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ВПЛИВ КЛІМАТИЧНИХ ФАКТОРІВ
НА ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЛІСОВОЇ ПІДСТИЛКИ
ШИРОКОЛИСТЯНОГО ФІТОЦЕНОЗУ
Дослідження енергетичного потенціалу лісової підстилки на ділянках широколистяного лісу
заказника «Лісники» НПП «Голосіївський» виявило нелінійний характер його річної динаміки.
Кореляційний аналіз підтвердив наявність взаємозв’язку між кліматичними факторами та
енергетичним потенціалом лісової підстилки. Показано обернений середньої сили (R = -0,515)
зв’язок між енергопотенціалом підстилки і середньомісячною температурою та високий показник прямої кореляції між енергопотенціалом і кількістю середньомісячних опадів (R = 0,755).
Загалом, лісову підстилку можна розглядати важливим компонентом екосистеми, який швидко
реагує на зовнішні фактори та характеризує стан лісової екосистеми, а її енергетичний потенціал може бути ефективним показником стабільності лісової екосистеми в системі моніторингу наслідків зміни клімату.
Ключові слова: лісова підстилка, енергетичний потенціал, кліматичні фактори, широколистяний
фітоценоз.
Вступ
Лісові екосистеми відіграють важливу роль
у регуляції рівня вмісту СО2 в атмосфері і, як
наслідок, здатні пом’якшувати вплив людської
діяльності на кліматичні зміни [3,10]. З іншого
боку, кліматичні фактори самі можуть впливати на швидкість процесів як акумуляції, так
і емісії вуглецю в лісових фітоценозах. Дослідження акумуляції вуглецю в різних типах
лісів засвідчили значні відмінності в кількості
та її динамічній зміні в окремих резервуарах
лісових екосистем. Утім, основну увагу дослідники приділяли надземній частині фітомаси деревного ярусу [5,6].
У зв’язку з глобальними кліматичними змінами надзвичайно важливим є питання якісного, адекватного моніторингу наслідків цих змін.
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Ефективний моніторинг стану лісових екосистем в умовах глобальних змін клімату має охоп
лювати і дослідження особливого біогеоценотичного компонента – лісової підстилки.
Основна перевага використання лісової підстилки як об’єкта моніторингу полягає в тому,
що підстилка дуже швидко реагує на будь-які
зміни в навколишньому середовищі. Доцільніше використовувати для моніторингу швидких
змін показники саме її енергетичного потенціа
лу, аніж, наприклад, загальну продуктивність
чи біомасу деревини, приріст деревини тощо.
Зокрема, динаміку показників акумуляції вуглецю в деревостані прийнято оцінювати за
річними змінами, для підстилки ці показники
помітно змінюються щомісяця [1,7]. Тобто показники енергетичного потенціалу підстилки
більш динамічні та надають детальнішу
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картину впливу на природні процеси в лісовій
екосистемі.
Метою цієї роботи було дослідження впливу
кліматичних факторів на енергетичний запас лісової підстилки широколистяного лісу як одного
з природних депо СО2 лісового фітоценозу.
Швидкість процесів розкладу лісової підстилки
залежить як від видового складу фітоценозу,
так і від показників основних кліматичних факторів – температури та кількості опадів [4,8,9].
Підстилка відіграє важливу роль у функціонуванні лісових екосистем. Накопичена в органічній речовині підстилки енергія визначає підтримання балансу екосистем і є важливим
показником їхньої стабільності.
Об’єкти та методи дослідження
Дослідження лісової підстилки проводили на
території заказника «Лісники» Національного
природного парку «Голосіївський». Дослідна ділянка розташована в помірно зволоженій діброві
ас. Convallario majali-Quercetum roboris Shevchyk
& V. Sl. In Shevchyk & al. 96, союз Convallario
majali-Quercion roboris Shevchyk, V. Sl. 96. Вiк
старих дерев дуба Quercus robur, що займають
І ярус лісу, перевищує 100 рокiв. II ярус сформований iншими широколистяними видами: Acer
platanoides, A. campestre, A. tataricum, Carpinus
betulus, Fraxinus excelsior та Tilia cordata, віком
до 30 років. Трав’яний покрив на дослідній ділянці був розріджений, а чагарниковий яруc
утворений Coryllus avellana.
Детальний опис дослідних ділянок наведено
в нашій попередній роботі [2].
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Зразки лісової підстилки відбирали з розташованих випадковим чином на ділянках майданчиках 0,5 м х 0,5 м щомісячно з квітня по
листопад. До зразків включали опад листя
і гілок, плоди, детрит та зелену масу трав’янистих рослин. Рослинний матеріал висушували
до постійної ваги. Енергетичний запас розраховували за коефіцієнтом 8 кДж/г сухої органічної речовини. Отримані дані зіставляли з метео
рологічними даними відповідного місяця року
і розраховували коефіцієнти кореляції. Для
розрахунків та зображення результатів у графічному вигляді було використано пакет
Microsoft Office Excel.
Результати дослідження та їх обговорення
Річна динаміка енергетичного потенціалу
лісової підстилки була нелінійною, у різні
сезони року значення цього показника значно
відрізнялись. Найбільші значення енергетичного потенціалу виявлено в червні та листопаді (рис. 1).
Динаміка ЕП широколистяного фітоценозу
дуже варіюється, що було пов’язано як із фенологічними змінами, так і впливом кліматичних
факторів. Навесні органічна маса в підстилці
зростала з розвитком трав’янистої рослинності
і досягала високих значень до середини червня.
Пізніше підвищення температури в літні місяці
сприяло прискоренню мінералізації органіки
підстилки. Найменші значення енергопотенціалу спостерігались у липні, який характеризувався високою середньомісячною температурою
(24,4 °С) та низькими опадами (26 мм). Пік

Рис. 1. Сезонна динаміка енергетичного потенціалу лісової підстилки, тис. кДж/м2
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Рис. 2. Кореляція між енергетичним потенціалом лісової підстилки та середньомісячною температурою

показника ЕП спостерігався в листопаді. Цей місяць характеризувався найбільшою кількістю опадів (12 мм) та найменшою температурою (8 °С),
а також найбільшою кількістю рослинного
опаду, що створило найбільш сприятливі умови
накопичення органіки.
Кореляційний аналіз залежностей між енергетичним потенціалом лісової підстилки та середньомісячною температурою засвідчив обернений зв’язок середньої сили (R = - 0,515).
Підвищення температури стимулювало процеси
розкладу органіки (рис. 2).
Виявлено високий показник прямої кореляції
між енергопотенціалом лісової підстилки і кількістю середньомісячних опадів. Коефіцієнт кореляції R становив 0,755, коефіцієнт достовірності > 0,01 (рис. 3). До того ж потрібно зауважити,
що в дощовий період спостерігалось зниження
температури та посилення вітру, який збільшував листовий опад і надходження органіки до
лісової підстилки.

Висновки
Проведені дослідження показали, що річна
динаміка енергетичного потенціалу лісової підстилки широколистяного фітоценозу дуже варіюється. Основними джерелами поповнення
запасу органіки цієї складової широколистяного
лісового фітоценозу були активний розвиток
трав’янистої рослинності навесні і значний листовий опад восени. Водночас суттєві зміни
в процесах акумуляції та розкладання органічної речовини лісової підстилки відбувались під
впливом таких кліматичних факторів, як температура та кількість атмосферних опадів. Кореляційний аналіз підтвердив наявність взаємозв’язку між кліматичними факторами та
енергетичним потенціалом лісової підстилки.
Показано обернений середньої сили (R = -0,515)
зв’язок між енергопотенціалом підстилки та
середньомісячною температурою. Підвищення
температури стимулювало процеси розкладу

Рис. 3. Кореляція між енергетичним потенціалом лісової підстилки та кількістю середньомісячних опадів
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органіки. Виявлено високий показник прямої
кореляції між енергопотенціалом і кількістю
середньомісячних опадів (R = 0,755), що можна
пояснити також зниженням температури в дощовий період та сильним вітром, який збільшував листовий опад.
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Загалом, лісова підстилка є інтегральним показником, який характеризує стан лісових екосистем, а її енергетичний потенціал може бути
ефективним показником стабільності лісової
екосистеми в системі моніторингу наслідків
зміни клімату.
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I. Vyshenska, A. Ginzhaliuk
INFLUENCE OF CLIMATIC FACTORS ON THE ENERGY POTENTIAL OF
BROADLEAF PHYTOCOENOSIS FOREST BEDDING
The study of the energy potential of forest bedding in the deciduous forest areas of the “Lisnyky” Nature
Reserve of the Holosiivsky National Nature Park revealed the nonlinear nature of its annual dynamics. The
main sources of replenishment of the organic stock of this component of broadleaf forest phytocoenosis
were the active development of herbaceous vegetation in spring and significant leaf rainfall in autumn. At
the same time, significant changes in the processes of accumulation and decomposition of organic matter of
forest bedding occurred under the influence of climatic factors such as temperature and precipitation. The
experimental site was located in moderately moist oak forest ass. Convallario majali-Quercetum roboris
Shevchyk & V. Sl. in Shevchyk & al. 96. The age of the old Quercus robur oak trees, which occupy the first
tier of the forest, exceeds 100 years. The second tier is formed by other broadleaf species, Acer platanoides,
A. campestre, A. tataricum, Carpinus betulus, Fraxinus excelsior and Tilia cordata, up to 30 years old. The
energy reserve was calculated from the dry organic matter content. The obtained data were compared with
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meteorological data of the corresponding month of the year and correlation coefficients were calculated.
Correlation analysis confirmed the relationship between climatic factors and the energy potential of forest
bedding. The inverse of the mean force (R = -0.515) shows the relationship between the energy potential of
the forest bedding and the average monthly temperature and the high direct correlation between the energy
potential and the amount of average monthly precipitation (R = 0.755). In general, forest bedding can be
considered an important component of the ecosystem, which responds quickly to external factors and
characterizes the state of the forest ecosystem, and its energy potential can be an effective indicator of forest
ecosystem stability in climate change monitoring.
Keywords: forest bedding, energy potential, climatic factors, broadleaf phytocoenosis.
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