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ОЦІНКА ВПЛИВУ РЕКРЕАЦІЙНОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА ҐРУНТИ
ЛІСОВОЇ СТЕЖКИ "БУЧИНА" НПП "СКОЛІВСЬКІ БЕСКИДИ"
Проведено комплексні дослідження впливу рекреаційного навантаження на ґрунти
лісової стежки "Бучина" в НПП "Сколівські Бескиди". Встановлено, що мікрокліматичні
параметри на всій ширині трансекта в межах стежки змінюються у вузькому діапазоні
величин. Показники водно-фізичних властивостей ґрунтів дають підстави
ідентифікувати початкові стадії дигресії на лісовій стежці. Встановлено, що мохи,
виявлені на маргінальних ділянках лісової стежки, є маркерами початкових стадій
рекреаційної дигресії (I-II) і належать до групи чутливих лісових видів. За показником
щільності будови в гумусово-акумулятивному горизонті ґрунту, найбільше навантаження
припадає на "основне полотно" стежки. Проведені дослідження дають підставу
стверджувати, що організація рекреаційної діяльності на сучасному етапі рекреаційного
використання не завдає помітної шкоди екосистемам Парку, у т.ч. не створює надмірного
навантаження на ґрунти стежки та обабіч неї.
Ключові слова: рекреаційне навантаження, гори, лісові стежки, мікроклімат,
ґрунти, мохоподібні, бріоіндикація, Сколівські Бескиди.

Вплив рекреаційного навантаження на лісові екосистеми є одним із деструктивних
чинників, що неминуче призводить до істотних, а часом і до незворотних змін у них
[5, 6]. Негативним наслідком надмірного рекреаційного навантаження на природні
екосистеми є погіршення екологічних функцій лісу [8, 18, 26], розвиток ерозійних
процесів [12, 25], дегуміфікація ґрунтів [13-15], зменшення біоти [11, 21, 22, 24].
Внаслідок витоптування порушується функціонування едафотопу, змінюється
мікроклімат, відбуваються кількісні та якісні зміни рослинного покриву [2, 4, 16, 25].
Першими очевидними ознаками початку дигресивних змін є ушкодження ґрунтоворослинного покриву. Оскільки всі компоненти взаємопов’язані, то окремі індикатори
дають змогу оцінити вплив, якого зазнає природний комплекс загалом [23]. Надмірне
рекреаційне навантаження має більш виражений характер в межах стежок та
туристичних маршрутів [8, 16, 31, 33]. Незважаючи на достатньо тривалий період
дослідження рекреаційного впливу на природні компоненти, починаючи з другої
половини ХХ ст., ця тематика недостатньо вивчена в Українських Карпатах і є однією
із актуальних проблем в діяльності національних природних парків досліджуваного
регіону.
Національний природний парк "Сколівські Бескиди" (надалі Парк), який є науководослідною установою загальнодержавного значення і входить до складу природозаповідного фонду України, був створений в 1999 р. на території Сколівського,
Дрогобицького та Турківського р-нів Львівської обл. з метою збереження, відтворення
та раціонального використання територіальних комплексів регіону, що мають важливе
природоохоронне, естетичне, наукове, освітнє, рекреаційне та оздоровче значення.
Загальна площа Парку становить 35684 га, у т.ч. – 24702 га надані у постійне
користування і 10982 га включені до його складу без вилучення у постійного
землекористувача (Сколівський військовий лісгосп).
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Парк, маючи всі передумови для рекреаційного розвитку своєї території з огляду
на локалізацію поблизу м. Львова та санаторно-курортної зони Моршин-СхідницяТрускавець, характеризується її інтенсивним рекреаційним використанням.
Можливість проведення рекреаційної діяльності в Парку протягом усього року
призводить до інтенсивного використання та значного навантаження на екосистеми
[10]. Для території Парку проведено дослідження впливу рекреаційного навантаження
на фізичні, фізико-хімічні та біотичні властивості ґрунтів в межах основних лінійних
маршрутів та стежок [13, 14], проте інші аспекти впливу на лісові екосистеми цієї
території на сьогоднішній день залишаються не розкритими і потребують подальших
досліджень.
Метою роботи було вивчення впливу рекреаційного навантаження на ґрунти
лісових екосистем Парку на прикладі еколого-пізнавальної стежки "Бучина" через
оцінку мікрокліматичних параметрів повітря та ґрунту, а також структурних змін
наземного мохового покриву.
Характеристика території та методика досліджень
Еколого-пізнавальна стежка "Бучина" протяжністю 1,4 км проходить на території
Сколівського лісництва Парку на схилі північно-східної експозиції крутизною 9-15° у
межах висот 475-500 м. Стежка бере свій початок в урочищі Павлів потік біля
туристичної бази "Пролісок" (м. Сколе). Вигідне транспортне сполучення, наявність
туристичної інфраструктури, а також відведених місць для розбиття наметів сприяють
частому відвідуванню стежки туристами-рекреантами та місцевим населенням [7].
Деревний покрив обабіч стежки формують Abies alba Mill., Picea abies (L.) Karst.,
Fagus sylvatica L. та Acer pseudoplatanus L. Середній вік деревостанів становить 60 р.,
трапляються поодинокі екземпляри A. alba віком понад 160 р. Підріст представлений
лісотвірними породами віком 5-12 р. з проективним вкриттям (надалі ПВ) до 10-20%.
Підлісок здебільшого формує Corylus avellana L. Чагарникове вкриття зосереджене
довкола стежки і сформоване заростями Rubus hirtus Waldst. et Ness та R. idaeus L.
Трав’яний покрив розвинутий слабко (5-7% ПВ) та представлений головно Athyrium
filix-femina (L.) Roth ex Mert., Dryopteris filix-mas (L.) Schott, Oxalis acetosella L.),
Galeobdolon luteum Huds., Geranium robertianum L., Carex digitata L., Luzula pilosa (L.)
Willd., Aposeris foetida (L.) Less., Salvia glutinosa L. Моховий покрив пообіч стежки
розвинений слабко (ПВ до 1%) та представлений типовими лісовими видами: Atrichum
undulatum (Hedw.) P. Beauv., Polytrichum formosum Hedw., Plagiomnium undulatum
(Hedw.) T. Kop., Eurhynchium angustirete (Broth.) T. Kop. та Eurhynchium striatum
(Hedw.) Schimp. Лісова підстилка наявна на 98% маршруту і тільки на окремих його
ділянках з крутизною понад 25° фрагментарно відсутня. На ділянках стежки з
увігнутою поверхнею потужність підстилки становить 1,3-2,5 см. В основному її
формують підгоризонти L та F+H, причому потужність останнього горизонту може
становити 50-70% від загальної потужності підстилки. Тривале та часте втоптування
лісової підстилки у верхній гумусово-акумулятивний горизонт призводить до
перезволоження Н горизонту, а відповідно і виникнення процесів оглеєння. Загалом
візуально поверхня стежки не пошкоджена. Ґрунтовий покрив сформований бурими
гірсько-лісовими, легкосуглинковими ґрунтами на елювіально-делювіальних
відкладах карпатського флішу з домінуванням пісковиків.

Оцінка впливу рекреаційного навантаження на ґрунти лісової стежки …
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Для оцінки впливу рекреаційного навантаження було закладено поперечний
трансект у зоні максимальної ширини стежки, що протягся в обидва боки від центру
стежки (0) та об’єднував відтинки з різним ступенем навантаження: 0-0,8 м – основне
полотно; 0,8-1,6 – узбіччя (маргінальні ділянки), 1,6-2,4 – зона слабкого впливу (ліс).
Ширину бічних відтинків визначали пропорційно до ширини основного полотна з
кроком 0,8 м.
Дослідження температури та вологості повітря, освітленості й швидкості вітру
проводили за допомогою мобільної метеостанції FLUS (ЕT-965). Фізичні та воднофізичні параметри ґрунтів визначали ваговими та розрахунковими методами [ 19].
Біоіндикацію інтенсивності рекреаційного навантаження проводили за
структурними змінами мохового покриву, оскільки саме мохоподібні є надзвичайно
чутливими компонентами фітоценозів, які добре діагностують навіть незначні зміни
фізико-хімічних параметрів середовища [1] та вважаються ефективними маркерами
дигресивних процесів у лісах [28, 29, 32]. Життєві форми бріофітів (екобіоморфи)
визначали за системою Гаймінгайма-Робертсона у модифікації М.Ф. Бойка [3],
екологічні преференції – за роботами E. Бірс в модифікації Дж. Глайм [30].
Назви таксонів судинних рослин наведені за "Определителем …" [17],
мохоподібних – за "Другим чеклістом мохоподібних України" [27].
Результати досліджень
Дослідження лінійного впливу рекреаційного навантаження показало, що існуюча
стежка практично не впливає на мікрокліматичні параметри повітря на всій ширині
трансекта. Так, температура є практично стабільною: діапазон коливань не перевищує
0,1°С (рис. 1а). Так само майже не змінюється і показник вологості повітря (рис. 1б),
величина якого дещо зростає на трансекті у пн.-зах. напрямку, що корелює з
інтенсивністю спадання освітлення, обумовленого експозицією макросхилу. Сила
вітру поступово знижується від середини стежки до крайових ділянок. Освітленість
поверхні ґрунту найбільш виразно демонструє відмінності між стежкою та
прилеглими територіями. Так, якщо на поверхні стежки освітленість становить
близько 3000 Lux, то вже на відстані 2,4 м від її середини, значення цього показника у
5-10 разів нижче.
Вплив рекреаційної діяльності на мікрокліматичні параметри гумусовоакумулятивного горизонту ґрунту на стежці є істотнішим у порівнянні з показниками,
встановленими для атмосферного повітря. Так, вже на узбіччі стежки температура на
0,4-1,6°С вища, ніж на її середині, і поступово підвищується в напрямку від стежки до
лісу (рис. 2а). На нашу думку, спадання температури на центральному відтинку
пов’язане з поганим прогріванням сильно ущільненого ґрунту. Температура крайових
ділянок зростає не однаково: з одного боку стежки розташовані зарості ожини, які
знижують до мінімуму рекреаційне навантаження на ґрунт, з іншого – інтенсивність
витоптування більша. Загалом, температура ґрунту на 1-1,5°С менша за температуру
повітря, що пов’язано з його повільнішим прогріванням. Зміни температури ґрунту
чітко корелюють з його польовою вологістю та щільністю будови. Так польова
вологість поступово збільшується від 18% (на середині стежки) до 40,9% – на
маргінальній ділянці. Зростання показників польової вологості від центру стежки до її
крайових ділянок більш як вдвічі (рис. 2в) обумовлено накопиченням змитих опаду і
підстилки, та зростанням щільності трав’яно-чагарникового ярусу. Щільність будови

Орлов О. Л., Рагуліна М. Є., Леневич О. І.

126

зростає у напрямку до центру стежки внаслідок збільшення інтенсивності
витоптування (рис. 2б). Проте слід відмітити, що параметри щільності будови навіть
на полотні стежки не перевищували показників, притаманних для категорії "дуже
пухких
ґрунтів"
(до 1 г*см-3 ) [9].
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Рис.1. Зміни мікрокліматичних параметрів повітря а – температура, б – вологість, в
– сила вітру, г – освітленість в градієнті рекреаційного навантаження м·с-1
Таким чином, з огляду на зміни мікрокліматичних та фізичних параметрів ґрунту
на різних відтинках трансекта, можна припустити, що ступінь змін зазначених
параметрів прямо залежить від сили рекреаційного навантаження та відображається на
показниках екологічного стану не лише основного полотна стежки, але й її узбіччя.
Проте отримані дані свідчать про незначні зміни мікрокліматичних та водно-фізичних
параметрів ґрунтів, що дає підстави ідентифікувати початкові стадії дигресії у межах
дослідженої еколого-пізнавальної стежки "Бучина" за цими показниками.
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Рис. 2. Зміни мікрокліматичних та фізичних параметрів ґрунту в градієнті
рекреаційного навантаження: а – температура, б – щільність будови, в – польова
вологість.
Бріоіндикаційні дослідження показали, що зона лісу обабіч маршруту, яка не зазнає
рекреаційного навантаження, відзначається надзвичайно слабким розвитком мохового
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покриву (менше 1% проективного вкриття), який зосереджується на природних
відслоненнях ґрунту, головно – при окоренках дерев. Тут відмічено 5 видів
мохоподібних: A. undulatum, P. formosum, P. undulatum, E. angustirete та E. striatum –
типових лісових видів, що відзначаються відсутністю чіткої субстратної спеціалізації.
Зазначені види представлені високодернинною, дендроїдною та шорсткокилимковою
бріоекобіоморфами (рис. 3), що виступають індикаторами eвтрофних мезофітних
місцевиростань [30], характерних для широколистих та мішаних лісів помірної зони.
Зауважимо, що слабкий розвиток наземного мохового покриву є важливою
діагностичною ознакою непорушеного лісу, у якому за нормальних умов поширення
епігейних видів лімітовано потужними шаром підстилки [20].
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Рис. 3. Зміни спектра екобіоморф (%) наземних мохів під впливом рекреаційного
навантаження.
Інтенсивність розвитку наземного мохового покриву зон регульованої рекреації
визначається наявністю вільних від підстилки відслонень субстрату. Такі ділянки,
особливо у крайових ділянках стежок, швидко колонізують мохи: проективне вкриття
мохового килиму збільшується пропорційно до збільшення площі відслонень проте
рідко коли перевищує 5% площі узбіччя. Видове різноманіття зростає вдвічі. Так, на
узбіччі стежок було зафіксовано 10 видів мохів: A. undulatum, P. formosum,
Plagiomnium cuspidatum (Hedw.) T. Kop., P. ellipticum (Brid.) T. Kop., P. undulatum, E.
angustirete, Pseudoscleropodium purum (Hedw.) Fleisch., Thuidium delicatulum (Hedw.)
Schimp., T. tamariscinum (Hedw.) Schimp., Calliergonella cuspidata (Hedw.) Loeske., які
представлені високодернинною, дендроїдною, шорсткокилимковою та плетивною
бріоекобіоморфами (рис. 3). Збільшення видового багатства та розширення спектра
життєвих форм, з одного боку, є наслідком появи вільних оселищ, з іншого – змінами
мікрокліматичних умов. Зокрема, присутність плетивних форм, що тяжіють до
місцевиростань помірного зволоження [30], може вказувати на деяку ксерофітизацію
досліджених ділянок, головним чином через збільшення інтенсивності інсоляції
унаслідок розрідження намету верхніх ярусів рослинності. Відомо, що знайдені нами
види є стійкими лише до збою середньої інтенсивності, але уникають ділянок з надто
ущільненим субстратом [34]. Зафіксовані на маргінальних ділянках стежки мохи є
маркерами початкових стадій рекреаційної дигресії (I-II) і належать до групи чутливих
лісових видів [20]. На основному полотні стежки в зоні інтенсивного витоптування
моховий покрив цілковито відсутній.
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Висновки
Проведені комплексні дослідження дають підставу стверджувати, що в НПП
"Сколівські Бескиди" на екологічній стежці "Бучина" організація рекреаційної
діяльності на сучасному етапі рекреаційного використання не завдає помітної шкоди
екосистемам Парку, у т.ч. не створює надмірного навантаження на ґрунти стежки та
обабіч неї.
Отримані дані свідчать про незначні зміни мікрокліматичних та водно-фізичних
параметрів ґрунтів на еколого-пізнавальній стежці "Бучина", що дає підстави
ідентифікувати початкові стадії дигресії в межах її пролягання. Зафіксовані на
маргінальних ділянках стежки мохи є маркерами початкових стадій рекреаційної
дигресії (I-II) і належать до групи чутливих лісових видів.
Найбільше навантаження припадає на основне полотно стежки, що у різних
ділянках варіює по ширині від 1 до 1,6 м максимально. Проте щільність будови ґрунту,
навіть в цій зоні не перевищує показників, притаманних для категорії "дуже пухких
ґрунтів".
Як профілактичний захід може бути рекомендовано облаштування огорож, на
складних для проходження відтинках шляху, встановлення поручнів та створення
безпечного і зручного "стежкового полотна" (дерев’яний або кам’яний настил),
прокладання містків, а на ввігнутих поверхнях стежки встановлення дренажу для
відведення води тощо.
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Оrlov О., Ragulina М., Lenevych O.
Influence estimation of recreation pressure on the forest trail "Buchyna"
NNP "Skolivski Beskydy"
Complex studies of the impact of recreational pressure on the forest trail "Buchina" of NNP "Skolivski
Beskydy" were carried out. It was found that the air microclimatic parameters across the all transects
were shown to fluctuate. The air temperature was stable, as well as the humidity changed very slightly.
The wind force gradually decreased from the middle of the forest trail to the margins. The difference in
the illumination of the soil surface on the trail and adjacent areas is the most noticeable. The impact of
recreational activities on the microclimatic parameters of soils is more significant than this in the air. The
temperature and humidity of the soil was decreased and the density of the structure was increased towards
the center of the trail. Changes in water-physical parameters of soils let us identify the initial stages of
digression in the studied recreational-pressed forest ecosystems. Brioindication studies have shown that
the forest area on both sides of the route, which does not experience recreational pressure, is characterized
by extremely weak development of moss cover. It was represented by 5 species of mosses such as Atrichum
undulatum, Polytrichum formosum, Plagiomnium undulatum, Eurhynchium angustirete and E. striatum.
Those species were represented by toll turf, dendroides and rough carpet growth forms. Species diversity
at the trail edges were doubled. There were founded 10 spesies of bryobionta: A. undulatum, P. formosum,
Plagiomnium cuspidatum, P. ellipticum, P. undulatum, E. angustirete, Pseudoscleropodium purum,
Thuidium delicatulum, T. tamariscinum, Calliergonella cuspidatа, were represented by toll turf,
dendroides, rough mats and weft growth forms. In the zone of intensive trampling on the forest trail, the
moss cover was completely absent. Bryophytes, which were recorded in trail margins, marked the initial
stages of recreational digression (I-II) and were belonging to the group of sensitive forest species. The
strongest pressure was recorded on the central part of the forest trail. However, the density of the soil
structure, even in this area, didn't overtop the indicator rate for the category of "very loose soils". Our
study suggests that the organization of recreational activities for the planning of permanent tourist routes
(so-called "ecological trails'') in the areas of spruce-beech forests haven't cause extremely pressure on
the park ecosystems (equally for soil and vegetation cover) in NNP "Skolivski Beskydy". As a preventive
measure, we recommend regulating the number of visitors to reduce the mechanical trampling on the
forest trails and the arrangement of different fences, decks, etc.
Key words: recreation pressure, forest ecosystems, microclimate, soils, bryophytes, bryoindication,
Skolivski Beskydy.
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