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

«Екологічна безпека» на тему: «Сезонна динаміка фракційного складу
лісової підстилки на плакорних ділянках дубово-грабової та березової

діброви НПП «Голосіївський»»

Лісова підстилка відіграє величезну значну роль у житті функціонуванні
лісової екосистемилісу, вона є основним джерелом повернення в ґрунт зольних
елементів  і  азотовмісних  речовин,  а  також  місцем  накопичення  гумусових
сполук. Від складу і швидкості розкладання підстилки значною мірою залежить
мінеральне живлення рослин. Можна припустити, що умови рельєфу можуть
впливати на процеси накопичення підстилки та її руйнування. Метою роботи
було дослідити фракційний склад підстилки і процеси її розкладу на плакорних
ділянках різної експозиції в умовах березової та дубово-грабової діброви НПП
«Голосіївський». 

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.  Встановлено,  що  формування  нової  підстилки
розпочинається  у  серпні,  а  його  завершення  в  умовах  березової  діброви
припадає  на  вересень,  а  в  умовах  дубово-грабової  діброви  –  на  листопад.
Процеси  розкладу  лісової  підстилки  на  ділянках  дубово-грабового  плакору
характеризуються  більшою  інтенсивністю,  ніж  на  ділянках  березового.  За
період з серпня до червня запаси підстилки березового діброви скоротилися у
7,2  рази,  а  дубово-грабової  –  у  9  разів.  Процеси  деструкції  підстилки
характеризуються  більшими темпами в  умовах дубово-грабового  лісу.  Так в
момент  формування  підстилки  з  вересня  по  листопад  запаси  підстилки  у
дубово-грабовій діброві скоротилися у 1,8-2,2 рази (з 1,8-1,9 кг/м2 до 0,90-0,99
кг/м2).  У  за  цей  же  період  в  умовах  березової  діброви  запаси  підстилки
залишалися незмінними і становили 1,5-1,6 кг/м2. Обсяг фракції опалого листя
у  верхньому  листяному  шарі  підстилки  на  момент  закінчення  листопаду  у
березовій діброві становить  46,7-54,8%, в умовах грабової діброви 70,0-72,2%

Кваліфікаційна  робота  викладена  на  50  сторінках,  ілюстрована  6
таблицями і  8  рисунками.  Список використаних джерел включає 40 робіт,  з
яких 5 - англійською мовою.
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