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           Сьогодні загальновизнаним фактом є те, що основною причиною 

глобальної зміни клімату є зростання концентрації вуглекислого газу в 

атмосфері. Проблема накопичення газів, що спричиняють парниковий ефект в 

атмосфері, почалась активно обговорюватись в широких наукових та 

політичних колах світу з середини 80-х років минулого століття. 

           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. 

          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 (А. І. Уткін, 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.  

         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 (І.Букша, 2002). 

          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. 
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