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Е ар п dп с ьЕ а i с оза R ау Е ово- bcLiaH о с rпая цЬ

Природнi карЕатсъкi лiси збереr.тrr багато цiвяrх екогвпiв i форм
|ll|_"lЧ l"оИ, '-i *"имив пIюце€i тривмою еволюцiiiхоm вйбоЬу
l тому вцрiзняю/гьсg вясокоюсdйкiсгю i продлтявнiсгю в сзоir KoHi--
ретяrх умэвах мiсцезростаriЕял На съо.одtri пр,родЕrй дiсо"ий п;;ия
::,11Y_т1*",чlу*.ниЙ фсподарською дiя,тъ";..о,"од"*. П,,оЙдсг]rfлr.ц l пересгiйнйх насrджеяь продовкус схорочуватяся, що sхшцевому рах}тку !еде до зяцхевкл сfiйкосгi, lKicЕorý складу i про-
{уктив. HoФi лiсових бiоцснозЬ, втратц перспектrви ix локраценнg вlrаиоуп{юму. Як HiKo"rц Фсгро сгоi:ть пIrтаквя ве тйьхи зберехенчя.
але й вiдтвореЕвя бiо.{оriчноIо рiзпомавiттl карпатсъккх ,iciв, стмра-ючись на виробпичrlйдосвiц лiсisнихiв та лiсiв;и*оi r.аухо. ' .

, Почияаючи з 60-х poкiв в регiонi булл виконавi Dоботв по пiп6.п"
цlняого геноФонлу деревних лорй rnoc.i*nl .T,co"icirH.", ди""*'п',плlосовi дерева та насздr(еня{, етмоянi деревосганя. лj.о"."-r";;
l:1е|:1ТИ),. 

вЙпеацьовувмt сь t{етоли цепленвялlсовttх порiд, техно_,rопс аа мгi влi черек( iB з росгучя х дерев, На сьоmднi в oбracr.i в кдirеноlбJ ПЛНД па мощi lJ55.? га. t8I rъпюсове дерево. вЬiбраqо 28лiсогеяЕоrчш!,( резерватiв на плоФ ЗО7I.Е m..r*р.*о ZЗ о *оЙ"*лlсояаондсаих плаrттафй. Цi б'скти ставомять основу зберехеностi
геr.(Фояду деревних поrliд.

П!Oте згадаяi лiсонасiнн€вi об'ектIr потрб}'Iсгь повтoрноi iявеi{та_
ризацii i lюз!юбкя заходiв по ix ефектявIIому впкорисrанню в лiсовомуrосfiодарсгвi. Часrково це питанrrя можна вирiшцтtr nprn npo"aoarriiлlсовпорJцк}мяня в i9O8 poui з змученнячдо чiс;справя вiуковцiв.
.._ _::цлjl 

пч: щеяяя л iсоsасiя tl cвoi спра вr в 3о *upn"..,. р"д*16* n ,u -хопIз по ефехтивному викорисганяю гtвобон:у абоjпгенlrих таrятЕодукованих лiсо]дворюваrdв неЙхiдl!о:

, - розробIfгк регiовальr{у цЬову прграму по се-леу,rцr.. I€citлrmrтBv
та rвтрд].кцili, сDЕра ючись Еа Bayкosi розробкл та вирбвлqиIi досвй:



, lla nFrr.l |СOt 2ЦЮ poKi, проrесгrt (6сr€жеяня та аналiз змiн
ll|.ixl|ltl .тхl{J(пду абориrtвяж та iraцlоф.коsавях деревкйх порЦt
|t,rtrбяtн зпходя пФ ix зберехеыrю та вiлrDореfiню 

" пос"Иуоl ,rQлiянях лiсУi
- яадатй lepeвaly вr!'оцуваllню п(кадковопо Maтepiмy iз foKpa-

щевоm та coprýBors насiянс;

z - вjrlховуючU Bajixe матерiмьяе становише (вйсутнiсrь нс_croxцHol TexHii(я. зварядь, lriвдобряв, oтpyтoxiмixaTiBl перЪйти на вя-
лоцування посадховоm матерiалу ва ти}rчас!вях лiсовйх розсалtrихах.БlO(ористатИ icra)/roчi базовi лiсоsi розсэ.Drики мя внроцry!аюrя
сiлi.ькоIDсподаFФк'rх lryJъry& Texнilлloff зоrенi, лiхарськоi.' сиfr вшоr,mцо;

, 
- Dрх лiФsЙяомевхi вякОрисТОвУвil71l Мсiння i посадкоsий ма-терм мtсцевоrD походхенн-с з !рах]вавхяra лiсонасjннсвоrt) Dайояч-ваняя оОласri, Вiдмовtrгись sЬ вmзч M.iB|l, без попередньо; випЙ_

бовуваняяi

, ] Щ ХР"ЦОi iООрдпяацii рботл по rасiltвицтrу, сa.лекцii талlсOвцноменвюсгворитя в областi окрему лiсонасlявсву станцiю або
ФLп йJll .Jlьаiвсъхоi рсгjоямьвоi дiсо8асiня€Еоi craяцii;

- lпорсдхуватl Bci селещiйно{rасiшrrtцькi та irlтродуцiйнl о6'€ктиi розробити вауково-Фrруяrоваlli захоrц по ix збiрехенню та
lвцiохмьяомч вихор}сrавкrо. -
. КаРпаrtьхою ЛНДС. rха в 1998 роцi буде вiдзначатл свос 50_

р'ччя. рзроОлево рrц пIвхтсчнrtх рехохеr.дацiй, якi допомохут}
пIвхтItхаlr_освоilя оtновri меtодs Еiдбору цiввоrý rеяоРuд5,, бвор;-rrя_селехцiйно-насЬr.fiцьrих rа iктрдуцiйшrr й'"*тi;, "Йцу;;;;;Dос:цковоф MaTtpjмy mловяв-х лiсо)Екrрlоrочltj( порй i пе!rcпехт{в-
вих iЕгродуцевтЬ. Одвах ллr обt?рrryвапхr, бИьп глибокоrо ана,,riзу
лере-лiч_евих розробох веобхЦво продовхчм лiсьничi дослйження пЬселекцх, мсПrяяцтiу, il.грод.шцiдеревнrrх та чагарникових порiд вpФioHi,

9о


