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             Проблема глобальної зміни клімату, що викликає парниковий ефект, є 

однією із серйозних проблем сучасності. Лісові екосистеми, як активні 

учасники вуглецевого циклу, здатні сильно вплинути на вміст СО2 в атмосфері. 

Тому вони розглядаються у рамках виконання положень Конвенції про зміни 

клімату, ратифікованої урядом України у 1996 році, як можливий інструмент 

подолання парникового ефекту. Використання лісів як важливого фактору 

збільшення депонування вуглецю та довготривалої його консервації в 

компонентах фітомаси дозволяє досягти потрійного ефекту: депонувати 

надлишок вуглецю, підвищити ресурсно-енергетичний потенціал держави та 

істотно поліпшити рекреаційно-захисні функції довкілля. 

             Ліс забезпечує довготривале консервування вуглецю, перш за все, у 

деревині. Ліс – найбільш дешевий і дуже активний фактор «відбору» СО2 з 

атмосфери, отриманого в результаті спалювання видобувного палива. 

Вважається, що за рахунок удосконалення лісовирощування та оптимізації 

вікової структури насаджень, додатковим створенням лісових площ можливо 

«перемістити» частину вуглецю атмосфери у фітомасу і деякий час тут його 

акумулювати (Уткин А. И., 1995). 

            Україна має значний потенціал для проведення проектів у лісовому 

господарстві, спрямованих на збільшення поглинання вуглецю. Значні площі 

земель сьогодні недоцільно використовувати в сільському господарстві через 

еколого-економічні причини.  

             Центральне (Житомирське) Полісся є одним з найбільш заліснених 

регіонів України і належить до територій, які були забруднені під час 

Чорнобильської катастрофи. Зараз в області понад 100 тисяч гектарів сильно 

еродованих та радіоактивно забруднених земель, єдиним засобом використання 

яких є заліснення. Завдяки сприятливим умовам усі ці землі можуть поповнити 

лісовий фонд області і України. Відповідно до звіту компанії Агротек (Італія) 



площа територій, які передбачені для виведення із сільськогосподарського 

користування для подальшого заліснення в даному регіоні становить 1934,4 га 

(табл.).  

 

Перелік районів, на території яких розміщені проектні ділянки 

Район Проектна площа, га 

Ємільчинський  27,2 

Коростенський  326,04 

Лугинський  151,6 

Малинський  39,4 

Народицький  59,6 

Олевський  828,4 

Овруцький  473,2 

Радомишльський  29,0 

Всього 1934,4 

 

            Серед усіх типів лісів на території Центрального Полісся найбільше 

поширені ліси суборового типу, де у першому ярусі панує сосна 

(Pinus silvestris L.), у другому – дуб (Quercus robur L.). Саме ці деревні породи 

мають найбільшу киснепродукуючу здатність: у дуба – 6,7 т/га, у сосни – 4,8-

5,9 т/га (Анучин Н. П., 1978). Якщо головними породами будуть сосна і дуб, а 

створення насаджень проводитиметься рівномірно за роками, то для середніх 

умов місцезростання щорічне поглинання СО2 становитиме в середньому 10,4 

тис. тонн на рік. 

             Сьогодні ринок квот викидів вуглекислого газу перебуває на стадії 

формування. За оцінками Німецької консультативної групи ціна на ці викиди 

передбачається на рівні $5-20 за тонну, а тому можливі доходи від продажу 

квот складуть від $52 тис. до $208 тис. в рік.  

             Крім поглинання вуглецю і виділення кисню, створені насадження 

даватимуть додатковий екологічний та економічний ефект. Заготовлена в цих 

лісах деревна продукція при її раціональному використанні тривалий час (до 

100 років) зберігає поглинутий вуглець, а дрова, неліквідна деревина та відходи 

переробки можуть бути використані як відновні енергетичні ресурси 

(біопаливо). 

           Наведені дані засвідчують, що для України діяльність у галузі лісового 

господарства є одним із найпривабливіших в екологічному відношенні 

напрямків боротьби зі змінами клімату. Лісове господарство України має 

значний потенціал для зменшення концентрації парникових газів у атмосфері та 



досягнення мети Рамкової Конвенції ООН з питань зміни клімату [Букша І., 

2002.]. 
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