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кваліфікаційної роботи робота магістра денної форми навчання за
спеціальністю 101-Екологія освітньо-наукової програми

«Сезонна динаміка фракційного складу лісової підстилки дубово-грабової
та березової дібров на ділянках схилу НПП "Голосіївський"»

Лісова  підстилка  –  є  важливою  структурною  ланкою,  що  поєднує
фітоценоз, зооценоз та мікробіоценоз лісового біогеоценозу в єдину злагоджену
систему.  Найбільш  важливим  компонентом  лісу  є  підстилка,  утворена  в
основному,  за  рахунок опаду деревних і  чагарникових порід.  Метою роботи
було  встановити  сезонну  динаміку  фракційного  складу  підстилки  і  оцінити
швидкість її розкладу на ділянках схилу різної експозиції в умовах березової  та
дубово-грабової діброви НПП «Голосіївський». Щомісячно відбирали проби в
3-х кратній повторності на визначених ділянках схилу. Проби відбирались в два
шари  окремо:  листяний  та  ферментований.  Всі  проби  зважували,  а  потім
висушувались  до  повітряно-сухого  стану  в  лабораторії.  Після  повного
висихання,  проби  зважувались,  щоб  визначити  запас  підстилки.  Після
зважування, ми видаляли рослинні залишки і розбирали підстилку на фракційні
групи:  листя,   гілки,  кора,  труха.  Кожна  фракція  зважувалась  окремо.
Оцінювали  співвідношення  активної  (листя,  насіння,  труха)  та  неактивної
(гілки) фракцій підстилки.

Дослідження запасів підстилки у березовому та дубово-грабовому лісових
масивах НПП «Голосіївський» дозволило встановити особливості формування
підстилки у різнотипних лісових екосистемах,  оцінити швидкість процесів її
мінералізації  як  опосередкований  показник  інтенсивності  біотичного
кругообігу речовини. Процеси розкладу на ділянках південного схилу в умовах
березової   та  дубово-грабової  діброви  Національного  природного  парку
відбувалися  швидше,  ніж  на  північних.  За  рік  запаси  південного  схилу
скоротилися (березового у 6 разів, дубово-грабового у 8,5 разів). За рік запаси
північного схилу скоротилися (березового у 5 разів, дубово-грабового у 3 рази).
Процеси деструкції  підстилки характеризуються більшими темпами в умовах
північного схилу дубово-грабового лісу. За зимовий  період запаси підстилки у
грабово-дубовому лісі скоротилися у 1,8 рази, а березовому лісі – 1,5 рази; у
весняний період різниця становила у 3 та у 2 рази відповідно.

Кваліфікаційна  робота  викладена  на  59  сторінках,  ілюстрована  11
таблицями і 18 рисунками. Список використаних джерел включає 40 робіт, з
яких 6 - англійською мовою.
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