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„Вимоги до належного утримання та раціонального 
користування гірськими лісами з точки зору баварського 
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Георг Віндіш 



Сторінка 2 із 9 
Bayerisches Staatsministerium für  

Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 

„ 

Без лісів ґрунтозахисного значення зруйнується уся екологічно-
економічна система 

 

 Захисна дія грунтозахисних, полезахисних і курортних  лісів з огляду на 
загрози природних катастроф  

   Рекреаційні та природні зони європейського значення 

   Постійне відновлення цінної сировини - деревини 
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Санація ґрунтозахисних лісів 

 

 250.000 гектарів гірських лісів у Баварських Альпах  

 60 відсотків або прибл. 150.000 гектарів з них – ґрунтозахисні ліси 

 13.500 гектарів, тобто прибл. 10%, є пошкодженими і недостатньо 
виконують свою функцію  

 З 1986 р. у Баварії діє програма санації ґрунтозахисних лісів  

 Три фахових офіси для врегулювання питань управління програмою 
санації ґрунтозахисних лісів  

 За останні  25 років у ці заходи інвестовано 74 млн. євро  

 



 

 

Стратегія захисту гірських лісів 

 

 „Запобігати – завжди краще та дешевше, чим потім 
виправляти “ 

 2008 - старт стратегії захисту гірських лісів для приватних 
лісів і лісів, які належать громадам  

 Обсяг фінансування - 7,5 млн. євро на чотири роки (програма  
Баварії проти зміни кліматичних умов - 2020) 

 Постраждалі стають учасниками програми  

 За цей час 42 області були залучені до цього проекту  



 

 

Лісова ініціатива Східної Баварії 

 Ініціатива, аналогічна Стратегії захисту гірських лісів,  щодо 
охорони і захисту лісонасаджень східних і північно-східних 
середньогористих місцевостей Баварії з метою поліпшення їхніх 
кліматичних та гідрогеологічних умов  

 

  



 

 

Дослідницька робота для потреб гірських лісів  
 

 Цілеспрямовані захисні заходи мають 
базуватись на ґрунтовній основі  

 Різноманітні науково-дослідницькі проекти  
для потреб гірських лісів 

 Міжнародна співпраця з іншими альпійськими 
країнами  

 Приклад: проект INTERREG – система 
моніторингу стану лісів Північних Альп 
(„WINALP“) 

■ Інші проекти: забезпечення поживними речовинами лісів на 
ґрунтах з погіршеним засвоєнням поживних речовин



 

 

Інтегративний підхід 

 

 

 Екологічно дбайливе ведення лісового господарства на усій 
площі 

 Постійне формування, оновлення та оздоровлення лісів 
завжди має перевагу над максимізацією прибутку  

 Інфраструктурні заходи під девізом: „Без шляхів не буває  
належного догляду за лісами“, але з 
максимально виваженим підходом – без 
надмірного негативного впливу на ліси 

 Суспільне сприйняття концепції екологічно дбайливого 
лісового господарства на тривалу перспективу. 

  



 

 

 

Збереження та охорона наших гірських лісів є дуже важливим питанням, 
зумовленим життєвою необхідністю, тому його актуальність виходить 
далеко за межі альпійського регіону 

 

 



 

 

 


