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ВПЛИВ НИЗОВОЇ ПОЖЕЖІ НА СОСНУ ЗВИЧАЙНУ
The results of investigations of influence of fire on pine stands are 

described. According to fire damage trees are grouped in 5 groups. As the 
results of fire influence are differences of biophysical, thermal, 
biometrical tree properties

Під час відпалів трави поблизу лісових насаджень вогонь 
спричиняє низову лісову пожежу, внаслідок якої зазнають 
ушкоджень дерева. Особливо небезпечним є вплив вогню на молоді 
дерева, які зазнають значних ушкоджень від вогню низової пожежі 
навіть низької інтенсивності.

Для виявлення впливу низової пожежі на життєздатність сосни 
звичайної нами проведено комплексні польові дослідження у травні 
-  жовтні на двох ділянках: у 104 кварталі Бутинського лісництва 
(поблизу с. Боянець) та у 52 кварталі Новояворівського лісництва 
(поблизу с. Страдч) на місцях пожеж у березні 2012 р. Об’єктами 
досліджень були насадження сосни звичайної. На ділянці у Боянці 
вік дерев 10 р., тип лісорослинних умов С3, на ділянці у Страдчі вік 8 
років, тип лісорослинних умов В2. Інтенсивність пожежі та ступінь 
ушкодження оцінювали за висотою нагару. За ступенем ушкодження
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дерева поділено на 5 груп (1 -  неушкоджені, 2 -  слабоушкоджені, 3 -  
середньоушкоджені, 4 -  сильноушкоджені та 5 -  усохлі).

На ступінь ушкодження вказувала частка сухої хвої у кроні та 
маса 100 живих та сухих хвоїнок. Маса сухих хвоїнок зменшувалася 
із зростанням ступеня ушкодження. Маса живих хвоїнок також була 
в 1,3-1,5 разів вищою в групі неушкоджених дерев у порівнянні з 
слабо-, середньо- та сильноушкодженими. Дерева на ділянці поблизу 
с. Страдч за ушкодженнями розподілені дещо інакше, оскільки 
пожежа мала більшу інтенсивність та подекуди перейшла у верхову 
форму. Маса живої хвої характеризує не лише життєздатність дерева, 
але і його забезпеченість водою. На обох ділянках практично 
незалежно від ступеня ушкодження спостерігається тенденція до 
зростання маси живої хвої із зростанням зволоження (вологість 
грунту на глибині 0,1 м). Деякі відмінності між ділянками зумовлені 
неоднаковими едафотопами.

Ступінь ушкодження та життєздатність дерева оцінювали і за 
електрофізіологічними показниками: імпедансом, поляризаційною 
ємністю прикамбіального комплексу тканин (ПКТ) та 
біопотенціалом. Вимірювання імпедансу та поляризаційної ємності 
здійснювали для кожного дерева на стовбурах на двох висотах: 0,1 і
1.3 м. Значення імпедансу в травні наведені на рис. 1. Зростання 
імпедансу свідчить про порушення вологообміну в прикамбіальних 
тканинах у напрямку вздовж стовбура, яке у нашому випадку є 
наслідком впливу високих температур під час пожежі. Із зростанням 
ступеня ушкодження дерев імпеданс має тенденцію до зростання, 
проте у групі 2 у Боянці спостерігалося більш значне зростання 
імпедансу на висоті 0,1 м в порівнянні з групами 3, 4 та 5, що 
зумовлене інтенсивним виділенням живиці в нижній частині 
стовбурів дерев. У Страдчі такого ефекту не спостерігалося.

Подальші дослідження виявили, що у групі 5 значне зростання 
імпедансу зумовлене висиханням, а зменшення -  ураженням 
грибами. Поляризаційна ємність у порівнянні з імпедансом має 
зворотну тенденцію (від’ємні значимі коефіцієнти кореляції: -0,60 
для Боянця та -0,45 для Страдча). Більш тісним є зв’язок на висоті
1.3 м, а менш тісним -  на висоті 0.1 м, що пояснюється більшим 
ураженням грибами на цій висоті, виділенням живиці, а також 
різною фізичною природою імпедансу та поляризаційної ємності.
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Групи дерев

□ Імпеданс на висоті 0,1 м и  Імпеданс на висоті 1,3 м

а)

Групи дерев

[□  Імпеданс на висоті 0,1 м в  Імпеданс на висоті 1,3 м |

б)
Рис. 1. Імпеданс ПКТ сосни звичайної у групах з різним ступенем 

ушкодження: а -  Боянець, 02.05.2012 р.; б -  Страдч, 26.05.2012 р.
Для біопотенціалу, який визначали між кореневою шийкою та 

точкою на стовбурі на висоті 1,3 м, із зростанням ступеня 
ушкодження спостерігалася тенденція до зменшення.
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Здійснювалося вимірювання температури поверхні стовбурів з 
північної сторони на висотах 0,2, 0,5, 1, 1,3 і 1,5 м, температури 
поверхні ґрунту, а також температури ґрунту на глибині 0,1 м. 
Температури стовбурів у всіх групах ушкоджених дерев, які зазнали 
впливу пожежі, є вищими, ніж поверхні ґрунту, та із збільшенням 
висоти зростали, окрім групи 5, для якої після зростання температури 
до висоти 1 м спостерігалося подальше її зниження. Для 
неушкоджених дерев на висоті 0,2 м спостерігається зниження 
температури у порівнянні з температурою поверхні ґрунту, що 
свідчить про високу інтенсивність процесів вологообміну в тканинах.

Ознакою життєздатності рослини є її ріст, який характери
зується головними та бічними приростами. Для кожної з груп 
ушкоджень здійснено вимірювання цих приростів. Головні прирости 
залежать від ступеня ушкодження та зменшуються із його 
зростанням. Але наступними після приростів у групі 1 йдуть 
прирости групи 4. Така тенденція збереглася і надалі, що свідчить 
про інтенсивне відновлення життєздатності рослин з сильним 
ушкодженням, найімовірніше внаслідок стресу.

Отже, ступінь ушкодження сосни звичайної пожежею 
відображається у зміні біофізичних, термічних та біометричних 
параметрів, за якими можна оцінювати інтенсивність процесів 
вологообміну в рослинах та їх життєздатність. Найбільш 
інформативними при визначенні ступеня ушкоджень та моніторингу 
відновлення життєздатності є імпеданс ПКТ та біопотенціал.

УДК 502.3:71
М.О. Кульчицька 
м. Львів, Україна

ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ СВІДОМОСТІ ЛЮДИНИ В 
КОНТЕКСТІ КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Люди загинуть від невміння користуватися 
силами природи і від незнання істинного світу.

Напис на піраміді Хеопса
Деструктивний характер розвитку нашої техногенно-спожи

вацької цивілізації сколихнув наукову і громадську думку, як відомо,
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