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видала цілий ряд розпоряджень про передачу в оренду лісових земель загальною 

площею 27,4 га, які знаходились в постійному користуванні ДП “Зміївське 

лісове господарство”. Як наслідок, місцевими бюджетами недоотримано від 

орендарів доходів від втрат лісогосподарського виробництва на 2,4 млн. грн., а 

ДП “Зміївське лісове господарство” понесло відповідні збитки”. 

Про результати ревізій фінансово-господарської діяльності 18 постійних 

лісокористувачів у Харківській області за II півріччя 2007 року та 2008 рік мене 

буде повідомлено найближчим часом після закінчення означених ревізій (лист 

на моє ім’я № 07-26/1383 від 06.03.2009р. за підписом начальника КРУ в 

Харківській області О.І.Щербакова). Можу, за необхідністю, надати Вам і цю 

інформацію. 

У своєму листі на ім’я прокурора Харківської області Синчука В.Л. 

(Доповнення від 14.05.09 р. до Звернення Головашкіна В.А. від 18.02.09 р.) я 

поставив, серед інших, слідуючі питання перед прокурором Харківської області: 

“Якщо не забезпечуються екологічна і соціальна складові в місцях проживання 

корінного населення, то чому прокуратура Харківської області не внесе припис 

ДП “Гутянське ЛГ” терміново призупинити експорт цінної дубової деревини, 

адже Харківська область може повністю залишитися без рештків 

природних лісів ?” та друге питання, стосовно створення парку, “Чому кілька 

років відповідальні структури зволікають з виконанням Указу Президента 

України щодо створення Слобожанського національного природного парку та 

при цьому до тепер вирубуються рештки приролдніх лісів, які мали б ще у 2006 

році ввійти до категорії лісів природоохоронного, наукового, історико-

культурного призначення ? Не виділено у натурі навіть заповідну зону, а 

деревина потоками йде на експорт !”.  

Теж сповіщаю Вас, що, на даний час, очікую відповіді від прокурора області.  
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З наданої мені відповіді за підписом заступника Голови Рахункової палати 

України О.С. Яременка за № 03 - 638 від 24.03.2009 р.: “Одночасно 

повідомляємо, що порушені Вами (авт., мною) питання є дуже актуальними і 

знаходяться на моніторингу Рахункової палати…Зростання площі лісів та 

збільшення лісистості не відбувається… Як наслідок, Державна програма “Ліси 

України” в планових обсягах не виконується, а її очікувані результати не 

досягаються…Інформацію щодо відчуження земель лісового фонду з 

порушенням чинного законодавства, виявлених при перевірці державних 

підприємств Харківської області, направлено Генеральній прокуратурі 

України”  

З приводу необхідності створення національного природного парку 

“Слобожанський” я звертався (лист від 09.04.09 р.) до начальника Харківського 

обласного управління лісового та мисливського господарства Овчаренко Д.О., 

де піднімав питання про заборону будь-яких лісогосподарських заходів в лісах 

природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення (адже за 

порушення основних вимог нормативно-правових актів Кабінету Міністрів 

України, які є обов’язковими для виконання (ст 38 Лісового Кодексу) наступає 

конкретна відповідальність). Та з отриманої відповіді № 02-06/Г-9 від 

14.04.2009 р. зрозумів, що за ліси в області геть давно забули усі ті, хто 

безпосередньо відповідає за них. Так, пройшло кілька років, а тільки 

розробляються і погоджуються різного роду клопотання та …затверджується 

новий поділ лісів. Проте експорт цінної дубової деревини з ДП “Гутянське 

ЛГ” нічого не очікує, і аж гудить ! Що ж ми будемо охороняти при 

створенні парку через кілька місяців ?! Хіба що опустошені лісові землі. 

А зараз більш детально щодо Вашого запиту: 
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Слобожанський національний природний парк  

(вивчення історії лісів регіону, обгрунтування унікальності лісових масивів і 
необхідності організованої охорони найбільш цінних природних комплексів, 
включення діючих об’єктів ПЗФ до складу національного природного парку) 

До XIV століття на Харківщині приватної власності на ліси не було, вони 

перебували у спільному користуванні (Л.В.Куракін, 2006). Із появою власників 

лісів, розвитком торгівлі деревиною вводиться мито за в’їзд у ліс та штрафи за 

самовільну рубку дерев і полювання у лісі. У “жалуваних”, купчих, охоронних 

та інших грамотах кінця XIV початку XV століть вже не тільки згадується про 

категорії земель, але й дається їхня якісна характеристика: за деревними 

породами – березова, в’язова, ялинова, дубова тощо; за призначенням – ліс, 

відведений для полювання, “хоромний ліс”, “корабельний” ліс, “плотовий” ліс. 

Юридичне закріплення права володіння лісами було здійснено в середині XVII 

століття. 

Десь із XVI століття в Україні поширюється виробництво скла. Майстерні, що 

його виробляли, звались гутами. Були гути і на Слобожанщині. Саме звідси, 

безперечно, і відповідна назва одного із селищ, де сьогодні розміщується садиба 

Гутянського держлісгоспу. 

За Петра I почалось масове вирубування дубових лісів для потреб 

кораблебудування. Щоб побудувати один великий корабель, потрібно було до 4-

х тисяч дерев дуба. Корабельний ліс постачався переважно із малоросійських 

губерній. 1703 – го року Петро I видав наказ, яким передбачалось “во всех 

городах и уездах описать леса, находящиеся от больших рек в сторону на 50 

верст, а от маліх сплавных, впадающих в эти реки, - на 20 верст”. 

У кінці XVII  століття більш лісистим був Богодухівський повіт. На південному 

сході Краснокутська зростав “дрімучий сосновий ліс”. У північно-західному 

куті Харківської губернії з правого боку річки Псьол знаходилось село 

Могриця, землі якого у XVII столітті були покриті “на великі простори 

                                                              Page 4 of 38 

Додаток Г

61



непрохідними лісами”. Значна частина цих лісів збереглась до початку XX 

століття. Проте послідовний хід щорічного знищення лісів свідчить про значну 

інтенсивність цього процесу, особливо у першій половині XVIII століття, коли в 

середньому за рік площа лісів Харківської губернії зменшувалась на 5,8 – 7.6 

тис. га. 

Із звіту начальника виділу корабельних лісів у західних губерніях Кречетникова 

видно [Г.І.Редько, В.П.Шлапак, 1995], що з 1839 по травень 1845 р. площа 

оглянутих (авт., казенних) лісів Харківської губернії становила 267947 га, проте 

знайденого придатного до кораблебудування дубового та соснового лісу не було 

виявлено. 

Інтенсивним знищенням лісів були позначені роки після селянської реформи 60 

- х років XIX століття. Поміщики поспішали винищувати свої ліси, щоб 

одержати ренту якомога швидше і в повному обсязі, а лісоохоронні закони 

щойно почали розроблятися (закон про збереення лісів було прийнято 4 квітня 

1888 –го року). За період 1868- 1887 – го років було знищено 158 тис. га лісу, 

або в середньому 8,3 тис. га за рік.  

Знищено лісів більше ніж створено. Протягом двох століть на території 

Європейської Росії штучно створено 1,3 млн. га лісів, а знищено 67 млн.га, 

тобто відновлено лише два відсотки.  

Спостерігаючи тотальне знищення природи, передові вчені і громадські діячі 

намагалися врятувати хоча б окремі найцінніші об’єкти, вилучити їх із 

господарського користування, оголосити заповідниками або заказниками, 

зберегти їх як еталон природи, не змінений внаслідок людської діяльності. Деякі 

землевласники за своєю ініціативою оголошували заповідниками окремі 

частини своїх володінь.  
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Крупнейший ученый, проф. Орлов М.М., свидетельстует: “По сравнению с 

заботами об охранении леса, о лесных культурах и об уходе за лесом, рубка 

леса, в виде главного пользования, никогда не выдвигалась в Тростянецком и 

Гутянском имениях на первое место, определяющее собою направление всего 

лесного хозяйства ” [Лесное хозяйство в Харьковских имениях. Л.Е. Кениг – 

наследники. – СПб, 1913. – С. 10.].  

Далее он пишет [c. 92 - 93]: “В Гутянской даче, как расположенной главным 

образом на левом берегу р. Мерлы, должно ожидать преобладания песчаных 

почв, что в действительности и наблюдается. Боровые пески занимают 38 % 

площади дачи. Эти почвы имеют небольшой гумусовый горизонт от 1,5 – 3 в., 

переходящий в песок желтого или светлосерого цвета, на некоторых разрезах 

которого можно наблюдать небольшие ортштейновые образования. Глинистые 

слабо оподзоленные пески занимают 21 % площади дачи; гумусовый горизонт 

их от 2,5 – 4 в. Супеси, также слабооподзоленные, занимают 40 % от площади 

дачи; верхний гумусовый горизонт этих почв достигает до 7 верш.; затем, серый 

оподзоленный песок со слабо выраженным слоем ортштейна около 2 – 2,5 арш. 

и дальше лесс. Генезис этих почв по-видимому таков: лесс образовался в 

степных условиях, а потом был занесен дюнными песками, постепеннно 

заросшими лесом. Остальные разности почв – пойменная и торфяная – 

занимают в Гутянской даче очень небольшую площадь, около 1%. Что касается 

мест залегания вышеописанных почв, то в общем можно сказать следующее: в 

северной, пониженной части дачи почвы песчаные с песчаною же серой 

подпочвой. Далее к югу местность повышается, и почва переходит в глинистый 

песок, а подпочва в серо-желтый песок; наконец, в южной, более возвышенной 

части дачи, преобладают темно-серые супеси, подстилаемые желтым песком, а 

в иных местах лессовидным суглинком. В соответствии с изменением почв 

меняеэтся состав и рост насаждений. Так, на песчаных почвах преобладают 

чистые сосновые насаждения хорошего роста; менее распространен дуб с 

примесью осины, березы и липы посредственного роста; на глинистых песках 
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успешно произрастают сосново-дубовые и дубово-сосновые насаждения; на 

супесях исключительно встречаются дубовые насаждения чистые или с 

примесью других лиственных пород: липы, остролистного клена, ильма и пр.”  

Проф. Орлов М.М. утверждает [c. 98 ]: “…наиболее выгодным возрастом до 

которого следует выращивать сосну в Гутянской даче следует признать 80 лет. 

Хотя, несомненно, что для некоторых особенно хороших сосновых насаждений, 

занимающих сравнительно небольшие площади, оставление их на корню и 

свыше 80 лет, примерно до ста лет, а в исключительных случаях и до 120 лет, 

может быть допущено не только без потерь, но даже и с некоторой выгодой для 

хозяйства, проистекающе из особенно повышенных расценок исключительных 

по размерам и качеству сортиментов, получающихся из этих насаждений. ” Он 

констатирует [стр. 99]: “Что касается происхождения дубовых насаждений, то 

нельзя не отметить, что большинство их по-видимому получилось от поросли, а 

присутствие в составе их стволов сосны, нередко старшего возраста, чем стволы 

дуба, и более толстомерных, подкрепляет мысль о том, что насаждения, на 

месте которых возникли нынешние дубовые насаждения, имели в составе 

значительную примесь сосны, и вероятны случаи, когда сосна в таких 

насаждениях господствовала, а дуб был примешан или составлял даже второй 

ярус. Сплошная рубка таких дубово-сосновых и сосново-дубовых насаждений, 

без должной заботы о подросте сосны, повела к образованию порослевых 

насаждений с господством дуба и с примесью липы, клена, береста, березы и 

осины и с единичными стволами сосны, получившимися из подроста. ”  

Известный ученый указывает [c. 100]: “Состав насаждений с господством дуба 

всех бонитетов колеблется от чисто-дубовых до смешанных с половинной 

примесью других пород. Некоторая непоследовательность в изменении числа 

стволов, суммы площадей сечений, средней высоты, диаметра и величины 

запаса в зависимости от возраста и бонитета может быть объяснена 

неоднородностью состава насаждений на пробах. Но все же не трудно видеть, 
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что смешанные насаждения, при прочих равных условиях, имеют, по сравнению 

с чистыми дубовыми насаждениями, большие запасы, а в соответствии с этим и 

стоимость десятины таких насаждений выше.” Проф. Орлов М.М. приводит 

следующие выводы [c. 105]: “Ревизия 1900 года внесла в план хозяйства 

следующие частичные изменения: 1) раскорчевку на песчаных холмах не 

производить сплошь, а бязательно оставлять лиственные 

побегопроизводительные пни, особенно кустарных пород; посадку сосны 

производить в ямки или борозды, заготовленные двухотвальным саковским 

плугом; 3) лесосеки отводить узкими полосами и не допускать вырубку 

следующей лесосеки, пока не облесится предыдущая и 4) обратить внимание 

на надлежащее соотношение пород при лесовозобновлении.” Он отмечает 

[c.103]: “В росте дуба нельзя не отметить чрезвычайно широкой амплитуды 

колебания его размеровпри одном и том же возрасте; так модели 2 вершков 

дуба показали разницу в годах от 28 до 50 лет; точно также наивысший размер 

дубовых моделей в 17 верш. Дает колебание в возрасте от 78 до 167 лет, т. е. 

почти вдвое. Отсюда следует сделать вывод, что дуб является весьма 

благодарной древесной породой в отношении его отзывчивости на улучшение 

условий роста, и при самых благоприятных местных условиях дуб растет 

поразительно быстро, редким примером чего может служить дуб, срубленный в 

Гутянской даче и имевший в 78 лет 17 вершков в дыаметре и 43 аршина в 

высоту. Из пород, примешанных к дубовым насаждениям, необходимо отметить 

– березу, осину, липу, берест и клен; из них лишь липа составляет иногда 

значительную примесь к дубу (в редких случаях в группах даже господствует), 

остальные – же породы примешаны в небольшом количестве. Если задаться 

вопросом, в каком возрасте стволы второстепенных пород имеют диаметры 5 

вершков на высоте груди, то окажется, что береза достигает этого диаметра в 40 

– 45 лет, осина и липа в 45 – 50 лет, берест в 50 – 55 лет и клен 75 – 80 лет; 

примерно в такой – же последовательности расположатся эти породы и при 

сравнении их по ходу роста в высоту ”.  
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Резюмируя сказанное, проф. Орлов М.М. пишет [c.185]: “Отметив вкратце 

благодетельное влияние в данном районе технической переработки древесины, 

нельзя не подчеркнуть, что эта переработка возможна только при 

постоянстве пользования древесиной, т.е. при непременном сохранении лесов. 

Отсюда естественно, что те имения, которые сохранять свои леса, получат 

тогда и вполне заслуженное вознаграждение за сохранение лесов, при чем 

выгоды частно хозяйственного характера в данном случае вполне совпадают с 

пользой общественной и государственной.” 

Загалом відмічається суттєве зменшення площі лісів, у тому числі дубових, 

протягом останніх 3–5 століть (Цветков, 1957; Генсірук, 1992; Вакулюк, 2000). 

Подібні тенденції відбуваються як в Україні, так і у більшості країн СНД та 

Європи, що викликано не лише надмірними їх рубками у минулому, але й 

посиленням процесів їх всихання та деградації (Флеров, 1974; Прокопенко и др., 

1978; Ассакалов, Шевцов, 2001). Погіршення стану дубових лісів і скорочення 

їх площі викликані не тільки впливом природних факторів, але й інтенсивним їх 

господарським використанням (Флеров, 1974;. Лохматов, 1978, 1999; Федець, 

Ткач, Ведмідь, 1994; Яковлев, 1998).  

Харківська область, переважно через своє географічне положення та кліматичні 

особливості, належить до малолісних регіонів держави 

[http://file.menr.gov.ua/publ/. Рослинний світ]. Ліси розташовані фрагментарними 

ділянками більшої чи меншої площі. Вкрита лісом площа області складає 

414663 га, а її лісистість за даними державного обліку станом на 1 січня 1996 

року складає 12,1%. За цим показником Харківщина займає 15 місце серед 

адміністративних областей держави. 

Ліси області виконують переважно екологічні функції: водоохоронні, захисні, 

рекреаційні, природоохоронні, і мають обмежене експлуатаційне значення.  
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Природно-заповідний фонд Харківської області є складовою частиною 

національної системи ПЗФ і включає 220 територій та об'єктів загальною 

площею 52943,9 га, що становить 1,69% від усієї площі Харківщини. Серед 

територій та об'єктів ПЗФ переважають заказники — 70% (ландшафтні, 

гідрологічні, лісові, ботанічні, загальнозоологічні, орнітологічні, ентомологічні, 

загальногеологічні).  

Заповідні об’єкти на даний час оформлені в натурі в недостатній мірі. 

Фінансування ПЗФ, крім національного парку “Гомільшанські ліси”, з бюджетів 

всіх рівнів – відсутнє [http://www.kharkivoda.gov.ua/for_press.php]. 

З виступу голови Харківської облради [http://www.partyofregions.org.ua/ 

digest/489]: “В Україні в 10 разів менше природних заповідників та заказників, 

ніж в Європі. Співвідношення площі мисливських угідь і заказників 

неприпустимо низьке. Так, площа 223 заказників і заповідників у Харківській 

області складає 56,8 тис. га, а мисливських угідь — 2,6 млн. га, за загальної 

площі Харківської області 3 млн. га. У той же час мисливців в Україні вдвічі 

більше, ніж, наприклад, у Німеччині”. 

Аналіз сучасних літературних джерел свідчить про відсутність постійних 

комплексних всесторонніх стаціонарних досліджень як природних дубових, так 

і соснових лісів Харківської області, в т.ч. на території ДП “Гутянське лісове 

господарство”, які б включали типологічні та природоохоронні аспекти їх 

формування, визначення потенційної біологічної продуктивності та 

ефективності використання лісорослинного потенціалу, трансформації потоків 

енергії та оцінки сучасного стану. Наявні тенденції до скорочення площі 

природних дубових лісів, зниження їх стійкості та продуктивності вказують на 

недосконалість методів лісогосподарювання у них.  

Основний фон території східної частини Лівобережного Лісостепу (Сумська та 

Харківська області) становлять ландшафти височин і їх схилів з ярами і 
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балками, врізаними в крейдові породи. На півночі велику площу займають 

вододільні плато між річками Псьол і Ворскла. Широко-хвилясті або увалисто-

балкові вододільні рівнини розчленовані порівняно неглибокими 

широкорозгалуженими балками з похилими схилами. Ширина балок змінюється 

від 50 до 600 м, довжина – від 3 до 9 км, крутизна схилів, як правило, не 

перевищує 15˚, рідше збільшується до 35˚, глибина тальвегів балок досягає 60 м, 

частіше вона складає 15 – 40 м. Для південної частини території характерні 

загальний ухил з півночі на південь і зменшення висот з 250 до 175 м. Природні 

ліси та лучні степи збереглися мало. Лісистість зони складає в середньому 12,5 

%. [Б.Ф.Остапенко, 1997]. 

Ворскло-Псельський і Придонецький сектори (поділ за рельєфом) належать до 

Слобожанського району свіжих ясенево-липових дібров (континентальність А = 

27 – 32˚) та області свіжого помірно теплого клімату – свіжого груду 2d (Т = 84 

– 104˚, W = 2,0 – 0,6). Для даної області встановлено 46 типів лісу, в т.ч. шість 

зустрічаються найбільш часто, в Слобожанському районі домінують свіжі 

ясенево- і кленово-липові діброви. Характерною є значна розповсюдженість 

сухих типів лісу – дубово-соснових суборів, пакленових судібров і дібров з 

дубом звичайним і скельним [Б.Ф.Остапенко, 1997] 

Краснокутський район міститься в Лівобережно-Дніпровській лісостеповій 

фізико-географічній провінції, у недостатньо вологій, теплій агрокліматичній 

зоні. Основна річка — Мерло (притока Ворскли, басейн Дніпра), яка приймає 

притоки Мерчик, Грузька, Колонтаївка, Ковалівка. Збудовано водосховища— 

Трудолюбівське (104 га) та Бідилівське (82 га) і 54 ставки загальною площею 

водного дзеркала 513 га. Основна грунтоутворююча порода — лесовидні 

суглинки. Для північної та південної частин району характерні переважно 

потужні чорноземні грунти. Ближче до долини р. Мерло трапляються сірі та 

темно-сірі опідзолені грунти.  
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Лісова рослинність представлена невеликими розрізненими масивами. 

Поширені сосна звичайна (55% лісових насаджень), липа серцелиста, клен 

гостролистий, ясен високий, береза повисла, осика, у заплавах — вільшняки та 

вербняки. У підліску — бузина, ліщина, шипшина, калина тощо. Відсоток 

природних та напівприродних територій становить 32,16. В районі існують 2 

старовинні парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного 

значення — Краснокутський та Наталіївський, засновані на початку ХІХ ст. та 4 

заказники місцевого значення: — ботанічний, лісовий, загальнозоологічний, 

ентомологічний. Є ще 4 ботанічні та 2 гідрологічні пам'ятки природи місцевого 

значення. Загальна площа об'єктів ПЗФ — 1091,6 га, що складає 1,05 % від усієї 

площі району. 

На сьогодні лісове господарство Гутянського лісгоспу займає особливе місце на 

Харківщині. На два століття вглиб сягає коріння традицій лісорозведення, яким 

займалися поміщики німецького походження Вебер і Кеніг, згодом знаний 

український підприємець Харитоненко. В 1881 році Л.Е.Кеніг купив Гутянський 

маєток, в склад якого увійшла лісова дача площею 1,900 десятин. Протягом 13 

років площа лісів збільшилась до 5.339 десятин: всі ці лісові дачі об’єднуються 

в Гутянське лісництво [Труды VI cъезда лесохозяев в г. Харькове с 20 по 30 

августа 1886 г. Санкт – Петербург, 1887]. 

Безперечно цікавими є свідчення делегатів VI з’їзду лісогосподарів (за 

присутністю А.А.Еккеля та М.Ф.Кренкеля, приватних лісничих Л.Е.Кеніга у 

Харківській губернії, які приймали участь в обговоренні та Ф.Х.Нейгебауера, 

приватного лісничого Харитоненко в Харківській губернії), який проходив у  у 

м. Харкові з 20 по 30серпня 1886 року [Труды VI cъезда лесохозяев ..]. З 

виступу И.Т.Голенищева – Кутузова [c. 63]: “Владелица смотрела на лес как на 

священный предмет, она оберегала его, а ее наследник смотрит совершенно 

иначе, и этот лес будет совершенно стерт с лица земли в короткое время, 

тогда значит правительству придется приобретать уже голую площадь и, 
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значит, опять в течение долгого времени не пользоваться никакими доходами, 

а вред будет нанесен несомненный ”.  

Чи не є актуальними й сьогодні слова, сказані на цьому ж  з’їзді, більше 120 

років тому назад, Д.Є.Тимофеевым [c.79]: “Нужно присоединить просьбу, 

чтобы мелкий доход за отчуждаемые леса шел в фонд на приобретение лесов” ? 

Значний внесок у справу інтродукції внесли батько і син Каразіни. 

Перспективні досліди поставили в лісах Богодухівського та Краснокутського 

району й сучасні вчені. 

До 1929–го року на території, що нині входить до складу лісгоспу, існувало два 

головних лісництва – Шутянське та Краснокутське. У жовтні 1929-го їх 

об’єднали в один Гутянський лісгосп загальною площею 17000 гектарів 

лісового фонду. Протягом двох перших радянських п’ятирічок лісгосп 

поставляв велику кількість деревини для будівництва об’єктів індустріалізації. 

Щорічно в межах суцільних рубок тут заготовлялося по 40-50 тися кубометрів 

деревини високої якості. Виконувалися і завдання щодо відвантаження на 

експорт. Поруч із головним лісгоспом на території тодішнього Богодухівського 

округу було ще й два райлісгоспи, що мали у своєму розпорядженні 4950 

гектарів лісу, так би мовити, місцевого користування. У січні 1940-го і ці ліси 

увійшли до складу державного лісгоспу. Ще раніше, у червні 1935-го, до 

господарства було приєднано Володимирівське лісництво площею 5348 

гектарів,що раніше підпорядковувалось одноіменному лісокомбінатові 

Наркомату радгоспів. Отож лісовий фонд лісгоспу вже сягнув на той час 27298 

гектарів [Л.В.Куракін, 2006]. 

ДП “Гутянське лісове господарство”, яке розташоване в північно-західній 

частині Харківської області, займає площу 31075 гектварів, зокрема, на 

території Богодухівського району 121729 гектарів, Краснокутського – 18346. З 

них вкрито лісом (разом) 28172 гектари. Територія держлісгоспу знаходиться у 
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басейні річки Мерло (часом Мерла) та її притоків: річок Мерчик, Колонтаїв і 

Грузька. Мерло впадає у Ворсклу. Лісгосп складається із 6 лісництв: 

Гутянського, Богодухівського, Шарівського, Володимирівського, 

Пархомівського та Краснокутського. Окремими виробничими підрозділами є 

лісопромисловий та транспортний цехи, Володимирівська мисливська дільниця 

[ДП “Гутянське лісове господарство”. Ступені розвитку. -2008 рік]. 

Усі ліси держлісгоспу віднесено до I - ї групи і розділено на 6 категорій 

захищеності, ліси зеленої зони займають площу 9959 гектарів. Основні 

лісоутворюючі породи: твердолистяні (дуб, ясень, клен) – 14,3 тис. гектарів; 

хвойні (сосна звичайна) – 12,2 тис. гектарів; м’яколистяні (осика, тополя, 

вільха) – 1,7 тис. гектарів. За віковими групами лісонасадження діляться так: 

молодняки – 6,6 тис. гектарів; середньовікові – 18,9 тис. гектарів; прстигаючі – 

1, 9 тис. гектарів; стиглі – 0,8 тис. гектарів.  Продуктивність лісу 

характеризується такими показниками; середній клас бонітету – 1,5 (проте, за 

іншими оцінками 2,1), середня повнота – 0,68, середній вік – 60 років; середній 

запас на 1 січня 2002 го року – 244 кубометри деревини на 1 гектар, середній 

щорічний приріст – 4,2 кубометра на 1 гектар (проте, за іншими оцінками – 

тільки 3,4 кубометра). Лісистість розташування лісгоспу – 13,8 % (проте, на 

сайті ХОУЛМГ лісистість району – 15,6 %). Насадження, створені посадкою 

лісових культур, становлять 17000 гектарів, або 55 %. 

Для збереження унікальних пам’ятників природи законами України на території 

Гутянського держлісгоспу охороняються три дуби, яким більше 300 років (у 

Гутянському і Краснокутському лісництвах), а також насадження дуба, яким 

біля 200 років, у Володимирівському і Пархомівському лісництвах. У 

Шарівському і Володимирівському лісництвах для майбутніх поколінь 

зберігаються генетичні резервати дуба звичайного на площі 19 гектар і 

сосни звичайної на площі 21 гектар [Яценко В.Л., 1998]. 
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Для покращання насіннєвої бази в держлісгоспі нараховується 120 гектарів 

постійних лісонасіннєвих ділянок дуба звичайного, а також 6 плюсових дерев 

дуба звичайного у Шарівському лісництві і 9 плюсових дерев сосни звичайної у 

Володимирівському лісництві. 

Для вирощування високопродуктивних і стійких насаджень у 1997 – 2001 –му 

роках у Володимирівському лісництві створена клоново-насіннєва плантація I і 

II порядку сосни звичайної на площі 7,5 гектара. Закладені родинні плантації 

дуба черешчатого у Пархомівському лісництві на площі 1,6 гектара (16 клонів 

плюсових дерев із Харківської і Сумської областей) та в Гутянському лісництві 

на площі 6,5 гектара (плюсові дерева із Харківської, Донецької та Сумської 

областей). 2001- го року у цьому ж лісництві посаджено клоново-насіннєву 

плантацію дуба черешчатого на площі 0,8 гектара. Ця робота продовжується, 

плантація має досягти 5, 3 гектара. 

1996 – го року в держлісгоспі розпочато створення випробувальних культур 

дуба, сосни, ялини, модрини різних видів, що знаходяться у Володимирівському 

і Пархомівському лісництвах на площі 7 гектарів. Так, наприклад, у 

Володимирівському лісництві це цікаві випробувальні культури сосни жовтої 

гірської II покоління. Насіння для вирощування було одержано із 5 – ти штатів 

США (Монтана, Південної Дакоти, Вайомінга, Небраски, Колорадо), де висота 

їх місця зростання над рівнем моря сягає від 823 до 2560 метрів. Насадженню 8 

років. 

Класифікація типів лісу Слобожанського лісорослинного району 

(Б.Ф.Остапенко, 1997) 

Назва типів лісу Індекси типів лісу Розповсюдженість типів  

Плакорні місцеположення 
Суха чорнокленова судіброва С1 –чкД 1 

Суха пакленово-ясенова D1 – клясД  1 
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діброва 

Свіжа кленово-липова 

діброва 

D2 – кллпД 4 

Свіжа ясенево-липова діброва  D2 – яслпД 5 

Волога кленово-липова 

діброва 

D3 - кллпД 2 

Волога ясенево-липова 

діброва 

D3 - яслпД 2 

Аренні місцеположення 
Сухий сосновий бір А1 - С 1 

Свіжий сосновий бір А2 - С 2 

Сухий дубово-сосновий субір В1 - дС 1 

Свіжий дубово-сосновий 

субір 

В2 - дС 3 

Вологий дубово-сосновий 

субір 

В3 - дС 2 

Сирий березово-сосновий 

субір 

В4 - бС 1 

Мокрий березово-сосновий 

субір 

В5 - бС 1 

Свіжий дубово-сосновий 

сугрудок 

С2 - дС 1 

Вологий дубово-сосновий 

сугрудок 

С3 - дС 1 

Заплавні місцеположення 
Свіжа заплавна судіброва С2 – Д3 1 

Волога заплавна судіброва С3 – Д3 1 

Сирий чорновільховий 

сугрудок 

С4 - Влч 1 

Мокрий чорновільховий 

сугрудок 

С5 – Влч 1 

Свіжа заплавна берестово-

пакленова діброва 

D2 – бркпД3 2 
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Волога заплавна бересто-

пакленова діброва 

D3 – бркпД3 1 

Сирий чорновільховий груд D4-Влч 2 

Мокрий чорновільховий груд D5-Влч 1 

Плакорні місцеположення (Б.Ф.Остапенко, 1997). Суха чорнокленова судіброва 

С1 – чкД.  Зустрічається відносно рідко, часто дигресивного походження після 

сухого дубово-соснового сугрудка. Рельєф: схили південної експозиції різного 

ступеня змитості. Грунти: змиті сірі і темно-сірі лісові, змиті чорноземи, змиті 

дерно-карбонатні грунти на крейдо-мергелях, дернові грунти на пісках і 

піщаниках. Надгрунтовий покрив:  тонконіг вузьколистий, осока рання, залізняк 

бульбистий, осока Мікелі, тонконіг дібровний, гадючник звичайний, типчак, 

підмаренник справжній, вероніка колосиста, очиток їдкий і великий, конюшина 

польова, материнка звичайна, горлянка женевська, буквиця лікарська, перлівка 

трансільванська, шавлія дібровна, цмін пісковий, перстач неблискучий, полинь 

австрійська, подорожник ланцетолистий, житняк, люцерна серповидна, 

стоколоси кровельний, м’який, безостий (останні 10 видів частіше на безлісих 

ділянках). 

Суха пакленово-ясенева (кленово – липова, Д.В.Воробйов, 1953; 

М.С.Улановський, 1962; суха діброва, осокова діброва, П.С. Погребняк, 1955) 

діброва D1- кпясД. Малорозповсюджений тип. Геоморфологія: корінні береги 

річок і вододільні плато, верхні і середні частини схилів південної експозиції 

крутизни 5 – 15˚ (круті пристінки річкових долин, “лоби” балок; РГВ 15 м. 

Надгрунтовий покрив: тонконіг дібровний, грястиця збірна, зірочник 

ланцетолистий, осока Мікелі, розхідник, в’язіль барвистий, фіалка запашна, 

материнка, купоніжка, осока волосиста, фіалка пухнаста, на узліссях – зіновать 

австрійська, дрік красильний, буквиця, звіробій, осока рання, парило звичайне, 

рутвиця мала, оман серцелистий, люцерна жовта.  
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Свіжа кленово-липова діброва D2 – кллпД. Розповсюджений тип лісу. 

Унікальність представляють старовікові високопродуктивні мішані дубові 

насадження усіх, без винятку, генетичних резерватів, які перебувають під 

постійни пресом вибіркових санітарних рубок ! Геоморфологія: плакори і 

плато, схили різних експозицій (крім крутих південних), отвершки балок. 

Грунти: сірі лісові і світло-сірі лісові середньо і сильно опідзолені. 

Грунтоутворюючі породи: покровні суглинки, делювіальні суглинки, суглинисті 

льодовикові відклади, лесовидні суглинки, що близько підсилаються 

третинними пісками. Деревостан: дуб звичайний в I ярусі, в II ярусі липа 

серцелиста, крени гостролистий і польовий, берест, в’яз шершавий, груша, 

яблуня. Зразком цього типу лісу можуть служити високопродуктивні природні 

дубові деревостани віком 180 і більше років у Пархомівському лісництві (кв. 56, 

діл. 4,5, ур. Козіївська 1, площа 4,2 га), які було взято під охорону у 1972 році та 

унікальні високопродуктивні дубові насадження в кв. 57, діл.16 (ур. Козіївська 

2, площа 3,9 га). До речі, у даному лісництві наявне місцезростання граба 

звичайного, що ще не відзначено в ботанічній літературі.  

При розробці попереднього варіанту проекту створення парку Клімов О.В., 

Вовк О.Г та ін. [2006] відзначають, що за сучасними уявленнями вважається, що 

крайній північно-східний ареал зростання граба знаходиться на правобережжі р. 

Ворскли в Диканському районі Полтавської області. 

Тому унікальність даного масиву у цьому типі лісу більш ніж очевидна. 

Підлісок: ліщина, бруслина бородавчаста і європейська, свидина, рідше бузина 

чорна, шипшина, глід, жостір проносний, малина, терен. Надгрунтовий покрив: 

яглиця, осока волосиста, маренка запашна, переліска багаторічна, фіалка дивна і 

запашна, медунка неясна, чистець, лісовий, купина багатоквіткова, розхідник 

звичайний, шоломниця висока, копитняк, герань Робертова, дзвоники 

кропиволисті, одинично тонконіг лісовий, купоніжка лісова, зеленчук жовтий, 

перлівка поникла, чина чорна, конвалія, ефемероїди – проліска сибірська, ряст 
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Галлера, анемона жовтецева, чистяк весняний, тюльпан дібровний, зубниця 

бульбиста.  

Серед пам’яток природи місцевого значення слід відмітити Полянський дуб-

велетень (Гутянське л-во, кв. 88, діл. 9) і Гутянський дуб-велетень (Гутянське л-

во, кв. 77, діл. 7), обидва мають вік понад 350 років і залишився у спадок 

нащадкам від місцевих корінних дубових пралісів. Оберігаються з 1984 року. 

Серед рідкісних рослинних угруповань кленово-липових дібров є занесені до 

Зеленої книги України [2002]: група асоціацій  дубових лісів ліщинових 

(типові старі ліси), група асоціацій звичайнодубових лісів татарськокленових, 

асоціація липово-дубових та кленово-липово-дубових лісів волосистоосокових 

та яглицевих (типові угруповання). Рослинні угруповання, які занесені до 

Зеленого списку Харківщини: група асоціацій звичайнодубових лісів 

підмаренникових (з ппідмаренником запашним), асоціація дубового лісу 

щитникового, асоціація дубового лісу барвінкового. До Червоної книги 

України [1996] занесено види: гніздівка звичайна, гронянка півмісяцева, 

зозулені сльози яйцевидні, цибуля ведмежа.  

Клімов О.В., Вовк О.Г., Філатова О.В. та ін. також зазначають [2006], що що у 

даному типі лісу виявлено низку рідкісних видів тваринного світу, “занесених 

до Європейського Червоного списку, Червоної книги України, та списку 

рідкісних видів Харківської області: із комах – мнемозина, матурна, жук-олень, 

вусач-червонокрил Келлера, подалірій, бражник дубовий, ксилокопа звичайна, 

турун чорний, рогач синій, пістряк 8- крапковий, перламутрівка велика лісова, 

вусач-тесляр, вусач великий короткокрилий; із птахів – орел-карлик, шуліка 

чорний, голуб-синяк, сова сіра; із рептилій – веретільниця ламка, гадюка 

звичайна; із земноводних – квакша звичайна; із ссавців – борсук, горностай.  

Волога кленово-липова діброва D3-кллпД. (волога діброва, яглицева діброва, 

П.С.погребняк, 1955). Розповсюдження: тальвеги глибоких балок правих 
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корінних берегів річок і вододільних плато, де створені додаткові умови для 

зволоження за рахунок акумуляції поверхневого стоку; РГВ – 4 – 6 м. Грунти: 

лучні потужні слабоопідзолені намиті, світло-сірі, сірі і темно-сірі лісові намиті 

оглеєні на балковому делювії. Деревостан: склад – дуб I – Iа бонітету (форма, 

що пізніше розпускається), в домішку клен гостролистий, липа, клен польовий, 

берест, в’яз, інколи верба, ясена майже немає. У 1984 році взято під охорону 

комплекс типів лісу (Володимирівське л-во Гутянського лісгоспу, кв. 3, 9, 19, 

20, площа 223 га) на лівобережних терасах долини р. Мерло (волога кленово-

липова діброва, свіжий дубово-сосновий субір, сирий чорновільховий сугрудок, 

з участю 11 бореальних рідкісних для Харківської області видів рослин (серед 

них плаун булавовидний, 3 види папоротей, веснівка дволиста тощо). Також під 

охороною з 1984 року перебуває ботанічна пам’ятка природи місцевого 

значення “Мурафська дача” у Володимирському лісництві (кв. 121, діл. 2), де 

оберігаються високопродуктивні дубові деревостани природного насіннєвого 

походження у вологій кленово-липовій діброві. 

Свіжа ясенево-липова діброва D2-яслпД. Зональний тип лісу. Геоморфологія: 

плакорні ділянки правих корінних берегів річок і вододільних плато, РГВ 15 м. 

Грунти: сірі і темно-сірі лісові опідзолені, чорноземи опідзолені і вилугувані. 

Грунтоутворюючі породи: леси, лесовидні суглинки та глини. Деревостан: дуб 

I-II бонітету з постійною домішкою ясена, клена польового і гостролистого, 

липи, яблуні,груші, в’яза, береста. Провідні фітоценотичні ознаки: склад 

деревостану 7Д1Яс1Лп1Клг од.Вз, Кп. Підлісок: ліщина, бруслина 

бородавчаста, бруслина європейська, свидина, бузина чорна,глід, зімкнутість 0,3 

– 0,7. Надгрунтовий покрив: яглиця, зірочник ланцетолистий, осока волосиста, 

копитняк, маренка запашна, розхідник звичайний, купина багатоквіткова, 

кропива дводомна, гравілат міський, фіалка лісова, медунка неясна, просянка 

розлога, чистець лісовий, глуха кропива пурпурова, зубниця бульбиста, герань 

Робертова, конвалія та ін.; в розріджених насадженнях фон утворюють осока 
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волосиста і тонконіг боровий. До Зеленого списку Харківщини занесено 

рослинне угруповання асоціації ясенево-дубового лісу конвалієвого. 

Аренні місцеположення (Б.Ф.Остапенко, 1997). Свіжий сосновий бір – А2-С. 

Розповсюджений відносно мало. Зустрічається в комплексі з сухим бором. 

Рельєф: формується на схилах високобугристих кучугурних пісків, рівнинних 

ділянках з перевіяними пісками. Відмічений у Краснокутському лісництві 

Гутянського ЛГЗ  біля р. Мерла. Грунти: дернові слаборозвинуті на 

древньоалювіальних відкладах. Гумусовий горизон не більше 10 см, прошарків і 

похованих грунтів немає. Рівень грунтових вод 2,5 - 5,0 м. Підлісок: окремі кущі 

зіноваті дніпровської, торчки крушини ламкої. Надгрунтовий покрив: рідкий, 

слаборозвинутий. Характерні: мітлиця, росичка, чаполоч, осока приземкувата, 

куничник наземний, золотушник звичайний, а також види, характерні для A1 – 

цмін пісковий,тонконіг сизий, молодило руське, типчак Беккера, осока 

колхідська, петрушка гірська, Волошка Маршала, чебрець Палласа, полин 

польовий. Мохи: зозулин льон малий і ялівцевий. Природнє поновлення слабке. 

До рідкісних видів фауни соснових борів в надлучній терасі лівого берега р. 

Мерла належать [Клімов О.В. та ін., 2006]: із комах – мурашиний лев 

звичайний, махаон, шовкопряд березовий, жалібниця, ведмедиця кривава, 

вогнівка, жук-носорог, лептура червона, вусач-тесляр, ксилокопа звичайна, 

дазіпода аргентіна, бембекс; із земноводних – тритонгребінчатий, ропуха сіра; із 

рептилій: ящірка живородна. 

Свіжий дубово-сосновий субір – В2-дС (свіжий дубовий субір, Д.В.Воробйов, 

1953). Поширений у північному заході Харківської області. Основні типи 

грунтів: дернові борові, дерново-борові залізисті. Основні підтипи грунтів: 

дернові борові розвинуті слабоопідзолені. Материнські породи: 

древньоалювіальні піщані відклади. Гідрологічні умови: рівень грунтових вод 

більше 3 м. Джерело зволоження – атмосферні опади. Кліматичні параметри: Т 

84-100˚, W – 0.6 – 2.0, A – 27 – 28 ˚. Геоморфологія: борові тераси річок, 
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мікрорельєф дюнно-бугристий, відносно вирівняний. Деревостан: 10С од.Д, Б, 

бонітет – I. Другий ярус – відсутній. Інколи окремі дерева берези, осики, дуба. 

Підлісок: клен татарський, жостір проносний, бузина червона, бруслина 

бородавчаста, глід зігнутостовпчатий. Підріст: дуб, береза, осика; висота 3-5м. 

Надгрунтовий покрив: куничник наземний, суниці лісові, орляк звичайний, 

деревій, герань криваво-червона, нечуйвітер зонтичний, звіробій звичайний, 

золотушник, котячі лапки, костриця овеча, дзвоники персиколисті, рутвиця 

проста, зіновать руська. Мохи – плевроцій Шребера, дікран хвилястий, 

гілокоміум; лишайник – кладонія.  

Вологий дубово-сосновий субір – В3-дС. Розповсюдження типу лісу: рідко, 

невеликими ділянками. Рельєф: формується в котловинах серед бугрів на 

піщаних терасах, а також навколо діялянок заболочених суборів неширокою (до 

декількох метрів) каймою. Відмічений у Гутянському лісгоспі (у 

Володимирівському л-ві зустрічаються рідкісні угруповання із Зеленого 

списку Харківщини: фрагменти соснового лісу вересового). Грунти: дерново-

підзолисті, оглеєні на древньоалювіальних відкладах. Деревостан: сосновий з 

домішкою берези, осики, дуба, які інколи можуть переважати в складі. Дуб і 

осика часто коряві, покриті лишайниками. Бонітет сосни – I, дуба – III – IV. 

Високоповнотних насаджень мало. Підлісок: рідко зіновать, жостір проносний, 

бруслина бородавчаста, верба сіра, верба вухаста, крушина ламка, горобина. 

Надгрунтовий покрив: фон складають мітлиця звичайна, осоки, куничник. 

Відмічені: нечйвітер волохатий, герань криваво-червона, вероніка дібровна, 

купина лікарська, гадючник шестипелюстковий, дивина мітлиста, очиток 

невеликий, ожина, буквиця, льонок звичайний, перестріч, петрушка гірська, 

жабрій звичайний. Характерні: молінія голуба, куничник ланцетний, орляк, 

вербозілля звичайне, конвалія, а також перстач узік, верес звичайний, плаун 

колючий, гронянка, грушанка круглолиста. Мохи: зозулин льон. Природне 

поновлення: рясно відновлюється береза, часто зустрічається підріст сосни. 
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Література: Д.В.Воробйов, 1953; П.С.Погребняк, 1955; П.П.Посохов, 1959; 

Улановський, 1963) 

У 1984 році під охорону взято типовий комплекс типів лісу на боровій терасі 

р.Мерло (свіжий, сухий і вологий дубово-соснові субори з рідкісними видами 

рослин): соном чорніючим, перстачем прямим (калганом), костяницею, 

зимолюбкою зонтичною і ортилією однобокою (Гутянське л-во, кв. 47, 53, 57, 

64, площа 134 га).  

Також у цьому році було взято під охорону комплекс типів лісу природного 

походження на корінному березі і в долині р. Мерчик (Шарівське л-во, кв. 17 -

19, площа 146 га) з участю асоціацій дубових лісів ліщинових (Зелена книга 

України), та дубово-соснових різнотравних лісів (Зелені списки Харківщини). 

Тут багата лікарська флора 

Мокрий березово-сосновий субір – В5-бС (сумшара). Розповсюдження: 

фрагментарне в комплексі з В4 – бС. Рельєф: днища замкнутих котловин з РГВ 

на поверхні (заболочені субореві ділянки – сумшари). Об’єкти: Краснокутське 

і Володимирівське лісництва Гутянського ЛГЗ. Грунти: торф’янисто-глейові 

болотні на кварцевих пісках. Деревостан і підлісок: сосна, береза, верби козяча і 

вухаста. Надгрунтовий покрив: осоки пухнастоплода, багнова, омська, ситники, 

вовче тіло болотне, бобвівник трилистий, пухівка, журавлина, мохи – сфагнум і 

зозулин льон. 

Раритене флористичне та ценотичне різноманіття знаходиться в 

блюдцеподібних понижених ділянках рельєфу на лівому березі надзаплавної 

тераси р.Мерло. Ценози оточені сосновими насадженнями та завдяки 

надмірному зволоженню майже не зазнали антропогенного впливу. 

Угруповання рідкісної рослинності, занесеної до Зеленого списку Харківщини 

становлять: асоціація осоково-сфагнова, асоціація соснового лісу 

костяницевого, формація осоки омської. До складу рідкісної флори входить 
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реліктовий вид, занесений до Червоної книги України [1996] – плаун річний 

(Licopodium annotinum L.) 

Вологий дубово-сосновий сугрудок – С3 –дС (волога липово-соснова судіброва). 

Розповсюдження: тип лісу зустрічається рідко в комплексі зі свіжими 

сугрудками і суборями. Геоморфологія: борові тераси річок (плоскі пониження 

безсточних котловин); РГВ 1,5-2,0 м. Грунти: дерново-підзолисті супіщані 

оглеєні з глибини 0,5 м. Деревостан: дуб, сосна, в домішку оскика, вільха, 

береза, інколи самосів осокоря і тополі білої. Підлісок: крушина ламка, клен 

татарський, горобина, верба козяча, інколи самосів ірги круглолистої  (в 

Гутянському ЛГЗ). Надгрунтовий покрив: молінія, мітлиця біла, вербозілля 

звичайне, золота розга, орляк, дріоптерис остистий, купина лікарська, 

костяниця, веснівка, скереда болотна, інколи очерет, гвоздика пишна, родовик 

лікарський, конвалія, комонник лучний. 

Заплавні місцеположення (Б.Ф.Остапенко, 1997). Сирий чорновільховий 

сугрудок – С4
-Влч. Розповсюдження: тип зустрічається рідко 

(Володимирівське л-во Гутянського лісгоспу, зустрічаються рідкісні 

угруповання із Зеленого списку Харківщини: чорновільховий ліс папоротевий). 

Геоморфологія: заплави низького рівня, піщані тераси з близьким рівнем 

грунтових вод, притерасні пониження. Грунти: лучні оглеєні. Деревостан: верби 

ламка, біла, тритичинкова, попеляста, в притерасних пониженнях – вільха чорна 

з домішкою осики, берези пухнастої та повислої, рідко сосни. Підлісок: калина, 

чагарникові верби. Надгрунтовий покрив: вербозілля, кропива, шоломниця, 

безщитнік жіночий, дріоптерис остистий, м’ята водяна, хвощ польовий, авран, 

вех широколистий, паслін солодко-гіркий, орляк, ситник розлогий, куничник 

ланцетний.  

Рідкісна рослинність представлена угрупованнями, занесеними до Зеленого 

списку Харківщини: асоціація чорновільхового лісу теліптерисового (Alnetum 

(glutinosae) thelypteridosum (palustrys)), асоціація чорновільхового лісу 
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щитникового (Alnetum (glutinosae) dryopteridosum (cartusianae)), асоціація 

чорновільхового лісу безщитнікового (Alneta (glutinosae)) athyriosa (filicic 

feminae)); формація осоки омської (Cariceta omskianae). 

Свіжа заплавна бересто-пакленова діброва – D2 – бр-кпД. Розповсюдженн: тип 

зустрічається рідко. Геоморфологія: долини річок – заплави високого рівня, 

рівнень грунтових вод 2 м. Грунти: лучні розвинуті або лучно-лісові розвинуті, 

відрізняються підвищеною мінералізацією, на заплавному елювії. Підлісок: 

ліщина, клен польовий, клен татарський, свидина, бруслина європейська, 

черемха, калина. Надгрунтовий покрив: зірочник ланцетолистий, яглиця, ожика 

сиза, конвалія, грястиця збірна, хміль, гравілат міський, розхідник, купир 

лісовий. 

На боровій терасі р. Мерчик і заплаві р. Мерло поширені соснові ліси, заплавні 

діброви, вільшняки, в пониззях борової тераси — осокові та осоково-сфагнові 

болота, де збереглося багато видів бореальної флори — реліктів льодовикового 

періоду. Своєрідність ландшафтів і мезорельєфу урочища Володимирівська 

дача (з піщаними горбами і заболоченими западинами) створює умови для 

зростання деяких бореальних видів рослин, типових для північних регіонів 

лісової зони. Тут поширені рідкісні для флори Харківської області болотні та 

лісові рослини: види пухівки, сфагнові мохи, росичка круглолиста, журавлина 

болотна, гронянка півмісяцева, брусниця, зимолюбка зонтична, плаун 

булавовидний, грушанка круглолиста, верес звичайний, декілька видів 

зозулинцевих, веснівка дволиста, перстач прямостоячий, костяниця, одинарник 

європейський, бобівник трилистий, вовче тіло болотне, білозір болотний, 

гребінник звичайний тощо. Тут проходить південно-східна межа ареалу 

більшості названих видів. Всі вони потребують захисту і збереження як свідки й 

пам'ятки минулих геологічних епох, зокрема обледенінь. На території 

представлені рідкісні фітоценози, занесені до Зеленої книги України і Зелених 

списків Харківщини (Володимирівське лісництво Гутянського лісгоспу, кв. 
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15-16, 26-29, 38-43, 52-55, 57, 58). В заплавних дібровах поширені такі 

угруповання: в’язова діброва ожиново-підмаренникова, кленово-липова діброва 

яглицева,кленово-липова діброва розхідникова, кленова діброва конвалієва, 

кленова діброва кропивова. 

В той же час всі без винятку типи лісу рівною мірою важливі для підтримання 

лісотипологічного потенціалу, збереження природних ландшафтів регіонів і 

підлягають охороні та збереженню. В цьому зв’язку назріла необхідність 

виділення лісотипологічних резерватів і еталонних ділянок типів лісу. Ці 

заповідні території лісового фонду ДП “Гутянське лісове господарство” стануть 

об’єктами різносторонніх моніторингових досліджень природи лісу на всіх 

рівнях у випадку створення Слобожанського національного природного парку. 

Значна кількість об’єктів ПЗФ на даній території (заказники “Гутянський”, 

“Шарівський”, “Мурафський”, “Володимирівська дача”(як лісовий заказник з 

2003 року), пам’ятки природи “Мурафська дача”, “Козіївська 1”, “Козіївська 2”) 

свідчить про особливу природоохоронну цінність лісових масивів, але їх 

розчленованість має бути подолана шляхом створення єдиної 

поліфункціональної, найбілш пристосованої системи – Слобажанського 

національного природного парку, де одночасно вирішуватимуться 

фундаментальні і прикладні загальнобіологічні наукові завдання, 

природоохоронні, туристичні проблеми та задовільнятимуться рекреаційні 

потреби населення. 

Філатова О.В., Тверетінова В.В., Улановський М.С. вважають [2000], що в 

межах регіону потребують охорони принаймі сім лісових угруповань, занесених 

до національної Зеленої книги України (авт., її новий варіант вийшов з друку у 

2002 році). Три з них відносяться до типових: група асоціацій дубових лісів 

татарськокленових – Querceta (roboris) acerosa (tatarici), що характерна для 

сухого груду (D1); група асоціацій дубових лісів ліщинових (типові старі ліси) – 

Querceta (roboris) corylosa та асоціації липово-дубових та кленово-липово-
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дубових лісів волосистоосокових та яглицевих – Tilieto (cordatae) – Quercetum 

(roboris) caricosum (pilosae), Acereto (platanoidis) – Tilieto (cordatae) – Quercetum 

(roboris) caricosum (pilosae), Tilieto (cordatae) – Quercetum (roboris) aegopodiosu, 

Acereto (platanoidis) – Tilieto (cordatae) – Quercetum (roboris) aegopodiosum, що 

характерні для свіжих і вологих грудів (D2-D3). Для досліджуваного регіону 

рідкісними є – група асоціацій дубово-сонових лісів ліщинових –  Querceto – 

Pineta corylosa, які іноді трапляються в соснових лісах (С2-С3), та асоціації 

грабово-дубового лісу волосистоосокового та яглицевого (старі типові 

насадження) – Carpineto – Quercetum caricosum (pilosae), Carpineto – Quercetum 

aegopodiosum (D2-D3), останні фрагментарно представлені в ботанічних 

заказниках Краснокутського району. Крім того, за даними дослідниками [2000], 

у регіоні трапляються ще 10 лісових угруповань, рідкісних для даних умов 

місцезростання. Це – асоціація дубового лісу барвінкового (Quercetum 

vincosum) з участю барвінка малого іноді трапляється в свіжих дібровах (D2). 

Для вологих дібров (D3) характерна рідкісна асоціація дубового лісу 

щитникового (Quercetum coryloso – dryopteridosum (filicis mas)) з участю 

щитника чоловічого, пухирника ламкого, воронячого ока звичайного, воронця 

колосистого та деяких лісових зозулинцевих – любки дволистої, зозулиних 

сльоз яйцевидних, інших бореальних видів. На категорію рідкісних 

заслуговують також лісові фітоценози з участю інших бореальних видів. В 

першу чергу це асоціація соснового лісу вересового (Pinetum callunosum) з 

участю вереса звичайного, що трапляється у вологих суборах (B3) в заказнику 

“Мурафський” Краснокутського району. 

У працях багатьох дослідників (Голубець, 2007) наголошено на тому, що 

досягнення мети сталого розвитку (авт., будь-якого регіону) можливе за умови 

розумного керування в усіх сферах економіки, екології демографії, правових і 

політичних взаємовідносин. Але, на жаль, це керування залишається переважно 

на рівні наукової ідеї чи рекомендації загальноосвітнього плану. Конкретні 

практичні заходи у переважній більшості чекають опрацювання.  
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Протягом 2002 - 2006 рр. обсяг експортованої продукції зріс у Гутянському 

лісгоспі з 2-х до 59 відсотків. В основному це пиляні заготовки, споживачами 

яких є фірми Ізраїлю, Греції, Німеччини, Литви. Значною мірою завдяки 

експорту лісгосп на 86 відсотків покриває витрати на ведення усього комплексу 

лісового господарства за рахунок власних коштів.  

 

У вересні 2007 р. FORM International виконав внутрішній аудит Гутянського 

лісгоспу. “Сильна сторона” Гутянського лісгоспу полягала в тому, що він є 

“важливим роботодавцем для місцевих спільнот і що він підтримує місцеву 

інфраструктуру”. Гутянський лісгосп отримав 14 вимог відкоригувати свої дії, і 

виконання цих вимог буде перевірено в ході наступного аудиту. Однією з них є 

“необхідність залишати сухостій в лісах, оскільки він відіграє важливу роль для 

біорізноманіття”.  

 

Проте різке зменшення площі земель, вкритих лісовою рослинністю у ДП 

“Гутянське лісове господарство” (табл. 1), ще раз свідчить на користь 

необхідності термінового створення Слобожанського національного природного 

парку. 

Таблиця 1 
 

Землі, вкриті лісовою рослинністю  
 
 

Лісгосп 
 

 

01.01.91 

 

01.01.96 

 

01.01.02 

 

01.01.07 

Зменшення 

вкритої 

лісом площі 

за період 

1996 – 2006 

рр., га 

Зменшення 

вкритої 

лісом площі 

за період 

2002 – 2006 

рр.,  

 
Гутянський 
 

 
28172 

 
28171 

 
28050 

 
27647 

 
- 524 

 
- 403 
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Результатом існуючих протиріч галузевих і відомчих нормативів і стратегій 

діяльності є постійні ресурсо-еколого-социіальні конфлікти між 

Держкомлісгоспом Украіни і Мінприроди, іншими суб’єктами 

природокористування, які, зокрема, супроводжують розвиток національної 

экомережі.  

Сертифікацію більше 10 % лісов України за схемою FSC можна скоріше 

розглядати як аванс зі сторони органів сертифікації, ніж констатацію факту 

слідування принципам управління лісами, в т.ч. у ДП “Гутянське лісове 

господарство”, на основі сталого розвитку.  

В Україні слід впроваджувати узгоджену FSC+PEFC і ISO систему сертифікації 

лісов. Такий підхід дозволяє краще узгодити міжнародні і національні інтереси, 

а також ринкові і частково ще неринкові (екологічні, культурні і ін.) пріоритети 

діяльності. При природоохоронній орієнтаціїї лісогосподарського підприємства 

використовуються інші орієнтири – сертифікується система дотримання 

принципів охорони природи (ЕМS) у відповідності з міжнародними 

стандартами (ISO 14001/14004). Причому EMS – сертифікація не має зв’язку з 

маркуванням лісової продукції. Для допомоги лісогосподарським 

підприємствам організація ISO випустила технічний звіт відносно 

впровадження стандартів ISO 14001/14004 (ISO 14031). 

Як зазначає акад. М.А.Голубець [2007], під час самміту Всесвітнього 

економічного форуму в Давосі в 2001 році був презентований Індекс 

екологічної сталості (ІЕС) країн, детально описаний М.З.Згуровським (2006). 

Він дозволяє оцінити прогрес на шляху до сталого розвитку за допомогою 22 

комплексних індикаторів, які разом охоплюють 67 різноманітних параметрів. 

Рейтинг країн за IEC базується на порівняльному аналізі індикаторів для різних 

країн і дає узагальнену оцінку ситуації в них.  
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Із 122- країн, що були включені в нього у 2001 році, згідно з В.Вовком і 

Б.Гаврилишиним (2005), Україна опинилася на 110 місці, що красномовно 

говорить саме за себе, а в п’ятірку світових лідерів увійшли Фінляндія, 

Норвегія, Канада, Швеція, Швейцарія. Наступного, 2002 року індекс був 

розрахований для 142-х країн світу: перша п’ятірка світових лідерів не 

змінилася, а Україна опустилася ще нижче – на 137 місце.  

Таким чином, Україні реально загрожує небезпека виникнення на заміну 

колишній “залізній завісі” новітньої “екологічної завіси”, яка відділятиме її 

від решти Європи.  

26 серпня – 4 вересня 2002 року на Всесвітній зустрічі на вищому рівні зі 

сталого розвитку в Йоганнесбурзі, Південна Африка (Ріо +10) в черговий раз 

усіма учасниками була задекларована рішуча підтримка Ріо-де-Жанейрських 

принципів сталого розвитку і зобов’язань досягати узгоджених на 

міжнародному рівні цілей, передусім, викорінення злиднів, змін нестійких 

моделей виробництва і споживання, охорони і раціонального використвання 

природоресурсної бази економічного і соціального розвитку.  

На жаль, незважаючи на грунтовно використані екологічні підходи до розгляду 

місцевих, провінційних, національних чи регіональних об’єктів, в 

аналізованому документі також не знаходимо відповіді на те [Голубець М.А., 

2007], що являють собою згадані об’єкти в структурно-функціональному плані, 

яким чином у них забезпечується ефект самоорганізації і саморегуляції. Не 

визначено, що в них виконує роль пам’яті та регулятора, як реалізується 

кібернетичний прямий і зворотній зв’язки, без чого вони не можуть існувати. 

За умови постійного зростання впливу абіотичних, біотичних та антропогенних 

факторів потребуватиме уточнення система оцінки стану унікальних природних 

лісів ДП “Гутянське лісове господарство”, яку легше виконати за умови 

проведення комплексних моніторингових досліджень при створенні 
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Слобожанського національного природного парку - природоохоронної, 

рекреаційної, культурно-освітньої, науково-дослідної установи 

загальнодержавного значення, що створюється з метою збереження, 

відтворення і ефективного використання природних комплексів та об’єктів, які 

мають особливу природоохоронну, оздоровчу, історико-культурну, наукову, 

освітню та естетичну цінність [http://uprstat.kharkov.ukrtel.net/ua/stat/stat_ inf/]. 

Зарезервованість Слобожанського національного природного парку в Законі 

України “Про загальнодержавну програму формування національної екологічно 

мережі України на 2000 – 2015 рр.” є правовою підставою розробки проекту 

створення національного природного парку і підтверджується рішенням 

Харківської облради “Про затвердження Програми формування національної 

екологічної мережі в області на 2002 – 2015 роки” від 21.05.02 р. 

Перед тим, як приступити до розгляду конкретних питань створення 

Слобожанського національного парку, слід дати відповідь на такі три базові 

питання: 1) якими структурно-функціональними рисами характеризуватиметься 

даний керований об’єкт як система (та за які кошти буде утримуватися 

територія з вилученням – Мінприроди та/чи альтернативних джерел); 2) підходи 

і методи якої галузі науки (лісівництва, ботаніки, біології, зоології, економічної 

географії, кібернетики та ін.) мають стати теоретичною основою управління 

даною системою з метою досягнення ефекту сталого розвитку унікальних 

лісових масивів даного регіону; 3) яким має бути інформатизаційний блок, 

спроможний забезпечувати постійний збір інформації про стан даної, керованої 

системи, її опрацювання з метою обгрунтування управлінських рішень. 

Зовсім очевидно, що на рівні двох адміністративних районів, Краснокутського і 

Богодухівського, майбутній Слобожанський національний природний парк 

прийме обриси міжрайонної геосоціосистеми, тобто територіально 

відмежованої системи, в котрій функціонально мають бути поєднані 

екологічний, соціальний та економічний блоки і в котрих відбуватимуться всі 
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організовані й реалізовані людьми екологічні, соціально-економічні, 

інформаційні та інші процеси.   

Саме на нинішнє покоління випала величезна відповідальність у нинішніх 

умовах, на нинішньому етапі зберегти унікальність природних ландшафтів 

даного регіону для наступних поколінь. 

Рослинний покрив в силу своєї енергоакумулюючої, геохімічної та 

інформаційної функцій є основною ланкою всіх процесів, що відбуваються в 

біосфері. Тому дуже важливою є охорона у створюваному Слобожанському 

національному природному парку всіх типів організації рослинних угруповань, 

що передбачається Конвенцією з біологічного різноманіття, прийнятою 

конференцією ООН в Ріо-де-Жанейро в 1992 р. 

Рідкісні і такі, що перебувають під загрозою зникнення, та типові природні 

рослинні угруповання, занесені до Зеленої книги України належать до 

природних рослинних ресурсів загальнодержавного значення і на них 

поширюється діяльність щодо збереження умов їх місцезростання. В найбільш 

загальному вигляді у вирішенні пріоритетності досліджень Слобожанського 

нацонального природньного парку необхідно виходити з екологічного 

імперативу, тобто системи заборон на всі види діяльності, які призводять до 

виснаження і знищення відновлювальних ресурсів, в першу чергу 

екосистем, і погіршують якість навколишнього середовища та умов життя 

людини.  

Таким чином, юридичне закріплення раритетного ценофонду лісової 

рослинності у якості Слобожанського національного природного парку буде 

сприяти вирішенню низки завдань у галузі заповідання та охорони лісів 

України.  
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Зокрема, організація охорони раритетного лісоценофонду сприятиме 

підтриманню фітоценогенетичного потенціалу, формуванню біологічно стійких 

угруповань, стабілізації екологічного стану регіоу тощо. У практичному аспекті 

отримані результати доцільно застосувати в лісовому господарстві ДП 

“Гутянське лісове господарство” в якості моделі при створені лісових 

насаджень, близьких за своєю якістю корінним типам лісу. Важливе значення 

вони мають і для розширення природно-заповідної мережі України та створення 

генетичних і типологічних еталонів лісів у Лісостепу України. 

Пізніше, на базі вищезгаданих існуючих заповідників і національних парків 

Лісостепової зони необхідно створити Український лісостеповий біосферний 

заповідник як елемент Європейської екомережі. 

З огляду на вищесказане, ввважаю, що межі майбутнього національного 

природного парку “Слобожанський” мають розпочинатися: в Краснокутському 

л-ві  (у постійне користування слід надати ліси, що мають важливе значення для 

захисту природного середовища - кв. 7-9, 11, 14, 21 – 23, 45 - 51, 53, 54, 62 – 64, 

66 – 68, 109, 117 (площа 1160, 0га), а також, без вилучення, землі  захисних смуг 

лісів вздовж автомобільних доріг державного значення – кв. 1 (площа 23 га), 2 

(площа 19 га), 4 (площа 13 га), 122, 124 (загальна площа 69 га); лісопаркової 

частини лісів зелених зон - кв. 5, 6, 96, 114 (площа 69 га); байрачні ліси - кв. 3, 4 

(площа 36 га), 125 (загальна площа 132 га); інших лісів, що мають важливе 

значення для захисту природного середовища - кв. 1 (площа 22,0 га), 2 (площа 

43 га), 4 (площа 14 га ), 10, 12, 13, 15 – 20, 24 – 44, 52, 55 – 61, 65, 69 – 89, 99 – 

113, 115, 116, 118 – 124. Звертаю Вашу увагу на те, що дублювання кварталів 

відбувається за різними категоріями, оскільки представлені в них ділянки мають 

різне за суттю значення і входять до складу лісів різних категорій захисності. Да 

постійного користування парку слід надати захисні смуги лісів вздовж 

автомобільних доріг державного значення у Пархомівському л-ві – кв. 105, 110 

(загальна площа 35); лісопаркової частини лісів зелених зон – кв. 76 - 78, 91, 92, 
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95, 96, 106, 109 (загальна площа 373); інших лісів, що мають важливе значення 

для захисту природнього середовища – кв. 66 – 68, 79, 105, 110 (загальна площа 

222). До частини з вилученням із Пархомівського л-ва слід віднести 

високопродуктивні природні дубові деревостани віком 180 і більше років у кв. 

56, діл. 4, 5, ур. Козіївська 1, площа 4,2 га та унікальні високопродуктивні 

насадження в кв. 57, діл. 16 (ур. Козіївська 2, площа 3,9 га). Оскільки у даному 

лісництві наявне рідкісне місцезростання граба звичайного, то безумовність 

включення даного місцезростання до території парку з вилученням не викликає 

буд-яких сумнівів. Без вилучення з лісфонду Гутянського лісгоспу 

національному парку слід надати у Пархомівському л-ві – захисні смуги лісів 

вздовж автомобільних доріг державного значення – кв. 84 ( площа 38 га); 

лісопаркової частини лісів зелених зон – кв. 75, 90, 94, 107 ; інших лісів, що 

мають важливе значення для захисту природнього середоваища – кв. 27 – 30, 41 

– 45, 64, 65, 69, 80 – 84. У Володимирівському л-ві слід вилучити, з наданням у 

постійне користування парку, комплекс типів лісу на лівобережних терасах р. 

Мерло – кв. 3, 9, 19, 20 (загальна площа 223, 0 га ), а також лісові масиви у кв. 

15, 16, 26 – 29, 38 – 43, 52 – 55, 57, 58 (розміщені на боровій терасі р.Мерчик і в 

заплаві р. Мерло, загальною площею 699 га). На цій території представлені 

рідкісні фітоценози, занесені до Зеленої книги України і Зелених списків 

Харківщини. Дещо пізніше потребують уточнення межі земель, які будуть 

надані у користування парку без вилучення з Володимирівського л-ва, оскільки 

це пов’язано з визначенням меж екологічних коридорів, буферних зон та ін. 

Звичайно, до території парку слід долучити низку земельних ділянок заказників 

та пам’яток природи (наприклад, Мурафська дача, кв. 121, діл. 2, де 

оберігаються високопродуктивні природні деревостани природнього 

насіннєвого походження у вологій кленово-липовій діброві), розміщених на цій 

території. До території, наданої у постійне користування парку слід віднести 

земельні ділянки лісового фонду Гутянського л-ва – кв. 47, 53, 57, 64 (площа 

134 га, Богодухівський район), де серед типових комплексів типів лісу на 
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боровій терасі р. Мерло зростають рідкісні види рослин: сон чорніючий, перстач 

прямий (калган, костяниця, зимолюбка зонтична і ортилія однобока). Також 

дещо вимагають уточнення межі земельних ділянок лісового фонду Гутянського 

л-ва, які слід  надати у користування парку, можливо, й без вилучення, оскільки 

серед пам’яток природи місцевого значення тут слід відмітити Полянський дуб 

– велетень (Гутянське л-во, кв. 88, діл. 9) і Гутянський дуб – велетень 

(Гутянське л-во, кв. 77, діл. 7). Окремо слід наголосити на доцільності 

включення до частини парку з вилученням земельні ділянки Шарівського 

лісництва (кв. 17-19, площа 146 га), де відмічено комплекс типів лісу 

природного походження на корінному березі і в долині р.Мерчик з участю 

асоціацій дубових лісів ліщинових (Зелена книга України) та дубово-соснових 

різнотравних лісів (Зелені списки Харківщини). Також тут надзвичайно багата 

лікарська флора. При встановленні меж ділянок без вилучення з Шарвіського л-

ва слід врахувати місцезнаходження ботанічної пам’ятки природи в кв. 28 

Шарівського л-ва.  
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