів 
подаються на лісосіку. Гак із тяговим канатом відтягується 
робітником до місця чокерування стовбурів.

Після подання сигналу оператору канатної установки 
(через звукову сигналізацію) включається відповідний барабан 
лебідки, тягово-підіймальний канат натягується і деревина 
підтягується під несучий канат та в подальшому за допомогою 
каретки транспортується до верхнього складу. Потім цикл 
повторюється. Таким чином проводиться збір заготовленої
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деревини на всій лісосіці. З метою забезпечення ефективної 
роботи канатної установки рекомендується забезпечити відбір 
заготовленої деревини з-під несучого канату шляхом 
використання додаткових механізмів.

5.4.8 Технологічний процес проведення вибіркової рубки 
має свої відмінності. Під час проведення підготовчих робіт 
прорубується траса для прокладання несучого канату, ширина 
якої повинна бути мінімально допустимою з урахуванням 
створення умов безпечного трелювання деревини. Дерева на 
трасі звалюються вершинами вниз уздовж схилу, після чого 
здійснюється обрізування (обрубування) гілок і сучків (рис. 5.6).

Після розрубування траси здійснюється звалювання 
призначених у рубку дерев на лісосіці та послідовне 
обрізування гілок і сучків, а також розкряжування стовбурів на 
сортименти

5.4.9 Монтаж канатно-блокового оснащення та кріплення 
приводу мобільної канатної установки, а також безпосередній 
процес трелювання деревини при вибірковій рубці 
здійснюються за аналогічним принципом, як і при суцільній.

Під час здійснення трелювальної операції у першу чергу 
забирається зрубана деревина на трасі, яка у півпідвішеному 
стані трелюється до підніжжя схилу. З метою зменшення 
пошкодження залишених від рубки дерев можуть 
застосовуватися обвідні канатоскидальні блоки, які кріпляться 
гнучкими синтетичними розтяжками до ростучих дерев.

46



г

1 -  каретка; 2 -  сортименти; 3 -  ростучі дерева; 4 - несучий канат;
5 - тилова опора; 6 -  розтяжка; 7 -  зворотний канат; 8 -  обвідний блок; 9 

-  пень; 10 -  тягово-підіймальний канат; 11 -  лісова автодорога;
12 -  привід мобільної канатної установки; 13 -  верхній склад 

Рисунок 5.6 -  Технологічна схема освоєння лісосіки 
мобільною канатною установкою при вибірковій рубці
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Recommendations for improving logging technology 
for different types of cutting in the mountain forests 
of the Ukrainian Carpathians /Korzhov V.L., 
Kudra V.S., Kuzyk P.M., Tymzcuk B.Y., Kokots S .J., 
Pukm an V.V., Styranivsky Y.O. -  Ivano-Frankivsk: 
Prosvita, 2017. -  52 p.

Developed by UkrRIMF on behalf of State Forest Resources 
Agency of Ukraine on the basis of conducted studies and taking into 
account the requirements of the «Strategic Action Plan for the 
Implementation of the Protocol on Sustainable Forest Management» 
approved by the Fourth Conference of the Carpathian Convention. 
The recommendations regulate cutting in the forests of the Ukrainian 
Carpathian region and specify the order of arrangement of the forest 
transport network, methods and technological processes of clear and 
selective cutting, taking into account the ecological aspects of 
logging operations, as well as the features of improving the 
hydrological role of forest areas. The order of planning an optimal 
forest transport network in forest areas is given, the main step of 
which is the preliminary inventory of forest roads.

The natural-production factors of choice of harvesting 
technology are presented, which include indices of terrain relief and 
degree of slopes, as well as methods of cutting and skidding and also 
the type of forest machines used.

Significant role is assigned to the organization of logging 
operations taking into account forestry and ecological requirements. 
Particular attention is paid to laying the ways of primary 
transportation of wood. A number of technological processes for the 
working of cutting areas with the use of ground logging and cable 
logging are proposed, based on environmental methods of harvesting 
timber in mountainous conditions.
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Рекомендации по усовершенствованию
технологии лесозаготовок при разных способах 
рубок в горных лесах Украинских Карпат
/Коржов В.Л., Кудра В.С., Кузык П.М., Тымчук Б.И., 
Кокоць С.Ю., Пукман В.В., Стыранивский Ю.О. -  
Ивано-Франковск: Просвита, 2017. -  52 с.

Разработаны УкрНИИгорлес по заданию Гослесагентства 
Украины на основании проведенных исследований и с учетом 
требований «Стратегического плана действий для внедрения 
Протокола об устойчивом управлении лесами», утвержденного 
Четвертой конференцией сторон Карпатской конвенции. 
Рекомендации регламентируют проведение рубок в лесах 
региона Украинских Карпат и конкретизируют порядок 
обустройства лесотранспортной сети, методы и 
технологические процессы сплошных и выборочных рубок с 
учетом экологических аспектов лесосечных работ, а также 
особенностей улучшения гидрологической роли лесных 
территорий. Приведен порядок планирования оптимальной 
лесотранспортной сети в лесных массивах, основоположным 
этапом которого является предварительная инвентаризация 
лесных автодорог.

Поданы природно-производственные факторы выбора 
технологии лесозаготовок, которые включают показатели 
рельефа местности и крутизну склонов, а также способы рубок, 
методы трелевки и вид применяемой лесной техники. 

Значительная роль отведена организации проведения лесосечных 
работ с учетом лесоводственно-экологических требований. Особое 
внимание уделено прокладке путей первичной транспортировки 
древесины. Предложено ряд технологических процессов 
разработки лесосек с использованием как наземной, так и 
подвесной трелевки леса, в основу которых положены 
природоохранные методы и способы заготовки древесины в 
горных условиях.
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Український науково-дослідний інститут гірського 
лісівництва імені П.С. Пастернака (УкрНДІгірліс)

Підпорядкований Держлісагентству України та 
Національній академії наук України і є головною науковою 
установою лісового профілю в регіоні Карпат. Формування 
наукового колективу і наукові дослідження в УкрНДІгірліс, 
який розташований в м. Івано-Франківську, розпочалися в 1965 
році. Зараз функціонує чотири наукових лабораторії і Гірський 
науково-дослідний відділ. Основні напрямки діяльності — 
наукове обґрунтування багатоцільового лісокористування і 
відтворення лісових ресурсів; підвищення продуктивності, 
стабільності та стійкості гірських лісів, підтримання їх захисних 
та гідрологічних функцій; розробка лісогосподарських 
технологій з урахуванням екологічних, соціальних та 
економічних факторів; організація моніторингу лісових 
екосистем і розробка методів запобігання проявів негативного 
антропогенного впливу; вдосконалення технологічних процесів 
гірських лісозаготівель та покращення лісотранспортної 
інфраструктури. В інституті сформована наукова школа гір
ського лісівництва, основними постулатами якої є застосування 
лісівничо-екологічної типології в практиці ведення лісового гос
подарства та його організації на основі ландшафтно- 
водозбірного принципу і функціонально-цільового призначення 
гірських лісових екосистем. Результати багаторічних різно
планових досліджень лягають в основу галузевих нормативних 
документів та рекомендацій виробництву, галузевих і 
регіональних програм, які служать механізмом ефективного 
наукового супроводу лісогосподарської діяльності. Фахівці 
інституту приймали участь в розробці таких документів, як 
“Лісовий Кодекс України”, “Санітарні правила в лісах України”, 
“Порядок поділу лісів на групи, віднесення їх до категорій 
захисності та виділення особливо захисних земельних ділянок 
лісового фонду”, “Правила рубок головного користування в 
гірських лісах Карпат”, “Правила відновлення лісів і 
лісорозведення”, “Правила з охорони праці для працівників лі
сового господарства і лісової промисловості” тощо. Крім 
вирішення загально галузевих проблем, науковцями інституту 
вирішуються актуальні практичні завдання за замовленням 
лісогосподарських і лісопромислових підприємств та 
організацій споріднених галузей.
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Ukrainian Research Institute for Mountain 
Forestry named after P. S. Pasternak (UkrRIMF)

It subjects to the State Forestry Agency of Ukraine and the 
National Academy of Sciences of Ukraine and is the main scientific 
institution of the forest profile in the Carpathians region. The 
formation of research staff and scientific investigation in

UkrRIMF, which is located in Ivano-Frankivsk, started in 
1965. Four research laboratories and the Mountain Research 
Department operate now. Main activities — the scientific 
justification of multipurpose forest use and reproduction of forest 
resources; improving of productiveness, stability and resilience of 
mountain forests, maintaining their protective and hydrological func
tions; development of forestry technologies, taking into account the 
environmental, social and economic factors; organization of 
monitoring forest ecosystems and development of methods for 
preventing negative anthropogenic influence; improving of 
technological processes and forest-transport infrastructure of 
logging. The Institute has formed a scientific school of Mountain 
Forestry, the main principles of which are the use of forestry and 
environmental-ecological typology in the practice of forest 
management and its organization based on landscape-watershed 
principle and the functional purpose of mountain forest ecosystems.

The results of long-term diverse studies are the basis of 
sectoral regulatory documents and recommendations, sectoral and 
regional programs, which serve as the effective scientific mechanism 
for forest management support. Institute specialists participated in 
the development of documents such as “Forest Code of Ukraine”, 
“Sanitary rules in forests of Ukraine”, “Order of the division of 
forests into groups, assigning them to the categories of 
protectiveness and isolating especially protective forest land”, 
“Terms of felling in the Carpathians mountain forests”, “Terms of 
reforestation and afforestation”, “Rules on safety for workers in for
estry and forest industry” etc. Except solving the general problems of 
industry, the Institute scientists resolve the current practical tasks, 
commissioned by forest and woodworking enterprises, the organiza
tion of related industries.
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