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ВСТУП
У всьому світі відбувається переоцінка значен�

ня лісу в житті людини. Якщо раніше в суспільній
свідомості він був лише джерелом матеріальних
благ, то тепер ліси розглядаються як величезна
соціально�культурна цінність — гарантія сталого
розвитку людства в зв'язку з виконанням ними гло�
бальних екологічних функцій.

Світову спільноту бентежить зростання площ
лісів, популяцій і видів, що в глобальному масштабі
знаходяться під загрозою зникнення внаслідок
втрати і деградації лісових місць існування; така
втрата біорізноманіття лісів буде зростати внаслі�
док змін клімату [23; 24; 26]. Щорічно зникає близь�
ко 8,9 млн га лісів, з яких приблизно 6 млн га є пер�
вісними, що характеризуються винятково багатим
біорізноманіттям [18; 23]. До 2050 року може зник�
нути від 13 до 20% судинних рослин [24].

Проблема зменшення біорізноманіття також
актуальна і для України. Не дивлячись на те, що
Україна займає 5,7% площі Європи, на її території
представлено не менше 35% європейського біор�
ізноманіття, що визначає важливу роль України
для збереження всього європейського біологіч�
ного різноманіття [17]. На жаль, значна частина
біорізноманіття держави потерпає від діяльності
людини. Внаслідок дії негативних антропогенних
факторів все більша кількість видів тварин і рос�
лин в Україні перебуває під загрозою зникнення.
До першого видання Червоної книги України
(1980 р.) було занесено 151 вид вищих рослин і 85
видів тварин [21]. До другого видання Червоної
книги (тваринний світ — 1994 р. [20], рослинний
світ — 1996 р. [19]) внесено вже 541 вид рослин і
грибів та 382 види тварин. Список видів, запро�
понованих до третього видання Червоної книги,
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налічує 839 видів рослин і грибів та 542 види тва�
рин [17].

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Глобальні виклики сучасності зумовлюють не�

обхідність формування таких методичних підходів
обліку та оцінки біорізноманіття, які зорієнтовані
в першу чергу на вирішення завдань збереження
систем (сукупностей) видів у їх просторовому роз�
поділі — від типів екосистем глобального рівня до
конкретних біогеоценозів і їх суміжних територі�
альних поєднань на локальному рівні. Складність
такої роботи полягає в організації біорізноманіття
на генетичному, видовому та екосистемному рівнях.

На основі системного підходу критерії та індика�
тори сталого управління лісами покликані сприяти
координації лісівничої та природоохоронної діяль�
ності у лісовому господарстві. Вони мають засвідчи�
ти прогрес у досягненні сталого (екологічно збалан�
сованого) управління лісами на національному, регі�
ональному, об'єктному рівні, забезпечити комплекс�
ну і поліфункціональну оцінку стану лісів [1].

Збереження і підтримання біорізноманіття
розглядається як важливий критерій сталого уп�
равління лісами, що прийнятий на міжнародному
рівні [9; 13; 22; 25; 28]. Україна ратифікувала цілу
низку міжнародних угод, які зобов'язують її
здійснювати облік видів тварин і рослин [6; 7; 8].
Відбувся значний розвиток національного приро�
доохоронного законодавства [1; 3; 4; 12; 15; 16].
Згідно з чинним законодавством моніторинг ста�
ну біорізноманіття в Україні є складовою части�
ною моніторингу навколишнього природного се�
редовища. В цьому контексті важливим завданням
є формування адекватної системи інформаційно�
го забезпечення збереження біорізноманіття.
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РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ
На сьогоднішній день інформаційне забезпе�

чення системи управління лісами спирається на
такі джерела інформації про ліси: дані державно�
го обліку лісового фонду; державна статистична
звітність; актуалізація даних про стан лісового
фонду за матеріалами лісовпорядкування; аналі�
тичні матеріали державного лісового кадастру;
аналітичні матеріали державного екологічного мо�
ніторингу (в частині екологічного стану лісів); ана�
літичні матеріали державного кадастру природно�
заповідного фонду; аналітичні матеріали держав�
ного кадастру тваринного світу; аналітичні мате�
ріали державного кадастру тваринного світу; ана�
літичні матеріали регіональних кадастрів природ�
них ресурсів; аналітичні матеріали щодо ведення
Червоної та Зеленої Книг України; матеріали Літо�
писів природи заповідників і національних при�
родних парків; інші матеріали, в тому числі резуль�
тати досліджень науково�дослідних установ.

Система збору та обробки даних про ліси сфор�
мована на реалізації ідеології одноцільового лісоко�
ристування, тобто в першу чергу оцінці підлягають
сировинні функції лісу, спостерігається захоплення
камеральним оновленням даних, без перевірки ре�
альної ситуації в натурі, використання геоінформа�
ційних технологій знаходиться в зародковому стані.

Таке інформаційне забезпечення є безсистем�
ним і має здебільшого спорадничий характер на ос�
нові традиційних підходів до фауністичних, еколо�
гічних і гідробіологічних досліджень. Вирішення
цього питання спонукало до формування стратегії
розвитку моніторингу біологічного різноманіття в
Україні [17], яка забезпечувала б збір, обробку, збе�
реження та аналіз інформації про стан навколиш�

нього природного середови�
ща, прогнозування його змін
та впровадження науково
обгрунтованих рекомен�
дацій для прийняття ефек�
тивних управлінських рі�
шень. Об'єктами першого
етапу розвитку біомоніто�
рингу обрано пріоритетні
біологічні види (наприклад,
види, занесені до Червоної
книги України, міжнарод�
них списків і додатків міжна�
родних договорів (Боннська
конвенція, Бернська конвен�
ція та ін.), рослинні угрупо�
вання (до пріоритетних це�
нозів відносяться рослинні
угруповання, які занесені до
"Зеленої книги України") та
екосистеми (степові, водно�
болотні, лісові.

Система національного
біомоніторингу передбачає
розвиток на загальноєвро�
пейських засадах, викорис�

тання сучасних методів збору, накопичення, ана�
лізу даних та обміну інформацією, створення умов
для вільного доступу до інформації широкого кола
зацікавлених.

У цьому контексті систематизація параметрів
біорізноманіття лісів має проводитися з урахуван�
ням міжнародних угод, що в останні десятиліття
набули досить чіткого характеру і можуть слугува�
ти основою у виборі параметрів оцінки біорізнома�
ніття лісів на території України [13]. Оцінка лісо�
вого біорізноманіття розглядається, перш за все, в
Критеріях й індикаторах сталого управління ліса�
ми, що розроблені в ході Монреальського процесу
[5; 18; 22; 28] та Міністерської конференції із захи�
сту лісів у Європі (Гельсінський процес) [22; 25]. Всі
критерії характеризуються набором пов'язаних
індикаторів, які періодично необхідно перевіряти
(контролювати) для оцінки їх змін. Індикатори є
кількісними і якісними показниками, які можна ви�
міряти чи описати [5]. Критерії та індикатори
відіграють особливу роль у системі регулятивних
механізмів втілення ідей сталого розвитку.

Що стосується критеріїв, то в переважній
більшості країн використовується список із шести
пан�європейських критеріїв, інші країни вважають
за можливе модифікувати або розширювати відо�
мий список, керуючись національними пріоритета�
ми та інтересами. Так, Російська Федерація, беру�
чи участь в Гельсінському та Монреальському про�
цесах, змушена формувати комбінований список,
який відповідав би вимогам двох процесів [10].

Монреальський процес спрямований на збере�
ження бореальних і помірних лісів Землі. В якості
індикаторів збереження лісового біорізноманіття
(Критерій 1) рекомендується оцінювати різнома�
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Таблиця 1. Параметри для оцінки стану біорізноманіття на
екосистемному рівні
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ніття екосистем, різноманіття між видами та гене�
тичне різноманіття видів [5]. За результатами
Міністерської конференції із захисту лісів у
Європі пропонуються наступні індикатори біорі�
зноманіття в межах Критерію 4 "Збереження і
відновлення біологічного різноманіття лісових
екосистем" [27]. Для оцінки екосистемного різно�
маніття пропонується оцінювати наступні пара�
метри (табл. 1).

Таким чином, в Монреальському процесі ува�
га зосереджується на збереженні різноманітних
типів лісу з врахуванням його віку та стадій сук�
цесії, а при дослідженні біорізноманіття лісів у
Європі особлива увага надається ознакам "природ�
ного" лісу — полідомінантності, наявності природ�
ного поновлення, сухостою, відпаду.

У проекті BEAR, що виконувався на замовлення
Європейського центру охорони природи і біорізно�
маніття при Європейській Агенції навколишнього
середовища, пропонується оцінювати біорізномані�
ття лісів за такими групами параметрів [5; 13; 25]:

— структурні, що враховують просторовий
розподіл кількісних (прямих і дотичних) показ�
ників екосистемного різноманіття лісів;

— композиційні, що розкривають аспекти їх
таксономічного різноманіття;

— функціональні, що враховують, насамперед,
ступінь і напрям антропогенної трансформації
біорізноманіття лісів.

Частині індикаторів біорізноманіття лісів, що
встановлені для країн�учасниць Конвенції про біо�
логічне різноманіття [6], цілком відповідає за змістом
низка традиційних показників ведення лісового гос�
подарства України: загальна і відносна площа зе�
мельних ділянок лісового фонду; частка вкритих
лісовою рослинністю лісових ділянок; розподіл лісо�
вих площ за типами лісу; відносна частка лісів, що
охороняються; площі, на яких відбулося лісовіднов�
лення, заліснення тощо [14]. До індикаторів, які мо�
жуть охарактеризувати біорізноманіття з еколого�
біологічної позиції, можна віднести такі [5; 14]:
лісистість території, розподіл лісових площ території
за класами віку, частка старовікових деревостанів в
лісовому покриві, фрагментація лісового покриву,
розподіл лісових площ території за типами дерево�
станів, розподіл земель лісового фонду за категорі�
ями захисності, розподіл лісових площ території за
типами лісу (типами лісових екосистем).

Наукові співробітники кафедри лісового ме�
неджменту Національного університету біоре�
сурсів та природокористування України сформу�
лювали систему критеріїв та індикаторів з враху�
ванням національних особливостей лісового гос�
подарства України та запропонували механізм їх
впровадження. Критерій 6 "Збереження біотично�
го різноманіття лісових систем" передбачає вико�
нання таких стратегічних цілей: збереження сере�
довищ існування видів тварин і рослин у їхніх при�
родних ареалах; підтримання складу і структури
лісового фонду (породне різноманіття, вік, поход�
ження, зміна порід), що забезпечує збереження

життєздатних і самовідтворювальних популяцій і
видів; забезпечення збереження генетичних ре�
сурсів лісових екосистем; забезпечення функціо�
нальної організації лісового фонду. Основними із
17 індикаторів є: площі лісів, що призначені для
збереження генетичного різноманіття, кількість
видів рослин і тварин, що занесені до Червоної
книги, рослинні угруповння Зеленої книги Украї�
ни, площа лісів основних лісотвірних порід у
розрізі груп віку, площа природно�заповідного
фонду в лісах тощо.

Видове різноманіття лісових ценозів вважаєть�
ся однією із найважливіших властивостей, що відоб�
ражає їх складність і структурованість. Поняття
"біорізноманіття" є дуже багатогранним, але для
вивчення на локальному рівні описується двома
компонентами: видове багатство — кількість видів
певної одиниці площі; вирівняність — рівномірність
розподілу видів за їх багатством в ценозі [11].

Розрізняють кількісну, порівняльну та комп�
лексну оцінку біорізноманіття. Кількісна оцінка
оперує числом видів для визначеної вибірки і є
цілком достатньою для характеристики біорізно�
маніття на видовому рівні. Показники, які вико�
ристовуються для такої оцінки, складають так
звані індекси видового багатства. Зазначений ме�
тодичний підхід є цілком прийнятним для оцінки
біорізноманіття на популяційному рівні.

Порівняльна оцінка базується на вивченні ди�
наміки показників, що дає уявлення про зміни в
екосистемах, дозволяє частково спрогнозувати їх
подальший розвиток.

Комплексна оцінка дозволяє зрозуміти ступінь
стійкості екосистеми, рівень антропогенної дії та
реакції на неї, роль і місце рідкісних та вразливих
видів рослин і тварин в даній екосистемі. Серед
низки характеристик, які використовуються для
такої оцінки, чільне місце займають інтегральні
показники відносного багатства видів. Сюди нале�
жать, наприклад, індекси Шенона і Сімпсона, що
дають змогу об'єднати видове багатство і його
якісні показники в єдину величину [11]. Комплек�
сна оцінка, серед інших, більшою мірою дозволяє
підходити до вирішення завдань збереження біо�
різноманіття на екосистемному рівні. Оцінку біо�
різноманіття лісів можна здійснювати на основі
лісотаксаційних даних, поєднуючи при цьому із
точковою геоботанічною інформацією.

ВИСНОВКИ
Весь накопичений світовий досвід оцінки біо�

різноманіття лісів дозволяє зробити наступні вис�
новки: система моніторингу України має розвива�
тися з врахуванням загальноєвропейського кон�
тексту, бути гармонізованою з програмами моні�
торингу, які існують або створюються в європейсь�
ких країнах; облік біорізноманіття лісів має базу�
ватися на даних періодичного обліку лісового фон�
ду; назріла потреба в створенні єдиної міжвідом�
чої бази даних про кількісний та якісний стан біо�
різноманіття; економічна оцінка біорізноманіття
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є логічним продовженням комплексної оцінки, яка
переслідує на меті формування адекватних ме�
ханізмів та інструментів економічного та адміні�
стративного регулювання збалансованого викори�
стання біоресурсів та збереження екосистем.
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