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            Розглянуто роль лісових екосистем як найважливішого фактора 

депонування вуглецю з метою вирішення глобальної проблеми – зміни клімату. 

            Рассмотрено роль лесных экосистем как важнейшего фактора 

депонирования углерода с целью решения глобальной проблемы – изменение 

климата. 

           Review the role of forest ecosystems as the most important factor in 

sequestration of carbon with purpose of resolving of the Global problem – climate 

change. 

 

           У міжнародних документах та в наукових статтях багатьох дослідників, у 

яких розглядаються питання зміни клімату на Землі у зв’язку з викидами 

парникових газів у атмосферу, особлива увага приділена вуглекислому газу. За 

цим показником Україна посідає восьме місце у світі. Сьогодні на неї припадає 

до 2% світових викидів, серед яких СО2 становить майже 76% усіх парникових 

газів [5]. 

          Якщо не прийняти ефективних заходів для обмеження СО2, то його 

концентрація в атмосфері нашої планети до 2050-2070 рр. збільшиться вдвічі. 

Це призведе до глобальних змін клімату в холодній і помірній зонах Північної 

півкулі, куди відноситься й Україна. Підраховано, що збільшення середньої 

температури повітря на 1-1,2°С може спричинити зміни географії лісового 

покриву та перебудови динаміки багатьох процесів, притаманних лісовим 

біогеоценозам [4]. 

           Одним із шляхів скорочення концентрації вуглекислого газу в атмосфері, 

поряд із переходом на енергетичні технології, не пов’язані з викидами СО2 в 

атмосферу, у рамках виконання положень Конвенції про зміни клімату, 

ратифікованої урядом України у 1996 році, розглядається збереження лісів, 



поліпшення їхньої структури, підвищення продуктивності за рахунок 

лісовідновлення та лісорозведення. 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. 

          Як встановлено П.І.Лакидою [7], при дослідженні динаміки запасів 

фітомаси та вуглецю, станом на 1.01.1996 р. в лісах України знаходилось 1237,2 

млн. тонн фітомаси, в якій акумульовано близько 615 млн. тонн вуглецю. 

Середня щільність вуглецю складає 6,5 кг·(м2)-1 та має велику дисперсію у 

регіонах України. Наприклад, у Запорізькій області вона становить 1,9 кг·(м2)-

1, а в Закарпатській – 11,2 кг·(м2)-1. 

           Загальновідомо, що вуглекислий газ є важливим компонентом 

атмосферного повітря, куди він надходить як продукт дихання живих 

організмів, розкладання органічної речовини, використання палива, 

вулканічних вивержень, лісових пожеж тощо. Витрачається вуглекислий газ, в 

основному, на фотосинтез наземними та водними рослинами. Рослини земної 

кулі щорічно споживають близько 175 млн. тонн вуглекислого газу [1]. Під час 

фотосинтезу вони перетворюють енергію сонячної радіації в енергію 

рослинного організму і використовують її для утворення органічних речовин. 

За підрахунками Г.Польстера, які наведені в роботі П.Крамера, Т.Козловського 

[6], чистий фотосинтез органічної речовини за сезон становить від 21,8 до 7,7 

т·га-1 і від 25 до 45% продуктів фотосинтезу перетворюється у деревину. 

           Чиста продукція, що утворюється при фотосинтезі через поглинання 

вуглецю рослинами, може переходити у тимчасові структури (листя, квітки 

тощо), які залучаються потім у щорічний кругообіг або в більш постійні частині 

– стовбур, гілки, корені, за рахунок яких відбувається збільшення біомаси. 

Кругообіг вуглецю відзначається ідеально циклічними переміщеннями 

двоокису вуглецю в атмосфері, ґрунті і живих організмах. Такий цикл у 

глобальному масштабі здійснюється всього за п’ять років. Йому притаманні 

відгалуження, які включають стабілізацію органогенів у біолітах (вапняках, 

вугільних покладах) на довгі строки. 

           Поглинання вуглекислого газу з атмосфери рослинами називають 

«стоком». Він може бути тільки поточною асиміляцією вуглецю при 

фотосинтезі. Зворотне виділення вуглецю, або «емісія», є продуктом окислення 

у системі вуглецю різного віку. Період життя вуглецю у тілах органів деревних 

порід досить різний і коливається від одного (листя) до 300 років (деревина) і 

навіть до 2000 років і більше, особливо якщо органогени стабілізуються у 



біолітах. Для наземних біомів і океанів «стік» та «емісія» вуглецю виражається 

відносно близькими величинами, відповідно – 60 і 70 Гт у рік [8]. 

           Структура вуглецевого циклу включає вивчення депо, пулів і потоків 

цього елемента [8]. Депо – це окремий резервуар, для якого характерний свій 

термін життя вуглецю. Він визначається періодом середньої тривалості 

депонування останнього від приходу до виносу в інше депо і емісією у формі 

СО2 при біологічних деструкціях. 

           Депо представляють тільки ті структури, які депонують вуглець. У 

фітомасі в депо вуглецю виділяють стовбури, гілки, корені, листя та інші 

органи живих рослин. У фітодетриті – лісова підстилка, гілля, хмиз і сухостій. 

          Число пулів (потоків) вуглецю більше за число депо. Вони об’єднують не 

тільки депонуючі вуглець структури, а ще й витратні структури, переважно 

антропогенного походження. Це емісії вуглецю за рахунок пожеж, вилучення 

його під час заготівлі деревини, торфу, у результаті переробки деревини 

(технологічні відходи) та інші, а також виділення вуглецю при розкладанні 

лісової підстилки, відпаду і сухостою. 

            У цілому потоки вуглецю можуть бути пов’язані: 

 - з геофізичними і геохімічними явищами (приток пилку рослин, сажі від 

лісових пожеж тощо); 

 - з екофізіологічними процесами (асиміляція СО2 під час поглинання ФАР, або 

повна первинна продукція рослин); 

 - зі змінами стану органічної речовини під час переходу з фітомаси у 

фітодетрит (відпад відмерлих органів рослин, природній відпад дерев, відпад 

під час вітролому та бурелому); 

 - із трансформацією органічної речовини в акумульовані форми (перебування в 

анаеробних умовах гумусу, торфу, рослинних залишків тощо). 

           Рівномірність поширення вуглекислого газу в атмосфері Землі 

досягається її кругообігом, а вміст СО2 в атмосфері – близько 0,03% - майже 

повністю забезпечують рослини. Вони є головними регуляторами вмісту 

вуглекислого газу в атмосфері [1]. 

          Лісові фітоценози за період свого життя накопичують вуглець у вигляді 

фітомаси, тобто в масі живих рослин. Слід зауважити, що в органах деревних 

рослин не всі тканини є живими. Ядрова деревина, наприклад, не містить живих 

клітин і не може накопичувати поживні речовини, але вона упакована в 

заболонь, тобто живу тканину. Цікаво, що при відносно невеликій щільності 



деревини (у середньому 400-500кг(м3)-1), вуглець у фітомасі лісів складає 

значну частину. Останнє, поряд із переважанням у деревині лігніну, який 

повільно розкладається, визначає можливість довготривалого зберігання 

вуглецю не тільки в органах живих деревних рослин, а й в грубих відходах 

деревини, а при антисептуванні виробів – і в продуктах обробки та переробки 

деревини. 

           Отже, 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 [8]. 

           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. Так, за даними Української академії аграрних 

наук, близько 10 млн. га земель потребують вилучення з ріллі та заліснення чи 

залуження. Відповідно до прийнятої Кабінетом Міністрів України державної 

програми "Ліси України 2002-2015 рр." нові ліси будуть створені на площі 

понад 560 тис. га. А для досягнення оптимального рівня лісистості країни (19-

20%) потрібно додатково створити майже 2,3 млн. га лісових насаджень.  

           Лісова галузь України може отримати істотні переваги та вигоди від 

участі у міжнародних процесах. Україна має добрі передумови для розширення 

міжнародної діяльності та залучення міжнародних коштів на вирішення 

проблем лісового господарства. Географічне положення нашої держави та 

значення її лісів у загальноєвропейському просторі, інтеграція України до 

міжнародних ринків та участь у політичних процесах в подальшому 

зумовлюватимуть зростання взаємної зацікавленості у міжнародному 

співробітництві з лісових питань [2]. 

           Попередні розрахунки обсягів додаткового поглинання СО2 за умови 

виконання постанови Кабміну України №189 засвідчують, що в середньому на 

одному гектарі новостворених насаджень у десятирічному віці щорічно буде 

поглинатися приблизно 2,5 тонни СО2, а в наступні десять років – близько 3,5 

тонни щорічно. Якщо головними породами будуть сосна і дуб, а створення 

насаджень проводитиметься рівномірно за роками, то для середніх умов 

місцезростання щорічне поглинання СО2 у перші десять років становитиме в 

середньому 100 тис. тонн на рік, в наступні десять років – 250 тис. тонн. За 



умови повного виконання запланованих заходів через 50 років створені 

насадження щорічно поглинатимуть близько 600 тис. тонн СО2 [3]. 

            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 для України від 

продажу квот складуть від $740 млн. до $2,9 млрд.  

             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 [3]. 
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