


  

Національна  академія  наук  України  
Державний природознавчий музей  

 
 
 
 
 
 
 

НАУКОВІ  ЗАПИСКИ 
ДЕРЖАВНОГО 

ПРИРОДОЗНАВЧОГО  МУЗЕЮ 
 
 

Випуск 37 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Львів  2021 



 

УДК 57+58+591.5+502.7:069 

 

Наукові записки Державного природознавчого музею. – Львів, 2021. – Вип. 37. – 280 с. 
До 37-го випуску періодичного видання «Наукові записки Державного природознавчого 

музею» увійшли статті та короткі повідомлення з музеології, екології, ентомології, а також 

інформація про діяльність музею у 2020 році.  

Для екологів, зоологів, ботаніків, працівників музеїв природничого профілю, заповідників, 

національних природних парків та інших природоохоронних установ і організацій.  

 

Proceedings of the State Natural History Museum. – Lviv, 2021. – Issue 37. – 280 p. 
The 37th issue of the periodical «Scientific Notes of the State Museum of Natural History» includes 

articles and short reports on museology, ecology, entomology, as well as information about the 

activities of the museum in 2020. 

For ecologists, zoologists, botanists, employees of museums of natural profile, reserves, national 

nature parks and other environmental institutions and organizations.  
 

DOI: https://doi.org/10.36885/nzdpm.2021.37 

ISSN 2224-025X  

 
РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ  
 

Головний редактор                             Капрусь І. Я. д-р біол. наук, проф.  
Заступник головного редактора       Климишин О. С. д-р біол. наук, с.н.с.  
Відповідальний секретар                   Орлов О. Л. канд. біол. наук  
Технічний редактор                            Гураль Р. І. канд. біол. наук  
 

Бокотей А. А. д-р біол. наук, с.н.с.; Войчишин В. К. канд. біол. наук, с.н.с.; Годунько 

Р. Й. канд. біол. наук, с.н.с.; Гураль-Сверлова Н. В. канд. біол. наук, с.н.с.; Дзюбенко 

Н. В. канд. біол. наук; Малиновський А. К. д-р с.-г. наук; Радченко О. Г.  

д-р біол. наук, проф.; Різун В. Б. канд. біол. наук, с.н.с.; Середюк Г. В. канд. біол. наук; 

Сусуловський А. С. канд. біол. наук, с.н.с.; Третяк П. Р. д-р біол. наук, проф.; 

Фальтиновіч В. д-р біол. наук, проф. (Польща); Царик Й. В. д-р біол. наук, проф.; 

Чернобай Ю. М. д-р біол. наук, проф.; Шрубович Ю. Ю. канд. біол. наук; Яницький Т. П. 

канд. біол. наук  

 
EDITORIAL BOARD 
 

Kaprus I. Y. (Editor-in-Chief), Klymyshyn O. S. (Associate Editor), Orlov O. L. (Managing 
Editor), Gural R. I. (Technical Editor), Bokoteу A. A., Voichyshyn V. K., Godunko R. J., 

Gural-Sverlova N. V., Dzubenko N. V., Malynovsky A. К., Radchenko O. G., Rizun V. B., 

Serediuk H. V., Susulovsky A. S., Tretjak P. R., Faltynowicz W., Tsaryk J.V., Chеrnobay Y. 
M., Shrubovych J. J., Yanitsky T. P.  
 

 

Рекомендовано до друку вченою радою Державного природознавчого музею 

 

 

ISSN 2224-025X © Наукові записки ДПМ, 2021  



 

 

Наукові записки Державного природознавчого музею. Випуск 37 (Львів, 2021)  

Proceedings of the State Natural History Museum. Issue 37 (Lviv, 2021)  

 

DOI: https://doi.org/10.36885/nzdpm.2021.37.143-154 

 

УДК 631.484 

 

Леневич О.І.  

 

ПРОСТОРОВА ТА ЧАСОВА ДИНАМІКА ЗМІНИ ЛІСОВОЇ ПІДСТИЛКИ НА 

ТУРИСТИЧНИХ ШЛЯХАХ (НА ПРИКЛАДІ НПП "СКОЛІВСЬКІ БЕСКИДИ")  

 
В статті проаналізовано слабкий та надмірний вплив рекреаційного навантаження 

на лісову підстилку в межах стежок та їх узбіччях за сезонами 

(літо→осінь→весна→літо). Виявлено, що запаси лісової підстилки в мішаних лісах за 

участі ялиці білої, бука лісового та ялини європейської в літній період становлять 

2,1−2,4 кг·м⁻² , тоді як на стежках І категорії вони складають 1,2 кг·м⁻², а на стежках 

IV категорії – лісова підстилка відсутня. В осінній період завдяки свіжому опаду на 

стежках з різним впливом рекреаційного навантаження запаси підстилки 

збільшуються більше як на 50% в порівнянні з літнім періодом. Запаси підстилки 

зростають здебільшого, за рахунок фракції листя, частка якого становить близько 

40% від загальної маси. Навесні запаси підстилки зменшувались майже вдвічі, водночас 

у межах узбіччя фіксували збільшення її запасів за рахунок частки детриту. Причиною 

такого різкого зменшення запасів підстилки на стежках та збільшення в межах узбіччя 

можна вважати механічне переміщення та подрібнення фракції листя туристами-

рекреантами в осінній період, а навесні – поступове їхнє вимивання та перенесення 

дощовими і талими водами до узбіччя стежок. Виявлено, що до завершення літнього 

періоду запаси підстилки на стежках І категорії зменшились приблизно ще на 23% і на 

8% – у межах узбіччя, тоді як на стежках IV категорії лісової підстилки не було 

виявлено, а в межах узбіч, цієї стежки, запаси не перевищували 0,3 кг·м⁻². 

Нагромадження лісової підстилки в межах узбіччя зумовлено: сповільненими процесами 

трансформації лісової підстилки, змиванням її дощем з "верхньої стежки" до 

"нижньої", шириною стежки та її напрямком, рекреаційним навантаженням. 

Ключові слова: лісова підстилка, фракційний склад підстилки, рекреаційний вплив, 

НПП "Сколівські Бескиди". 

 

Формування лісової підстилки та її деструкція є ключовими ланками колообігу в 

лісових екосистемах [3; 27, 28; 40], що забезпечує їх стійкість та функціонування. 

Оцінити інтенсивність розкладу лісової підстилки можна лише проаналізувавши її 

основні параметри, зокрема такі як запаси, потужність та фракційний склад. На 

формування лісової підстилки істотно впливає видовий склад автотрофного блоку, 

його продуктивність, детермінована віком та повнотою деревостану [7, 21, 31], рельєф 

місцевості [13, 20], а інтенсивність її розкладу визначається кліматичними чинниками 

та діяльністю ґрунтової біоти [5, 17, 29].  

Однак, внаслідок антропогенного впливу, зокрема: випалювання, заміна первинних 

типів екосистем вторинними, пасовищне навантаження [28], вирубка лісу [26], 

надмірне рекреаційне навантаження на лісові екосистеми [10, 13, 18-20] тощо, значно 

впливає на процеси формування та розкладу лісової підстилки.  

В численних наукових працях зазначається, що лісова підстилка є найбільш 

вразливою до витоптування [8, 18-20, 24, 25, 30-32], а тому найбільше піддається 
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рекреаційному впливу. Неодноразово в статтях відзначалось, що за відсутності лісової 

підстилки значно ущільнюється верхній гумусовий горизонт [14, 18, 19, 38], 

змінюється його водний та повітряний режим і як результат виникають ерозійні 

процеси на стежках [33-36, 39, 41], а також зменшується видовий та кількісний склад 

ґрунтової біоти [5, 11, 19], що в сумі, неминуче призводять до істотних, а часом і до 

незворотних змін у лісових біогеоценозах.  

Незважаючи на тривалість вивчення рекреаційного впливу на лісову підстилку, 

недостатньо вивченими є її зміни на стежках за фракційним складом та по сезонно. 
 

Характеристика території та методика досліджень  
 

Національний природний парк "Сколівські Бескиди" (надалі Парк) розташований в 

південно-західній частині Львівської області ( в центральній частині оригінального в 

геоботанічному і ландшафтному відношенні гірського масиву Східних Бескидів, що 

тягнуться від Словацько-Польського кордону до річки Мізуньки, яка є межею між 

Бескидами і Горганами) [16].  

За геоботанічним районуванням України [6], територія Парку знаходиться в межах 

Карпатського (Рахівсько-Турківсько-Берегометського) округу букових лісів. Більша 

частина Парку належить до Боринсько-Славського (Бескидського) геоботанічного 

району смереково-ялицево-букових і ялицево-смереково-букових лісів і лише 

незначна частина, на півночі, належить до Болехівсько-Берегометського району 

ялицево-букових лісів (Передгорганський підрайон). 

Найбільшу площу у природному рослинному покриві Парку займають 

монодомінантні та мішані букові угруповання і поширені від верхніх (найстарших) 

річкових терас до верхньої межі лісового поясу. Ліси ялини європейської та ялиці білої 

займають за площею друге та третє місця. З огляду на те, що найпоширенішою в Парку 

із хвойних насаджень є ялина європейська, в "чистому" вигляді вона трапляється дуже 

рідко і росте здебільшого на гірських схилах у мішаних лісостанах із ялицею білою та 

буком лісовим [23].  

Враховуючи те, що основну частину (98,5%) території Парку займають лісові землі 

[16], які пронизані низкою туристичних шляхів та стежками. В межах Парку станом на 

поточний 2021 рік налічується 19 туристичних шляхів та 2 екологічні стежки, 

загальною протяжністю 146 км. З огляду на це виникла необхідність у проведенні 

дослідження та встановлення оцінки впливу рекреаційного навантаження на 

ґрунтовий покрив в межах лісових біогеоценозів. Упродовж 2019-20 рр. у польових та 

лабораторних умовах було проведено дослідження 6 туристичних шляхів та однієї 

екологічної стежки. У представленій публікації значну увагу приділено двом 

туристичним шляхам: "Старовікові ліси" та "Долиною р. Кам’янка".  

Туристичний шлях "Старовікові ліси" (номер 5042). У рамках проекту "Збереження 

Карпатських пралісів" у 2016 р. облаштовано та прознаковано стежку "Старовікові 

ліси" [15]. Цей шлях прокладено в межах Сколівського лісництва Парку на схилі 

північно-східної експозиції крутістю ≥20º у межах висот 630−700 м н.р.м. Його 

загальна протяжність становить 5,5 км. Ширина стежки ‒ 0,35-0,70 м, паралельні 

стежки відсутні. Лісова підстилка наявна на 95% шляху, і тільки на окремих його 

ділянках з крутістю понад 35° фрагментарно відсутня; візуально поверхня ґрунту на 

стежці не пошкоджена.  
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Обабіч маршруту можна виділити 2 яруси деревного покриву: 1-й ярус − ялиця біла 

(Abies alba Mill.) (висота середня 33 м, діаметр 48 см, вік 165 р.), бук лісовий (Fagus 

sylvatica L.) (висота середня 32 м, діаметр 44 см, вік 165 р.). Трапляються місцями 

поодинокі дерева ялини європейської (Picea abies (L.) Karst.). 2-й ярус – бук лісовий: 

висота середня 26 м, діаметр 27,5 см, вік 45 р.; ялиця біла: висота середня 23,5 м, 

діаметр 29,5 см, вік 45р. Трапляються поодинокі дерева ялини європейської. Формула 

видового складу: 6Яц4Бк+Ял, повнота ‒ 0,5-0,7. Підріст представлений лісотвірними 

породами віком до 20 років, висота до 6 м. Підлісок формує ліщина звичайна (Corylus 

avellana (L.) (розміщення нерівномірне). Чагарничкове вкриття трапляється 

фрагментарно (до 10%). Трав’яний покрив розвинутий слабко.  

Туристичний шлях "Долиною р. Кам’янка" (номер 500) проходить у межах 

Сколівського лісництва Парку на схилі південно-західної експозиції крутістю 15-35º у 

межах висот 580−600 м н.р.м.; експлуатується достатньо довго, ще до утворення 

Парку. Частина шляху проходить асфальтованою дорогою протяжністю 4,6 км, а 

фрагмент довжиною 0,35 км припадає на гірську ґрунтову стежку до озера 

Журавлиного. Ширина стежки становить 2,6-4,9 м. На стежці відсутня лісова 

підстилка, а ґрунт візуально дуже ущільнений, можна простежити прояви водної 

ерозії. В підніжжі схилу виявлено оголене коріння дерев. Наявні додаткові стежки.  

Обабіч маршруту можна виділити 2 яруси деревного покриву: 1-й ярус – формує 

ялиця біла (висота середня 32 м, діаметр 40 см, вік 95 р.). Трапляються місцями 

поодинокі дерева бука лісового та ялини європейської. 2-й ярус: ялиця біла: висота 

середня 20 м, діаметр 22 см, вік 50 р. Формула видового складу: 7Яц2Бк1Ял, повнота 

‒ 0,4-0,6. Підріст представлений лісотвірними породами віком 10-20 р., висота 4-6 м. 

Підлісок формує ліщина звичайна (розміщення не рівномірне). Чагарничкове вкриття 

трапляється фрагментарно (до 15%) та зосереджене в основному поблизу стежки. 

Трав’яний покрив розвинутий слабко – його проективне вкриття становить до 10%.  

Вихідним чи основним показником для встановлення стадії рекреаційної дигресії 

були такі індикатори стану шляху як: ширина стежки (до 0,5 м − І категорія, "шлях не 

змінений"; до 1 м − II категорія, "шлях мало змінений"; від 2 до 3 м − III категорія, 

"шлях під загрозою"; до 5 м − IV категорія, "шлях змінений"; V категорія – понад 5 м, 

"шлях сильно змінений"), ущільнення ґрунту, наявність додаткових/паралельних 

стежок, зміни у рослинному покриві (для лучних екосистем) [37], 

наявність/відсутність лісової підстилки (для лісових екосистем) [11, 12] та глибина 

ерозійного врізу і об’єм винесеного матеріалу з 1 м2 полотна стежки [2]. 

З метою поглибленого вивчення рекреаційного впливу на основній стежці та її 

узбіччях (на відстані 0,25-0,35 м від стежки) було відібрано зразки лісової підстилки. 

Контроль − умовно непорушені лісові ділянки на відстані до 50 м від стежок/шляху 

без видимого візуального рекреаційного впливу. Впродовж року лісову підстилку 

відбирали за сезонами: літо→осінь→весна→літо.  

Дослідження виконано в польових та лабораторних умовах. Підстилку відбирали 

за допомогою шаблона 25х25 см у 5-10-ти кратній повторності. У польових умовах 

визначали її потужність (см), а в лабораторних умовах відібрані зразки підстилки 

висушували до повітряно-сухого стану, зважували та розділяли на фракції. Отримані 

дані усереднювали і визначали запаси підстилки (кг·м⁻²) [22]. З огляду на 

інтенсивність розкладу деяких складових компонентів лісової підстилки було 
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згруповано та виділено дві основні фракції – активну та неактивну. До активної 

ввійшли: листя, хвоя та детрит; до неактивної – гілки і плоди [3]. Під детритом 

розуміємо розкладені або наполовину розкладені та пошкоджені фракції лісової 

підстилки розміром менше 0,5 см [13]. 
 

Результати досліджень  
 

На основі результатів проведених досліджень з’ясовано, що запаси лісової 

підстилки в мішаних лісах за участі ялиці білої, бука лісового та ялини європейської в 

літній період становлять 2,1-2,4 кг·м⁻², потужністю 1,6-2,5 см (табл. 1, 2). У 

фракційному складі лісової підстилки переважає активна фракція – 75-76%, з яких 

значну частку складає детрит 29-32% та хвоя 24-29%. Найменше становить фракція 

листя тут вона складає 18-19%. На неактивну фракцію припадає 24-25%, де за складом 

переважає частка гілок – 14-16%, а частка плодів становить близько 10%. В осінній 

період, з поступленням свіжого опаду запаси підстилки збільшилися у 2,1-2,3 рази 

порівняно з літнім періодом, здебільшого, за рахунок листя, частка якого зросла у 3,8-

5 рази і становить 32-41% від загальної маси. Інші фракції із активної − збільшились 

приблизно у 1,5 рази. Із неактивної фракції виявлено збільшення фракції плодів, 

приблизно у 1,8-2,3 рази порівняно з літнім періодом. Навесні запаси підстилки 

зменшились у 1,4-1,8 рази та становили 2,9-3,6 кг·м⁻². Незважаючи на низькі 

температури в зимовий період, трансформація органічної речовини у ґрунті не 

припиняється, оскільки детрит під сніговим шаром, на цих висотах не промерзає [28]. 

За цей період, найбільші втрати за показниками запасу були виявлені у фракції листя, 

приблизно у 1,5-2,9 рази. Для інших фракцій ці зміни були не настільки добре 

вираженими. До завершення літнього періоду запаси підстилки зменшились ще в 1,2 

рази. У фракційному складі переважала фракція детриту (23-39%) та хвої (22-30%). 

Частка листя становить найменше значення – 10-17%.  

За результатами проведених досліджень встановлено, що в літній період запаси 

лісової підстилки на туристичному шляху "Старовікові ліси", де ширина стежки 

коливається в межах 0,35-0,70 м − становлять 1,2 кг·м⁻², що є удвічі менше ніж на 

контролі (табл. 1). Внаслідок витоптування лісова підстилка на стежці сильно 

ущільняється та подрібнюється, про що засвідчує частка детриту (34% від загальної 

маси). Потужність підстилки є незначною і становить 1,4 см проти 2,5 см на контролі, 

зазвичай її формують два горизонти L та F+H, причому останній горизонт може 

становити понад 50% від загальної потужності лісової підстилки [13].  

В межах узбіччя стежки запаси лісової підстилки були навіть дещо більшими ніж 

на контролі, що може вказувати на сповільнені процеси її розкладу [7], що зумовлено 

незадовільними водно-фізичними властивостями ґрунтів в Н горизонті бурих гірсько-

лісових ґрунтів (h 0-5 см) [14]. У фракційному складі переважає частка детриту яка є 

на 23% більшою ніж на контролі і на 55% − ніж на стежці. Схожу тенденцію було 

зафіксовано за фракцією листя. Виявлено зменшення запасів хвої, що може бути 

зумовлено їх подрібненням та розпиленням.  

На стежках, як і на контрольній ділянці, в осінній період фіксується значне 

нагромадження фракції листя, що зумовлено не тільки інтенсивністю потоку опаду, а 

й перерозподілом підстилки в межах основної стежки та її узбіччям [13, 20]. Слід 

зазначити, що запаси листя на стежках в осінній період складають 1,52 кг·м⁻², що 
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становить 39% від загальних запасів лісової підстилки (3,9 кг·м⁻²) і є в 4,9 рази 

більшими ніж у літній період. З неактивної фракції виявлено збільшення частки гілок 

та плодів у 4,7 та 1,3 рази відповідно. Потужність підстилки на стежках в осінній 

період становить 5,9 см, що у 4,2 рази більше ніж літом.  
 

Таблиця 1 
 

Просторово-часова динаміка зміни лісової підстилки на туристичному шляху 

"Старовікові ліси", НПП "Сколівські Бескиди" (n=3-6), 2019-20 рр.  
 

П
о

р
и

 р
о
к
у
 

Дослідні 

ділянки 

Запаси 
Потуж-

ність Листя Хвоя Гілки Плоди Детрит 

лісової підстилки 

кг·м⁻² см  

Л
іт

о
 2

0
1
9
 

Контроль 

M 2,4 2,5 
0,43

18
 

0,70

29
 

0,34

14
 

0,24

10
 

0,70

29
 min-

max 
1,6-2,5 1,2-3,2 

Узбіччя 

стежки 

M 2,5 2,5 
0,70

28
 

0,28

11
 

0,50

20
 

0,10

4
 

0,92

37
 min-

max 
1,5-2,9 1,5-3,5 

Стежка 

M 1,2 1,4 
0,31

26
 

0,22

18
 

0,14

12
 

0,12

10
 

0,41

34
 min-

max 
1,0-1,3 1,2-1,5 

О
сі

н
ь
 2

0
1
9
 

Контроль 

M 5,1 5,9 
1,63

32
 

0,92

18
 

0,36

7
 

0,56

11
 

1,63

32
 min-

max 
4,7-5,6 4,5-6,3 

Узбіччя 

стежки 

M 5,4 6,7 
1,57

29
 

0,70

13
 

0,16

3
 

0,49

9
 

2,48

46
 min-

max 
4,2-5,7 5,3-7,1 

Стежка 

M 3,9 4,1 
1,52

39
 

0,66

17
 

0,66

17
 

0,16

4
 

0,90

23
 min-

max 
3,7-4,1 3,8-4,3 

В
ес

н
а 

2
0

2
0
 

Контроль 

M 2,9 2,5 
0,96

33
 

0,64

22
 

0,52

18
 

0,29

10
 

0,49

17
 min-

max 
2,3-3,9 1,5-4 

Узбіччя 

стежки 

M 2,6 2,2 
0,88

34
 

0,44

17
 

0,36

14
 

0,16

6
 

0,75

29
 min-

max 
1,4-3,8 1,5-3,5 

Стежка 

M 2,2 1,4 
0,73

33
 

0,33

15
 

0,35

16
 

0,09

4
 

0,70

32
 min-

max 
1,4-3,2 1,0-2,0 

Л
іт

о
 2

0
2
0
 

Контроль 

M 2,4 2,0 
0,41

17
 

0,72

30
 

0,48

20
 

0,24

10
 

0,55

23
 min-

max 
2,3-2,6 1,5-2,5 

Узбіччя 

стежки 

M 2,4 2,0 
0,43

18
 

0,60

25
 

0,29

12
 

0,24

10
 

0,84

35
 min-

max 
2,2-3,4 1,5-2,3 

Стежка 

M 1,7 1,5 
0,43

25
 

0,37

22
 

0,29

17
 

0,12

7
 

0,49

29
 min-

max 
1,5-1,8 1,0-1,8 
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Запаси лісової підстилки на узбіччі становлять 5,4 кг·м⁻², що на 6% більше ніж на 

контролі та на 28% − ніж на стежці. В межах узбіччя стежки за фракційним складом 

значно переважає частка детриту 2,48 кг·м⁻² та частка листя 1,57 кг·м⁻², що складає 

відповідно 46 та 29% від загального запасу. На нашу думку нагромадження лісової 

підстилки на узбіччях туристичного шляху "Старовікові ліси" зумовлено: 

сповільненими процесами трансформації лісової підстилки, через зміну властивостей 

ґрунтів [14]; змиванням дощем сильно пошкодженої підстилки з "верхньої стежки" до 

"нижньої" або ж до її країв, тобто узбічь, де формуються т.з. "валики" [12, 13, 20]. 

Причому, запаси та потужність валиків значно залежать від крутизни схилу, ширини 

стежки її напрямку та рекреаційним навантаженням [12, 20]. Слід також звернути 

увагу на те, що у формуванні та розподілі лісової підстилки обабіч стежки, важливу 

роль відведено молодому підросту та трав’яному покриву. Часто опале листя за 

наявності трав’яного покриву фіксується в місці опадання або затримується молодим 

підростом при видуванні/надуванні його вітром, особливо на крутих схилах [1, 4]. Про 

локалізацію "ерозійних процесів" на шляху, механічне перенесення можуть засвідчити 

частка плодів, запаси яких в осінній період становили 0,49 кг·м⁻², що на 80% більше 

ніж було виявлено влітку.  

Навесні запаси підстилки на стежці зменшились більше як у 1,5 рази, а її 

потужність − у 4,2 рази порівняно з осіннім періодом. Аналіз отриманих даних за 

фракційним складом виявив, що за холодний період року в межах стежки активна та 

неактивна фракція втратила свої запаси більше як у 1,5 рази. Однак, тут слід звернути 

увагу на те, що зменшення запасу фракцій відбулось як за рахунок трансформації 

органічної речовини, так і з переходом однієї фракції в іншу. Наприклад: значне 

подрібнення фракції листя чи хвої до розміру менше 0,5 см, в нашому випадку 

розглядається та зараховується до фракції детриту [13]. Це також може засвідчити 

незначне зниження (до 20% порівняно з осіннім періодом) частки детриту в порівнянні 

з втратою маси (близько 50%) іншими фракціями на стежці. Загалом, у весняний 

період запаси лісової підстилки були на 24% меншими ніж на контролі.  

В межах узбічь стежки також виявлено зниження запасів підстилки − з 5,4 до 

2,6 кг·м⁻², здебільшого, за рахунок активної фракції. Незначне зменшення неактивної 

фракції або ж, навпаки, її збільшення, відносно отриманих даних на основній стежці, 

може свідчити про те, що частково пошкоджені гілки та плоди на стежці легше 

піддаються розкладу [19], тоді як на узбіччі – цей процес трансформації є дещо 

тривалішим. 

До завершення літнього періоду запаси підстилки на стежках зменшились ще на 

23% і на 8% – у межах узбіччя. Дещо сповільнені процеси трансформації лісової 

підстилки, зокрема детриту в межах узбіччя, можуть бути зумовлені незадовільними 

водно-фізичними властивостями ґрунту. Проведені у 2012-14 рр. додаткові 

експериментальні дослідження водоутримуючої здатності лісової підстилки та ґрунтів 

[9] виявили, що вагова вологоємність підстилки є у 5 разів більшою, ніж було 

встановлено для мінеральних горизонтів ґрунту. З’ясовано, що значна частина вологи 

видаляється з ґрунтового профілю вже в першу добу після стану повного насичення 

(найпомітніше це на контролі), водночас на витоптаній ділянці, передусім у верхній 

частині ґрунтового профілю, втрата вологи відбувається значно повільніше. З огляду 

на отримані дані можна стверджувати, що на узбіччях стежки у весняний період, після 
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танення снігу, створюються умови для надлишкового зволоження верхніх горизонтів 

ґрунтів, що негативно впливає на ґрунтову біоту [29].  

Вивчаючи вплив рекреаційного навантаження на одному із найбільш відвідуваних 

шляхів Парку – "Долиною р. Кам’янка" було виявлено, що в літній період року на 

стежках шириною 2,60−4,90 м (IV категорія, «шлях сильно змінений» [14]) не було 

виявлено лісової підстилки (табл. 2), а в межах узбіччя її запаси становили 0,3 кг·м⁻², 

що у 7 разів менше ніж на контролі та у 8 разів – ніж на узбіччі стежки І категорії.  

Таблиця 2 
 

Просторово-часова динаміка лісової підстилки на туристичному шляху 

"Долиною р. Кам’янка", НПП "Сколівські Бескиди" (n=3-6), 2019-20 рр.  

П
о

р
и

 р
о
к
у
 

Дослідні 

ділянки 

Запаси Потужність 
Листя Хвоя Гілки Плоди Детрит 

лісової підстилки 

кг·м⁻² см кг·м⁻² / % 

Л
іт

о
 2

0
1
9
 

Контро

ль 

M 2,1 1,6 
0,40

19
 

0,50

24
 

0,34

16
 

0,19

9
 

0,67

32
 min-

max 
1,6-2,9 1,1-2,2 

Узбіччя 
 стежки 

M 0,3 0,4 0,09

30
 

0,04

15
 

0,03

10
 

0,01

5
 

0,12

40
 min-

max 
0,2-0,5 0,3-0,7 

Стежка M - - 

− − − − − min-

max 
- - 

О
сі

н
ь
 2

0
1
9
 

Контро

ль 

M 4,9 4,7 
2,01

41
 

0,73

15
 

0,59

12
 

0,34

7
 

1,23

25
 min-

max 
3,6-5,3 4,0-5,3 

Узбіччя  
стежки 

M 1,1 1,3 0,37

34
 

0,24

22
 

0,02

2
 

0,02

2
 

0,44

40
 min-

max 
0,9-1,2 0,7-1,5 

Стежка M 0,8 0,9 0,46

58
 

0,12

15
 

0,10

12
 

0,02

2
 

0,10

13
 min-

max 
0,5-1,1 0,3-1,3 

В
ес

н
а 

2
0

2
0
 

Контро

ль 

M 3,6 3,1 
0,68

19
 

0,79

22
 

0,50

14
 

0,36

10
 

1,26

35
 min-

max 
3,1-3,9 3,5-4,5 

Узбіччя  
стежки 

M 2,4 1,4 0,24

10
 

0,70

29
 

0,19

8
 

0,07

3
 

1,20

50
 min-

max 
2,2-2,5 0,9-2,0 

Стежка M 0,3 0,4 0,03

11
 

0,05

18
 

0,05

16
 

0,04

4
 

0,15

51
 min-

max 
0,1-0,4 0,3-0,5 

Л
іт

о
 2

0
2
0
 

Контро

ль 

M 2,9 2,4 
0,29

10
 

0,64

22
 

0,58

20
 

0,26

9
 

1,13

39
 min-

max 
2,5-3,1 1,5-3,5 

Узбіччя 
 стежки 

M 2,1 1,1 0,46

22
 

0,40

19
 

0,34

16
 

0,19

9
 

0,71

34
 min-

max 
1,5-2,4 0,7-1,5 

Стежка M - - 

− − − − − min-
max 

- - 
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На відміну від контрольних показників, у складі активної фракції переважає частка 

детриту та листя. Наявність гілок та плодів в межах узбіччя є незначною.  

В осінній період року, з поступленням свіжого опаду було виявлено 

нагромадження лісової підстилки на стежці, запаси якої в середньому становили 

0,8 кг·м⁻². Розміщення лісової підстилки на стежці є нерівномірним, зокрема на 

стежках з увігнутою поверхнею чи на центральній частині стежки з крутістю ≥ 15º, де 

утворився неглибокий яр, запаси підстилки могли сягати 1,1 кг·м⁻², тоді як на відносно 

рівній ділянці стежки – не перевищували 0,5 кг·м⁻². Слід звернути увагу на те, що у 

фракційному складі в осінній період значно переважала частка листя 58% і тільки 13% 

відведено фракції детриту, тоді як навесні – частка листя становила 11%, а частка 

детриту збільшилась до 51%. Такий розподіл фракцій може свідчити про заміну однієї 

фракції іншою, як у випадку на ділянці "Старовікові ліси" тільки в межах цього шляху 

ці процеси є більш вираженими. Окрім того, запаси підстилки весною зменшились у 

2,7 рази порівняно з осіннім періодом і становили 0,3 кг·м⁻².  

До початку літа на стежках не було виявлено лісової підстилки. Проведений аналіз 

за водно-фізичними властивостями ґрунтів показав, що фактичний час поглинання 

води ґрунту на переущільненій поверхні стежки перевищував 4-5 год, тоді як на 

контрольній ділянці в середньому становив 3-5 хв [14].  

Отримані дані за показниками запасу лісової підстилки та деякими водно-

фізичними властивостями, зокрема, водопроникністю ґрунту засвідчують, що в період 

випадання зливових дощів на стежці формується поверхневий стік води. Зазвичай, 

пошкоджені фракції лісової підстилки виносяться за межі стежки або до її узбіччя [12, 

13]. Слід зазначити, що на туристичному шляху "Долиною р. Кам’янка" запаси 

підстилки, в межах узбіччя, найбільшими фіксувались саме навесні. В порівнянні з 

осіннім періодом, весною вони зросли більше як удвічі, у фракційному складі 

переважала частка детриту (50%). До початку літа запаси підстилки на узбіччі 

зменшились на 13%. 
 

Висновки 
 

Проведені дослідження на туристичних шляхах Парку дозволили встановити певні 

закономірності нагромадження лісової підстилки на стежках та їх узбічь в гірському 

регіоні впродовж певного періоду: 

1. В мішаних лісах за участі ялиці білої, бука лісового та ялини європейської 

трансформація підгоризонту L, що сформований в осінній період переважно фракцією 

листя бука, впродовж року відбувається значно швидше ніж ці процеси проходять для 

підгоризонтів F та H цієї ж підстилки.  

2. З поступленням свіжого опаду запаси та потужність лісової підстилки 

збільшуються в порівнянні з літнім періодом більше як на 50%. Запаси підстилки 

зростають, здебільшого, за рахунок активної фракції – листя, частка якого становить 

близько 40% від загальної маси. Із неактивної фракції виявлено нагромадження частки 

плодів. Навесні запаси підстилки зменшились на 30-40% порівняно з осіннім 

періодом. До завершення літнього періоду запаси підстилки зменшились ще 

на 12-17%.  
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3. Під впливом витоптування зберігається тенденція до зменшення запасів 

лісової підстилки незалежно від періоду проведених досліджень.  

3.1. За незначного рекреаційного навантаження (І категорія "Старовікові ліси" − 

"шлях не змінений") лісова підстилка на стежці подрібнюється, проте вкриває 

поверхню стежки, і тільки на крутих схилах (>20°) може бути фрагментарно відсутня. 

Запаси лісової підстилки на стежках сягають близько 1,2 кг·м⁻², тоді як на контролі 

вони становили 2,4 кг·м⁻². В осінній період запаси підстилки зросли більше як у 

2 рази. 
3.2. Найвищі показники запасів лісової підстилки на стежці IV категорії 

(туристичний шлях "Долиною р. Кам’янка" – "шлях змінений") фіксувались восени 0,8 

кг·м⁻², що були на 84% меншими ніж на контролі, проте вже на початку літа лісової 

підстилки на стежці не було виявлено. На нашу думку це зумовлено механічним 

переміщенням та подрібненням фракції листя туристами-рекреантами в осінній 

період, а навесні – поступовим їх вимиванням та перенесенням дощовими і талими 

водами до узбіччя стежок.  

4. Нагромадження лісової підстилки в межах узбіччя зумовлено: сповільненими 

процесами трансформації лісової підстилки, змиванням її дощем з "верхньої стежки" 

до "нижньої", шириною стежки та її напрямком, рекреаційним навантаженням. 
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Lenevych O.І.  

Dimensional and time span dynamics of forest litter on track (for example NNP "Skolivski Beskydy"  

The article analyzes the weak and excessive influence of recreational load on forest litter within 

the track and their roadside by seasons (summer → autumn → spring → summer). It was found that 

the Skoliv Beskydy region of forest litter in the summer are 2,1−2,4 kg·m⁻², while on the track of first 

category they are – 1.2 kg·m⁻², and on the trails of IV category – was not detected forest litter. In the 

autumn on the track litter stocks increase by more than 50% compared to the summer. Litter reserves 

increase due to the fraction of leaves, the share of which is about 40% of the total mass. In the spring, 

forest litter stocks decreased almost twice, while within the roadside recorded an increase in the 

proportion of detrytu. The reason for such a sharp decrease in forest litter stocks on track and increase 

within the roadside can be considered mechanical movement and shredding of leaves by people in the 

autumn, and in the spring - leaching and transfer of rain water to the side of the trails. It was found 

that by the end of the summer forest litter stocks on first category track decreased by about 23% and 

by 8% - within the roadside. In the summer, no forest litter was found on track IV category, within the 

boundaries of this track, stocks did not exceed 0,3 kg·m⁻². The accumulation of forest litter within the 

roadside is due to: slow processes of transformation of forest litter, leaching of forest litter by rain from 

the «upper trail» to the «lower», the width of the trail and its direction, recreational influence 

Key words: forest litter, fractional composition of forest litter, recreational influence, NNP 

"Skolivski Beskydy". 
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