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На Варті ЗеЛеНиХ Шат

Лісівники - наші депутати

Серед 34 депутатів Шепетівської районної ради восьмого скликання - директор ДП «Славутський лісгосп»
Віктор СаПожНіК, який балотувався кандидатом від Політичної партії «За конкретні справи». Від цієї ж партії депутатами улашаніської сільської ради стали андрій
ШПачеНКо та анатолій СВіДЗіНСьКий. Вадим ГромиК
увійшов до складу цієї ради від ПП «Во «Батьківщина». а
в Крупецькій сільській раді працює лісничий Хоровецького
лісництва Володимир Немец.
До речі, В.В.Сапожнік за результатами голосування обраний депутатом ще й Славутської міської ради, але вирішив
працювати на благо новоствореного Шепетівського району,
до якого ввійшла Славутчина. Давайте побажаємо успіху!

форум В КиєВі

Нещодавно у Києві відбувся перший Всеукраїнський лісопромисловий форум у рамках дев'ятнадцятої
міжнародної виставки машин та обладнання для лісового господарства, деревообробної та меблевої
промисловості “LISDEREVMASH 2020”
Учасники його говорили про сучасний стан та подальший розвиток лісової галузі України, а також про удосконалення нормативно-правової бази щодо лісів, впорядкування ринку деревини. Лісівники Хмельниччини не тільки
взяли участь у роботі форуму, а й продемонстрували учасникам, гостям та численним відвідувачам виставки власну
лісову продукцію.
Стенд Хмельниччини вражав вишуканим оформленням,
асортиментом від насінини – до готової продукції. На ньому
було представлено різноманітний посадковий матеріал із
закритою кореневою системою Славутського лісгоспу, вироби з деревини, лісові чаї, мед, фрукти та інше. Продукцію можна було придбати одразу або замовити через
Інтернет-магазин обласного управління.
Варто зазначити, що власну продукцію в столиці демонстрували всі підприємства Хмельницького обласного
управління лісового та мисливського господарства і приємно вразили своїми досягненнями.

Незвично тепла й суха весна, спекотне літо, бездощова осінь спонукали лісівників бути готовими будь-якої миті до
боротьби з вогнем у лісових масивах.
Усі лісгоспи області заздалегідь ретельно підготували техніку, дозакупили
інвентар, запасли достатньо пально-мастильних матеріалів. У кожному лісгоспі
на початку пожежонебезпечного періоду
відбулися спільні навчання з підрозділами ДСНС із гасіння умовних лісових
пожеж. Проведено кількасот рейдів-патрулювань у лісових масивах, під час яких
роз'яснювали відпочивальникам та збирачам ягід і грибів правила поведінки на
природі. Велося і ведеться цілодобове відеоспостереження за лісами.

Саме завдяки готовності й оперативності лісівників не було допущено жодної
великої пожежі, вогонь вдавалося локалізувати на невеличких ділянках і швидко його загасити. Лише в п'ятьох випадках ліс було пошкоджено або знищено
на ділянках, що перевищували гектар.
Однак через людський і природний
фактори цього року в держлісфонді області все ж сталося 44 загоряння на загальній площі майже 21 гектар. Найбільша площа загорянь в Ізяславському,
Славутському та Шепетівському лісгоспах, де переважають легкозаймисті хвойні насадження. Як свідчить статистика,
загоряння переважно були в місцях
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збору ягід, грибів та несанкціонованого відпочинку, тобто поза межами рекреаційних пунктів. Та оперативність лісівників не дозволила допустити великої біди.
Варто також зазначити, що вартові
зелених шат Хмельниччини оберігали лісові угіддя не тільки від вогню. Зведений
загін, сформований із добровільних пожежних дружин Ізяславського, Славутського, Летичівського, Старокостянтинівського, Шепетівського лісгоспів і Хмельницького лісомисливського господарства
цього літа допомагав ліквідовувати великі лісові пожежі на Житомирщині. Набутий досвід допоможе добровільним
пожежним дружинам чітко діяти в екстремальних ситуаціях.

За словами директора ДП «Славутське лісове господарство» В.В.Сапожніка, державна лісова охорона щодня проводила і організовує рейди найсприятливішими для виникнення пожеж лісовими ділянками Славутчини.
особливо це стосується тих ділянок, де ростуть хвойні породи дерев. Загалом у нас 24 тисячі гектарів угідь, із них 70% - соснові насадження.
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До уваги славутчан!

із 18 грудня 2020 року державне підприємство
«Славутське лісове господарство» розпочне реалізацію новорічних ялинок за такими адресами:
- магазин «Лісовичок» (Крупецьке лісництво);
- центральна садиба лісгоспу (вул.Кузовкова);
- Голицьке лісництво (вул.Б.Хмельницького);
- Славутське лісництво (вул.Князів Сангушків);
- Кривинське лісництво;
- жуківське лісництво;
- м.Нетішин, вул.Будівельників (в районі
торговельного центру біля магазину «Вацак»).

МОЇ РОЗДУМИ ПРО МИСЛИВСТВО

В

слухалася часто в розмови моїх11
найдорожчих людей (чоловік працював у лісгоспі й син також трудиться
на цьому підприємстві), які присвятили
себе лісу, проводжаючи їх на роботу та
очікуючи з роботи, думала про те, якою
ж справді складною, часто фізично виснажливою, а бувало й ненормованою в
часі, іноді без вихідних, є праця у лісі.
Думала й зараз думаю з великою тривогою та хвилюванням, що в значної частини суспільства часто бувають викривлені хибні явлення й міркування щодо лісової галузі. Візьмемо, для прикладу, мисливство. Не секрет, що частина громадян негативно ставляться до мисливців і
полювання. Кажуть: «вбивають», «знищують», «не бережуть»…
Хоча, мало хто знає направду, як
влаштована і працює ця галузь, чим переймаються з дня в день мисливці, на

Я не фахівець у лісовій галузі, але майже 50(!) років живу
в родині з діда-прадіда лісівників. Її династія нараховує
шість поколінь, і кожне з них – природолюби закохані у лісові шати. Я теж люблю природу, тільки виросла серед ланів
широких, тому ліс для мене був і залишається великою таємницю, нескінченно мудрою Книгою життя. Буваючи в лісі,
читаючи ту Книгу, постійно відчуваю, як кожна гілочка,
кожна травинка, кожний листочок колишуть у собі оту Таємницю...

яких правових підставах використовується мисливський фонд. Ці ж люди не
безконтрольно знищують дичину! Законослухняні мисливці добувають лише
невелику, дозволену законом, частину
приросту диких тварин, а кошти, які вони за це платять, вкладаються у мисливське господарство.
Читала, до речі, що мисливська галузь в Україні жодних дотацій – ще б
пак! - з держбюджету не отримує. Тому
основна частина коштів, що надходять
від мисливців, витрачається на охорону,
відтворення та підгодівлю диких тварин.
Бо в сучасному світі, виявляється, во-ни
не можуть відтворюватися самі со-бою!
Знаю також, що в усіх розвинених країнах світу влада підтримує мисливську галузь, бо розуміє: її знищення неодмінно
призведе до різкого збільшення браконьєрства та зменшення дичини.

Зізнаюся щиро, від самого слова11
«браконьєрство» в мене душа тремтить.
В уяві постають фото, повідомлення із
соцмереж та періодики: поранені, а то й
розстріляні благородні птахи-лебеді,11
вбиті козулі чи лосі - вже не кажу про
дрібніших тварин. На превеликий жаль,
браконьєрів, порушників закону і моральних принципів, які знищують природу заради наживи чи розваги, в нас не
перевелося. Та й значна частина співвітчизників чомусь з доброго дива їх теж
вважає мисливцями!
А ще ж є в Україні різного роду антимисливські зоозахисні організації та11
фонди. Вони мають більше фінансових
можливостей, використовують сучасні
технології, щоб популярно говорити про
екологічність, заповідність, «толерантність» до тварин, заборону всього, що

пов’язано з використанням природних
ресурсів. «Полювання», «мисливець» ці поняття у таких «любителів» флори і
фауни викликають негатив. Бо вони не
вважають мисливство законним і популярним видом діяльності, яким воно є
в усьому світі.
Між іншим, у США і Канаді дозволено
полювання зі зброєю навіть в підлітковому віці. За правовими нормами, в Європі зростає тенденція до залучення молоді до полювання, а це їй дає клю- чові
знання про природу та глибоке розуміння природокористування і добуван-ня
тварин. Більше того, у країнах Євросоюзу надзвичайно популярними є мисливські фестивалі, головна мета яких –
популяризація мисливства як інструменту примноження тваринного світу та утвердження визнання мисливця одним із
головних захисників природи.
На завершення цих роздумів скажу
таке: мисливці, як і всі лісівники, мають
свою етику. Вона проголошує: хочеш вполювати – збережи і примнож, попрацюй в
угіддях; зрубав дерево – посади два; узяв
щось у матінки-природи – поверни, віддай
сторицею! Мудро, чи не так?

марія КараВаН, м.Славута.

