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Карпатський національний природний парк 

 

ВИВЧЕННЯ ЗВ'ЯЗКУ ДЕГРАДАЦІЇ ЯЛИНОВИХ ДЕРЕВОСТАНІВ ІЗ 

ВОЛОГІСТЮ ГРУНТУ НА ТЕРИТОРІЇ КАРПАТСЬКОГО НПП 

 

Публікація присвячена проблемі всихання смерекових лісів. У роботі представлено результати крупномасштабних 

регіональних досліджень, проведених влітку 2017 р. у північній частині Підліснівського природоохоронного науково-

дослідного відділення Карпатського національного природного парку (с. Микуличин, Яремчанської міської ради 

Івано-Франківської області). За результатами аналізу космознімків виявлено багаторічну динаміку величини 

нормалізованого індексу вологості (NDMI) та окремих біологічних процесів у вегетаційний період на мікро-ділянках 

з різними типами рослинності – деревною та луговою. Показано зв'язок зміни вологості ґрунту з циклічністю 

гідрометеорологічних показників – атмосферних опадів та підземного стоку. За результатами статистичної 

обробки виявлено зв'язок вологості ґрунту зі станом лісових біоценозів, зокрема з товщиною дерев та ступенем 

усихання. Визначено основні напрямки та перспективи подальших досліджень.  

Ключові слова : Ялина європейська, Карпатський національний природний парк (КНПП), с. Микуличин, 

всихання смерек, кліматичні фактори, вологість ґрунту, підземний стік. 

 

Постановка проблеми. Ялина європейська 

(Рісеа abies) або як її ще називають ялина 

звичайна чи смерека – одна із найважливіших 

деревних порід у Карпатському регіоні; вона 

має важливе промислове, природоохоронне, 

водорегулююче (гідрологічне), екологічне, 

естетичне, медичне та рекреаційне значення.  

За даними С.А. Генсірука (1964) [4] оптима-

льні умови росту і довговічності ялинників в 

Українських Карпатах характерні для абсолют-

них висот 850-1100м над рівнем моря; із збіль-

шенням висоти понад 1200м бонітет ялинни-

ків знижується на один клас через кожні 100 м. 

Проблеми всихання Рісеа abies вже близько 

100 років привертають до себе увагу багатьох 

вчених, зокрема біологів і є об’єктом ретельно-

го всебічного дослідження. Деградаційні про-

цеси смерекових лісів сьогодні притаманні і 

для низки європейських країн: Німеччини, 

Польщі, Румунії, Словаччини, Чехії тощо.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Ще на початку 90-х років ХХ ст. було сформу-

льовано значну кількість гіпотез (понад 170), 

які намагались пояснити причини всихання 

ялинкових лісів (Мусин Р.В., 2003). За даними 

досліджень [6] основними факторами загибелі 

смерек є :  

1) Масове культивування ялини 

європейської за межами природного ареалу.  

2) Культивування чистих ялинових 

насаджень. Зниження повноти насаджень 

лісогосподарськими заходами. 

3) Культивування екотипів ялини із 

низькою біологічною стійкістю. 

4) Кліматичні зміни. 

Ураження дерев фітохворобами та різними 

шкідниками, зокрема короїдом-типографом, 

безумовно, є важливою у житті рослин, але 

першопричиною всихання не є – вони лише 

заселяють ослаблі насадження, будучи 

вторинним фактором [6]. 

Незважаючи на певну періодичність всихан-

ня смерек та проведених різнопланових дос-

ліджень у даному аспекті, науковці й досі не 

змогли однозначно виділити провідний фактор 
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деградаційного процесу та створити 

прогностичну модель даного явища.  

Взаємозв'язок між вологістю ґрунту та 

пригніченням смерекових деревостанів зазви-

чай розглядається у системі кліматичної або 

синоптичної теорії всихання. Цим питанням 

займалися низка вітчизняних та іноземних 

науковців : Зелинков В.Д. (1968), Маслов А.Д. 

(1972), Іванов А.Ф. (1975), Катаев О.А. (1975), 

Cramer H.H., Cramer-Middendorf M. (1984), 

Абражко В.І. (1988), Орлов А.Я. (1996) та  ін. 

У своїй монографії Скворцова Є.Б., Уланова 

Н.Г., Борисевич В.Ф. (1983) [8] відокремлюють 

грунтово-гідрологічний фактор (зокрема над-

мірне зволоження) як один із чинників 

ослаблення дерев. 

Як відомо, смерека має поверхневу 

кореневу систему і погано переносить тривале 

перенаси-чення вологою ґрунту [9]. Типовим 

наочним прикладом зв’язку вологості зі станом 

смерек на території Карпатського НПП є уло-

говинне болото Рудяк (Ворохтянське ПОНДВ), 

вкрите пригніченим ялиновим рідколіссям 1-4 

м V бонітету, зімкненістю 0,1 і менше [1]. 

Часто зв'язок води зі станом деревної 

рослинності може мати латентний характер по 

причині ендогенного генезису вологості. На 

науково-практичній конференції 2014 р. канди-

дат медичних наук Р.Б. Гумерова відзначила: 

«Над подземными водными потоками болеют бе-

реза, липа и большинство хвойных деревьев…» [5].  

Результати вивчення регіональних умов 

всихання та стану карпатських смерек 

висвітлено у працях фахівців вимірювальної 

лабораторії аналітичного контролю та 

моніторингу Карпатського НПП [3]. 

Тому мета статті – виявити можливий 

зв’язок сухостою ялини європейської та 

проявів деградації карпатських смерек з 

локальною вологістю ґрунту території. 

Матеріали і методи. В основу публікації 

покладено результати польових крупномасш-

табних робіт, що проводились у межах 

лісового кварталу № 3 Підліснівського 

ПОНДВ Карпатського НПП.  

Основний досліджуваний показник – воло-

гість ґрунту (W) – визначався за допомогою 

портативного вологоміра на глибині 20 см; за 

додатковий оцінюючий параметр взято 

величину рН. При характеристиці власне дерев 

враховувалось дві особливості – їх стан (вси-

хають чи не всихають) та товщина стовбура 

(D). Важливий аспект методичної частини 

експедиційних робіт – вибір часового проміж-

ку, який припав на літній стабілізаційний (три-

валий бездощовий) період, що дало можли-

вість виявлення латентних природних явищ та 

мінімізувати похибки у процесі вимірювання.  

Для обробки та інтерпретації даних викори-

стано комплекс картографічних, аерокосміч-

них, математико-статистичних та літературних 

методів. 

Основні результати дослідження. Відпо-

відно до існуючої картосхеми (Карта ґрунтів 

Карпатського національного природного парку 

м-бу 1:50 000, 1969-1987 рр.) дослідна ділянка 

розташована у межах поширення дерново-

алювіальних середньо потужних суглинистих 

ґрунтів. З орографічної точки зору площа зна-

ходиться на абсолютних висотах 610-680 м над 

рівнем моря; має вигляд локальної кільцевої 

улоговини діаметром близько 300 м, з північ-

ної та південної сторони обмеженої балками, 

по яких протікають струмки (ліві притоки 

р. Прут). Тут переважають два основні 

елементи вертикальної структури фітоценозу: 

у центральній частині – трав’яний (herb layer), 

а по периферії – деревний яруси (tree layer).  

Біологічні процеси на цих ділянках прохо-

дять по-різному [10]. Багаторічна динаміка 

величини індекса вологості (NDMI) та індекса 

вегетації (NDVI) на луговій частині площі у 

літній період характеризується синхронним 

зменшенням, а на залісеній території зниження 

показника NDVI відбувається на фоні 

зростання NDMI (рис. 1).  

У певний часовий проміжок динаміка по-

казників NDMI та NDVI у вегетаційний період 

в обох частинах ділянки характеризувалась 

синхронністю зміни. Сучасна картина може 

свідчити про формування певних стресових 

навантажень на деревну рослинність у межах 

ділянки. 

Вище описані процеси відбуваються на фоні 

багатоводного періоду, який розпочався у 

середині 90-х років ХХ ст. і характеризується 

збільшенням підземного стоку (визначався як 

півсума літніх і зимових меженних витрат 

води) р. Прут та річних опадів, зокрема у 

теплий період року [2] у м. Яремче (рис. 2). 

Детальний аналіз результатів експедиційних 

досліджень показав наявність статистично 

помітного зв’язку між зміною вологості ґрунту 

з двома параметрами – ступенем пересихання 

дерев (r=0,54) та їх товщиною (віком) (r=0,60) 

(табл. 1) 
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Рисунок 1 – Багаторічна зміна індекса вологості (NDMI) та індекса вегетації (NDVI) на 

луговій частині території досліджень (А) та у деревному ярусі (Б) [10] 

  

А Б 

Рисунок 2 – Різницеві інтегральні криві підземного стоку р. Прут у м. Яремче (А) та 

річних опадів у м. Яремче (Б) 

Таблиця 1 – Кореляційна матриця взаємозв’язків між показниками* 

Показники 

Ступінь 

пересихання 

дерева 

рН 

 ґрунту 

Вологість 

ґрунту (W) 

Товщина 

дерева (D) 

Ступінь пересихання дерева 1,00    

рН ґрунту -0,64 1,00   

Вологість  ґрунту (W) 0,54 -0,81 1,00  

Товщина дерева (D) 0,27 -0,49 0,60 1,00 

Примітка* : Значущість коефіцієнта кореляції : r < 0 – зворотний зв’язок; 0 ≤ |r| < 0,1 – 
зв’язок відсутній; 0,1 ≤ |r| < 0,3 – слабкий; 0,3 ≤ |r| < 0,5 – помірний; 0,5 ≤ |r| < 0,7 – помітний; 
0,7 ≤ |r| < 0,9 – сильний; 0,9 ≤ |r| < 0,99 – дуже сильний; 0,99 < |r| ≤ 1 – повний 

Разом з тим, слід відзначити помітний 
обернений кореляційний зв'язок між 
величиною рН ґрунту та ступенем всихання 
дерева (r = -0,64), а також пряму залежність 
між водневим показником і W (r = 0,60). 

Висновки та пропозиції. Дослідна ділянка 
розташована на абсолютних висотах 610-680 м 
над рівнем моря, що нижче межі оптимальних 
умов росту і довговічності ялинників (850-
1100 м абс.). 

Результати наших робіт показали існування 
прямої помітної кореляційної залежності між 
вологістю ґрунту та локалізацією смерекових 

сухостанів. Оптимальна величина W для існу-
вання Рісеа abies у період досліджень станови-
ла близько 10 %. Найбільш піддатливі до вси-
хання – старі дерева. Робити висновки про 
наявність таких зв’язків на усій території Кар-
патського НПП не можна по причині охоплен-
ня нами лише локальної території. Тому пер-
ший аспект подальших робіт – територіаль-
ний – спрямований на вивчення інших ділянок 
поширення досліджуваних деградаційних явищ. 

Другий аспект – інструментальний – перед-
бачає використання додаткового метрологіч-
ного обладнання та засобів (наприклад, темпе-
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ратурного) для отримання додаткових оціню-
ючих параметрів. 

З огляду на проведені нами попередні ре-
когносцирувальні ландшафтно-геоморфологіч-
ні особливості району можна припустити про 

локальні прояви глибинних процесів, що у при-
поверхневій товщі ґрунту проявляється у вигля-
ді підвищених показників вологості. Тому тре-
тій аспект – методичний – передбачає вивчен-
ням геолого-тектонічної будови території.
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ИЗУЧЕНИЕ СВЯЗИ ДЕГРАДАЦИИ ЕЛОВЫХ ДРЕВОСТОЕВ С ВЛАЖНОСТЬЮ ПОЧВОГРУНТОВ НА 
ТЕРРИТОРИИ КАРПАТСКОГО НПП 
Публикация посвящена проблеме усыхания еловых лесов. В работе представлены результаты 
крупномасштабных региональных исследований, проведенных летом 2017 г. в северной части Подлесновского 
природоохранного научно-исследовательского отделения Карпатского национального природного парка (с. 
Микуличин Яремчанского городского совета Ивано-Франковской области). По результатам анализа 
космоснимков показано многолетнюю динамику величины нормализованного разностного индекса влажности 
(NDMI) и отдельных биологических процессов в вегетационный период на микро-участках с различными 
типами растительности – древесной и луговой. Обнаружена связь изменения влажности почвы с 
цикличностью гидрометеорологических показателей – атмосферных осадков и подземного стока. По 
результатам статистической обработки выявлена связь влажности почвы с состоянием лесных биоценозов, 
в частности с толщиной деревьев и степенью их усыхания. Определены основные направления и перспективы 
дальнейших исследований. 
Ключевые слова: Ель европейская, Карпатский национальный природный парк (КНПП), усыхание елей, 
климатические факторы, влажность почвы, подземный сток. 

 
Korchemlyuk M., Kravchynskyi R.L., Motruk M.V., Savchuk B.B. 
STUDY ON THE RELATION BETWEEN DEGRADATION OF SPRUCE STENDS AND SOIL MOISTURE IN 
THE CARPATHIAN NATIONAL NATURE PARK 
The publication is devoted to the problem of drying of spruce forests. The paper presents the results of large-scale regional 
research conducted in the summer of 2017 in the northern part of the Pidlisnivsky environmental Research Department of 
the Carpathian National Nature Park (Mykulychyn village, Yaremche district, Ivano-Frankivsk region). According to the 
analysis of cosmographs, the long-term dynamics of the normalized difference moisture index (NDMI) and individual 
biological processes during the vegetative period on micro-sites with different types of vegetation - woody and meadow 
species have been revealed. The relationship of soil moisture change with cyclicity of hydrometeorological parameters – 
atmospheric precipitation and underground drainage is shown. According to the results of statistical processing, the 
relationship between soil moisture and the state of forest biocenoses, in particular with the thickness of trees and the 
degree of their drying, was revealed. The main directions and perspectives of further research are determined. 
Key words: European Spruce, Carpathian National Nature Park (CNNP), drooping fires, climatic factors, soil 
moisture, underground flow. 


