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СИНФІТОІНДИКАЦІЯ ДЕМУТАТИВНОГО ПРОЦЕСУ ТА ЕКОЛОГІЧНА СПЕЦИФІКА КРЕТОФІЛЬНОЇ РОСЛИННОСТІ "КРЕЙДОВОЇ ФЛОРИ". В.С. Ткаченко. – В
статті на основі матеріалів багаторічних спостережень і комп’ютерної синфітоіндикації
проведено дослідження специфіки динамізму екотопічних характеристик основних груп
формацій (угруповань на крейдових відслоненнях, справжніх степів, чагарникових степів і
лучностепових фітоценозів) філіалу Українського степового природного заповідника
"Крейдова флора" (Донецька область, Україна) за 15 років (1984-1999 рр.). Синфітоіндикаційні параметри (в балах) відображають своєрідність змін провідних екофакторів (водозабезпечення, температурний режим, континентальність клімату, омброрежим, багатство грунтів на
карбонати, азотисті сполуки, солі та інші едафічні і кліматичні фактори) на крейдяних відслоненнях, що помітно відрізняє їх від подібних змін на степових і лісових екотопах. Подана
інтерпретація особливостей "реліктових умов" на крейді, специфіка механізмів функціонування карбонатофільних фітосистем, сприяюча виживанню кретофільних рослин і формуванню їх ендемізму. Особлива увага приділяється питанням демпферизації "крейдяних"
властивостей екотопів лесами і чорноземними грунтами, узгодження екотопічних і структурних перебудов в фітосистемах за час спостережень та специфіки охорони крейдяної рослинності в заповіднику.
СИНФИТОИНДИКАЦИЯ ДЕМУТАЦИОННОГО ПРОЦЕССА И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
СПЕЦИФИКА КРЕТОФИЛЬНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ "МЕЛОВОЙ ФЛОРЫ".
В.С. Ткаченко. – В статье на основе материалов многолетних наблюдений и компьютерной
синфитоиндикации проведено исследование специфики динамизма экотопических характеристик основных групп формаций (группировок меловых обнажений, настоящих степей,
кустарниковых степей и луговостепных сообществ) филиала Украинского степного заповедника "Меловая флора" (Донецкая область, Украина) за 15 лет (1984-1999 гг.). Синфитоиндикационные параметры (в баллах) отражают своеобразие изменений ведущих экофакторов
(водообеспечение, температурный режим, континентальность климата, омброрежим, богатство
почв на карбонаты, азотистые соединения, соли и другие эдафические и климатические факторы) на меловых обнажениях, которое заметно отличает их от подобных изменений на степных и лесных экотопах. Представлена интерпретация особенностей "реликтовых условий"
на мелах, специфика механизмов функционирования карбонатофильных фитосистем, способствующая выживанию кретофильных растений и формированию их эндемизма. Особое
внимание уделено вопросам демпферизации "меловых" свойств экотопов лессами и черноземными почвами, согласования экотопических и структурных перестроек в фитосистемах
за время наблюдений и специфики охраны меловой растительности в заповеднике.
SYNPHYTOINDICATION OF THE DEMUTATION PROCESS AND ECOLOGICAL
FEATURES OF THE "KREIDOVA FLORA" CHALK GRASSLAND. V.S. Tkachenko. –
Aссording to the date of longterm monitoring and computer synphytoindication the research of
ecological features dynamics of the main group of formation (chalk grassland, true steppe, shrub
steppe and meadow-steppe communities) has been conducted in the department of the Ukrainian
steppe natural reserve "Kreidova flora" (Donetsk region) during 15 years (1984–1999).
Synphytoindication parameters (in points) reflect specific changes of main ecological factors
(water resources, temperature regime, continental regime of climate, ombroregime, soil richness,
carbon, nitrogen compound, salts and other edaphic and climatic factors) of the chalk substratum
that rather distinguished from the ecological conditions of steppe and forest ecotops. In the article
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the interpretation of peculiarities of the chalk grassland "relict condition" is presented so as
specific character of the functioning mechanism of chalk phytosystems which makes for surrival
of cretophilic plant species and providing their endemic features. The special problem mentioned
is the reducing of primary influence of chalk substratum by the clay and black soils, cooperation of
ecotopic and structural reconstructions of phytosystems and specific character of protection of the
reserve chalk vegetation.

Комп’ютерна синфітоіндикація дає можливість з достатньою об’єктивністю оцінити параметри ряду провідних екологічних факторів (ЕФ), за яких формуються і функціонують природні фітосистеми. Наявність кількох часових зрізів стану рослинного покриву
на одних і тих же заповідних ділянках за відомих режимів охорони відкривають певні
можливості щодо з’ясування цілої низки питань каузальної фітоценології, зокрема, висвітлення причин мінливості структурно-функціональної організації та екологічної специфіки кретофільних угруповань, до складу яких входять представники оригінальної високоендемічної, реліктової крейдової флори.
В основу наших досліджень були покладені матеріали трьох різночасових і різностанових обстежень відділення Українського степового природного заповідника НАН
України (УСПЗ) "Крейдова флора" (КФ), котрі супроводжувалися докладним геоботанічним картографуванням та описом більше 600 пробних геоботанічних ділянок (степових –
площею 100 м2, лісових – 625 м2). Перший часовий зріз включає описи Закітнянської (від
с. Закітне до с. Крива Лука) частини КФ, зроблені нами у 1984 р. і статично характеризуючі дозаповідний стан найбільш відкритої, практично безлісої ділянки (Ткаченко та ін.,
1987). Синфітоіндикаційні характеристики кретофільних степів та агломеративних кретофільних угруповань її були подані окремим повідомленням (Ткаченко, Дронова, 2002).
Другий часовий зріз фіксував структуру і стартовий стан рослинного покриву КФ після
організації у 1988 р. цього відділення УСПЗ (Ткаченко, Генов, 1993; Ткаченко, 1998).
Втретє докладний опис рослинності з фіксацією його на геоботанічній карті був здійснений у 1999 р., під час реінвентаризаційного обстеження за програмою фітоценологічного
моніторингу відділень УСПЗ. З’ясувалося, що протягом першого десятиріччя існування
заповідника основні зміни в просторовій структурі рослинного покриву сталися в крейдовососнових лісах, дерниннозлакових степах та агломеративних угрупованнях крейдяних відслонень (Ткаченко та ін., 2002). Так, у 1989 р. було 151,5 га крейдовососнового
лісу, а через 10 років їх загальна площа становила вже 240,9 га, з яких 16,9 га вигоріли під
час пожеж. Тенденція до відновлювання простежувалася також в байрачних дібровах, в
той час як штучні лісопосадки деградували, трансформуючись в степові, почасти чагарникові угруповання. Незважаючи на часті пали і значні пасовищні навантаження, досить
інтенсивно поширювалися чагарникові степи з участю Caragana frutex (L.) K. Koch та
зарості цього степового чагарника (від 49,2 га у 1989 р. до 74,9 га у 1999 р.).
Справжньостепові фітоценози втратили більше чверті своїх площ (234,5 га проти
172,2 га), головним чином внаслідок трансформації Festuceta valesiacae i Bromopsideta
ripariae (більше 180 га) в інші ценози. Проте більшість ковилових (Stipeta pennatae,
Stipeta capillatae та ін.) і низькоосокових (Cariceta humilis) угруповань продовжували відносно інтенсивно відновлюватися.
Кореневищнозлакові угруповання (Elytrigieta repentis, Calamagrostideta epigeioris,
Poeta angustifoliae) мали незначне загальне збільшення займаних ними площ (132,7 га
проти 147,2 га), але у їх складі площі під довгокореневищними ценозами зросли з 53,9 га
до 85,2 га, а під короткокореневищними угрупованнями Poeta angustifoliae скоротилися з
78,8 га до 62,0 га.
Численні агломеративні угруповання займали у 1989 р. 238,2 га площі, а у 1990 р. –
186,1 га. Основний внесок в це скорочення площ здійснили Thymeta cretacei (понад 64% від
загальної суми цих скорочень) та Helianthemeta cretacei (понад 26%). Зберігалася загальна
тенденція до заростання оголених крейдяних схилів (площа оголеного субстрату зменшилася
з 81,8 до 69,6 га) та порушених і еродованих ділянок степу (18,9 га проти 7,7 га).
Отже, протягом першого десятиліття заповідання КФ переважали демутаційні зміни, серед яких найбільш специфічними є самооновлення реліктових борів на крейдяних
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осипах. Внаслідок цього загальна лісистість зросла на 7,59%, площа степів зменшилася
на 2,36%, а площа крейдяних відслонень – на 5,15%.
Слід зауважити, що вказане поновлення рослинного покриву здійснювалося за умов
охоронного режиму, який включав випас як традиційну форму використання природних
угідь правобережного макросхилу річкової долини не лише на відведених 275 га, але й на
всьому заповідному масиві в межах Краснолиманського району, почасти з включенням деяких урочищ в межах Слов’янського району Донецької області (всього близько 500 га).
Сучасні пасовищні навантаження можна було б вважати помірними, якби розподіл їх був
рівномірним. На значних площах Закітнянської частини заповідника випас худоби супроводжувався частими і згубними навмисними палами. На місцях частого прогону худоби
та випалювання сухостою трав спостерігалися явища локальної деградації рослинного
покриву, оголення крейдяного субстрату та ерозії грунтів.
Відзначені демутативні зміни просторової структури рослинного покриву КФ супроводжувалися певними зміщеннями екотопічних характеристик місцезростань, серед
яких значний інтерес являє мінливість екотопів на крейдяних відслоненнях, пограничних
зі степами агломеративних угруповань, що відбувалися одночасно в угрупованнях петрофітних, чагарникових та лучних степів. Визначення змін параметрів середовища здійснювалося непрямим методом комп’ютерної синфітоіндикації (ФІ) провідних ЕФ за уніфікованими шкалами екологічних амплітуд видів, що входять до складу фітоценозів (Дідух,
Плюта, 1994). Особливості параметричних характеристик основних топологічних груп
рослинності КФ у статиці були описані окремо (Ткаченко, Дронова, 2002).
Для з’ясування особливостей екотопічної мінливості ЕФ в часі був використаний
згаданий раніше масив стандартних описів пробних геоботанічних ділянок трьох різночасових зрізів, що охоплюють дозаповідний період (1984 р.) та перші десять років заповідання (1989 і 1999 роки).
Ординаційному аналізу були піддані показники карбонатності грунтів (Са), загального терморежиму грунту (Тm), його вологозабезпеченості (Hd), кислотності (Rc), багатства на азот (Nt) та солі (Tr), а також омброклімату (Om), кріорежиму (Cr) та континентальності (Kn) місцезростань. Окресленням меж розсіювання ФІ показників на координатному полі формувалися "ординаційні поля", або екопростори (ЕП) угруповань, а перетин
середніх значень ординованих ЕФ визначав розташування центрів ЕП певного часового
зрізу. Характер зміщень цих центрів, на наш погляд, дає найбільш узагальнену інформацію про екотопічні зміни в даному угрупованні, або в певному типологічному об’єднанні
таких угруповань.
Найхарактернішою особливістю кретофільних угруповань є високий вміст карбонатних сполук в грунтах і субстратах (Са), котрий фактично виступає одним з провідних
ЕФ, зумовлюючих диференціацію рослинного покриву КФ. Тому ординація Са з іншими
ЕФ може виявляти характер взаємозалежностей між ними, розкриваючи екотопічні особливості місцезростань. Мінливість в часі основних ЕФ і сформованих ними ЕП ми розглядали окремо для кожного з таких типів угруповань: 1) Кр – агломеративні угруповання крейдяних відслонень (Thymeta cretacei, Jurineeta stoechadifoliae, Helianthemeta
cretacei, Artemisieta salsoloiditis та ін.); 2) С – справжньостепові угруповання (Stipeta
capillatae, Festuceta valesiacae, Bromopsideta ripariae та похідні від них угруповання з
домінуванням Salvia nutans L., Bupleurum faleatum L., Galatella villosa (L.) Rсhb.f. та ін.);
3) ЛС – лучно-степові угруповання Calamagrostideta epigeioris, Elytrigieta repentis та
Poeta angustifoliae та 4) ЧС – чагарникові степи з участю Caragana frutex. В окремих випадках визначалося розташування ЕП лісових угруповань (байрачних дібров – Q та крейдовососнових борів – Pin), достатня кількість описів яких була зроблена лише у 1989 р.
Розташування ординаційних полів вмісту карбонатів (Са) і загального терморежиму (Tm)
свідчить про те, що більшість ЕП згаданих типів угруповань не виходять за межі неморальної термозони (Tm=7,6–9,6 бала) та гемікарбонатних ценозів (Са=8,5–10,5 бала) і тісно
групуються навколо справжньостепових показників ординованих ЕФ (рис.1). Виключення
становить група Кр, яка, перекриваючи значну частину ЕП С-угруповань, сягає гіперкарбонатних значень (Са=8,8–12,0 бала), а також байрачні діброви, ЕП яких охоплював
гемікарбонатофобні та акарбонатофільні ділянки діапазону карбонатності грунтів
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(Са=5,4–7,9 бала).
Водночас зі збільшенням параметрів Са в групі Кр (особливо в
угрупованнях
з
домінуванням
Artemisia salsoloides Willd. та Thymus
cretaceus Klokov et Des.-Shost.) відбувається однобічне розширення діапазону Tm у бік його зменшення (до
Tm=6,1 бала). Таким же зменшенням
показників Tm відзначається Pineta
cretacei, але за звичайних для степу
параметрів Ca. В цілому помітних
ознак диференціюючого впливу Tm
на рослинний покрив немає, проте
для вищих значень його існує своєрідний "поріг" (близько 9,6 бала), якого
не переступає жодне з угруповань КФ
і траекторії руху середніх значень багатьох угруповань, наблизившись до
цього "порогу", змінювалися в бік
зменшення Tm. За характером цих
траєкторій всі угруповання КФ умовно можна поділити на два типи, один
з яких відзначається прогресуючим
зростанням Са на фоні невеликого
спаду Tm (може обумовлюватися дигресією в С та оголенням субстрату в
Кр), а другий – зменшенням Са та
зростанням показників Tm, що можна
пояснити розвитком процесів грунтоутворення та ущільнення травостоїв у
ЛС, С (почасти в Кр угрупованнях).
Рис. 1. Ординаційна схема змін екотопічних хараЗагалом хаотичні зміщення середніх
ктеристик основних груп формацій "Крейдової
значень ЕФ у вузькому діапазоні Tm
флори" в координатах вмісту карбонатів у грунтах
вказують на слабкість зв’язку між ор(Са) та терморежиму (Tm)
динованими ЕФ, на відсутність спря1)
мованих
зміщень Tm та диференціації
Примітки: Тут і на інших рисунках для спрощення
рослинних угруповань за цим ЕФ.
ординаційних схем показана лише частина ЕП груп
фітоценозів КФ.
Звичайні для КФ коливальні зміщення
2)
Прийняті скорочення: Кр – угруповання
центрів ЕП та повне або часткове покрейдяних відслонень; С – степові угруповання; ЧС –
вернення їх до початкових значень
чагарникові степи; ЛС – лучностепові угруповання. Циможуть свідчити про певну віддаленфри біля цих скорочень датують часовий зріз роком
ність фітоструктур від оптимальних
обстеження (наприклад, ЛС99 – екопростір лучностепових угруповань станом на 1999 рік).
значень Tm, про різну спрямованість
3)
Скорочення латинських назв на всіх рисунструктурно-екотопічних перебудов у
ках у даній статті: Art – Artemisieta salsoloiditis; Bupl –
різних групах фітоценозів та про пеBupleureta falcatae; Сal – Calamagrostideta epigeioris; Cf –
ребування екосистем в постійному
Caraganeta fruticis; Ch – Cariceta humilis; Er – Elytrigieta
repentis; Fv – Festuceta valesiacae; Hel – Helianthemeta
циклічно-коливальному режимі. В інcretacei; Hyss – Hyssopeta cretacei; Jur – Jurineeta
терпретації спрямованості зміщень
stoechadifoliae; P – Poeta angustifoliae; Pimp – Pimpinelсередніх значень (центрів ЕП) формаleta titanophillae; Pin – Pineta cretacei; Q – Querceta
цій
за останнє десятиліття (період деroboris; Salv – Salvieta nutantis; Sc – Stipeta capillatae; St –
мутації) ми вважаємо, що всі праві
Stipeta pennatae; Th – Thymeta cretacei; Z – Bromopsideta
ripariae.
вектори (рух Tm до вищих значень) з
відхиленням на будь-який кут вверх
чи вниз (зменшення чи збільшення Са) означають певне "потепління" в екотопах карбо-
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натофільних угруповань. В угрупованнях, що формуються на чорноземах, такі ж ліві вектори позначали слабкі тенденції до зниження Tm ("похолодання"). Отже, в корелятивних
зв’язках ординованих ЕФ виявляються протилежні за спрямованістю, різні за темпами,
надслабкі, асинхронні зміни, що відбувалися в пульсуючому режимі.
Відмічені особливості у взаємозалежності Са/Tm і їх зміни у часі підтверджуються
в ординації одного з лімітуючих ЕФ степових екосистем – режиму зволоження грунту –
Hd та Tm (рис. 2). Зокрема, тут за сталих значень і вузького діапазону Tm за увесь час
спостережень ЕП рослинних угруповань зміщувалися і змінювали
розміри та обриси переважно внаслідок деякого поліпшення Hd, що в
цілому відповідає тенденціям просторових змін рослинного покриву
протягом першого десятиріччя заповідання КФ (Ткаченко та ін.,
2002). З потужним шаром грунту,
що
сформувався
на
крейді,
пов’язана виразніша спрямованість
змін на поліпшення Hd і погіршення
Tm, і навпаки – зі збільшенням оголеності субстрату зростають амплітуди руху середніх значень ЕП
угруповань, що знаходить вираз у
більшій крутизні зламу траєкторій.
Рівень вираженості цієї мінливості
формує екологічний ряд, відображаючий ступінь сформованості рослинних угруповань та потужність
грунтового розрізу. У формуванні
таких взаємозалежностей важливими є показники вологоємності грунту, альбедо, вплив рослинного покриву на формування мертвої підстилки, на самомульчування поверхні тощо. Важливо, що взаємодія
Рис. 2. Ординаційна схема змін екотопічних харакцих факторів відбувається в специтеристик основних груп формацій "Крейдової флофічних катенних умовах макросхири"в координатах вологості грунтів (Hd) i терморелу річкової долини.
жиму (Tm)
Аномальними були зміни ФІ
показників угруповань формації
Poeta angustifoliae, оскільки разом з розширенням ЕП відбувалося незначне погіршення
Hd і повернення до початкових значень Tm. Це можна пояснити пірогенно-пасовищною
ксеризацією екотопів та перетворенням цих угруповань у степові збої.
Всі градації ЕФ в ординаційній схемі Hd/Tm обмежені і близькі між собою, що зумовлює згущення і накладання ЕП угруповань на невеликій ділянці ординаційного простору. Тільки ЕП байрачних дібров, як і на попередній ординаційній матриці, лишаються
недосяжними по шкалі Hd. В межах ЛС угруповань розташовується великий ЕП Pineta
cretacei, до якого лише останнім часом частково увійшли трохи "мезофітизовані" ЕП Кр
та С угруповань. Ординаційний простір крейдовососнових борів по шкалі Hd майже досягає ЕП байрачних дібров, а по шкалі Tm (6,8-10,5 бала) він перекриває ЕП всіх інших
формацій КФ та переходить згаданий "поріг" Tm (9,6 бала), охоплюючи як багато "тепліші", так і "холодніші" екотопи. Можливо, що з цією особливістю почасти пов’язана
екологічна специфіка "реліктових" екотопів крейдовососнових борів. Загалом в Кр зміна
параметрів Tm була не менш інтенсивною, ніж зміна Hd, в той час як в ЛС, ЧС і С помітні поліпшення Hd здійснювались на тлі згаданих дуже малих зміщень Tm. Напевне, зарос-
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тання крейдяних субстратів (синценогенез, демутація) призводить до певного їх "похолодання", а деградація (дигресія) створює умови для "потепління" екотопів внаслідок розріджування травостоїв і оголення відслонень.
На
ординаційному
полі
Ca/Hd проявилася зворотна залежність між співставлюваними факторами. Мінливість обох ЕФ була
відносно добре вираженою, тому
угруповання достатньо розведені
по обох параметрах. В наведеній
ординаційній схемі показана мінливість тільки двох груп фітоценозів – Кр та ЛС (рис. 3). В цілому
рослинні угруповання охоплювали
по шкалі Са такі діапазони: Кр в
межах 8,8-12,1; С – 8,8-10,8; Чс –
8,5-10,3 та ЛС – 8,1-10,1 бала, а по
Hd проценози Кр – 7,3-8,9; С – 7,29,1 (степові типи зволоження); ЧС
– 7,7-9,7 і ЛС – 8,2-10,1 бала (лучностепові типи зволоження). З оберненопропорційної залежності випливає, що чим оголенішим є
крейдяний субстрат, тим "сухіші"
екотопи він представляє (Кр, С,
почасти ЧС), а на більших грунтових товщах формуються угруповання лучностепового типу зволоження (ЛС, ЧС та Pineta cretacei).
Байрачні діброви за обома ординованими ЕФ дуже відособлені
Рис. 3. Ординаційна схема змін екотопічних характери- (Са=5,0-8,0; Hd=10,5-12,0 бала).
стик основних груп формацій "Крейдової флори" в ко- Судячи зі зміщень центрів ЕП
ординатах карбонатності (Ca) і вологості (Hd) грунтів
угруповань, всі фітоценози, сформовані на більш-менш розвинених
грунтах, за час спостережень розширили ЕП як по Са, так і по Нd. Для всіх агломеративних угруповань відмічено деяке зниження Са і поліпшення Hd з втратою частини ЕП з
найнижчими значеннями Hd від 7,3 до 7,9 бала. ЕП справжніх С розширювалися у всіх
напрямках, але помітнішим було збільшення Hd, яке також супроводжувалося втратою
"найсухішої" ділянки степового ЕП і залученням до нього частини висококарбонатних
екотопів Кр. Подібні зміни були властиві також для ЧС та ЛС. Отже, загальна тенденція
екотопічних змін, очевидно, обумовлювалася демутаційними процесами, охоплюючими
рослинний покрив та педосферу. Для всіх угруповань значення Hd першого часового зрізу (дозаповідного) були стартовими, і повернень до них в наступних етапах не було. Фактично це був "поріг", від якого відштовхнулися всі угруповання у наступних змінах. Тому
мінливість Hd тут можна вважати показником спрямованих екотопічних та структурних
змін.
Для з’ясування гідрологічних властивостей крейдяних субстратів розглянемо ординаційну схему Hd/Rc (рис. 4), яка фактично є дзеркальним відображенням попередньої ординації Ca/Hd, оскільки Rc цілком контролюється вмістом кальцію в грунтах. Між цими ЕФ
існує зворотна залежність (на "сухіших" ділянках грунти "лужніші", а на вологих – "кисліші"), згідно якої найбільший діапазон по Rc охопили Кр, а ЛС займають ділянки найменших значень Rc і найбільших Hd. За час спостережень ЕП Кр поступово зміщувались
по координатному полю в напрямку розташування ЕП ЛС, майже цілком охоплюючи новітні ЕП С. В тому ж напрямку (поліпшення Hd і зменшення Rc) відбувалися зміщення
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ЕП ЛС, проте динаміка по Rc фактично не виявлялася, оскільки високий повсюдний вміст
кальцію обумовлює високі значення Rc навіть
на досить розвинених грунтових товщах ЛС і
дібров. ЕП ЧС займав на ординаційному полі
серединне положення і за час спостережень
всебічно (крім напрямку поліпшення Hd) розширювався, частково охоплюючи ЕП всіх груп
фітоценозів КФ. Такі зміни ЕФ можуть свідчити про послідовні зміщення ЕП всіх угруповань лише в бік поліпшення Hd, а Rc грунтів і
субстратів була практично незмінною. В діапазоні степових значень Rc перебував ЕП крейдянососнових борів, проте останні за параметрами Hd перевищували загальностепові значення в 1,4 рази, сягаючи ЕП байрачних дібров. Такі екотопічні зміни супроводжували
демутацію рослинності КФ і сприяли формуванню найкраще вираженого процесу останнього десятиліття – відтворенню крейдовососнових борів.
Мінливість Rc прямо залежить від вмісту карбонатів у грунті, тому особливості її на
крейдяних відслоненнях можуть виступати
показником розвиненості буферного шару –
грунтового покриву на цих специфічних субстратах, а також стану і загальної спрямованості змін в рослинних угрупованнях. Тому зростання Са на степових екотопах розцінюється
Рис. 4. Ординаційна схема змін екотопічних характеристик основних груп як супровід дегратогенних змін в травостоях С
формацій "Крейдової флори" в координатах (скорочення площ, зменшення видової насиченості і загального проективного покриття), а
вологості (Hd) і кислотності (Rc) грунтів
збільшення ЕП ЛС і ЧС – як ознаки демутації з
відповідними перебудовами в складі і просторовій структурі рослинного покриву КФ
(Ткаченко та ін., 2002). Обидва типи мінливості (структурна і екотопічна) узгоджуються
між собою в ценотичних групах, зокрема, евритопні степові ценози Stipeta capillatae відзначалися зростанням займаних площ, збільшенням видового багатства формації та значним розширенням ЕП Са/Cr, але збільшення останнього в Poeta angustifoliae супроводжувалося дегратогенними тенденціями в структурних змінах останніх років. Судячи з
характеру зміщень центрів ЕП основних формацій КФ, найбільші екотопічні зміни ординованих факторів стосувалися вмісту карбонатів у грунтах (Са, рис. 5). Різноспрямованість цих змін є виразом їх тренду у двох часових зрізах, що розташовуються на різних
ділянках траєкторії загального ходу змін. Сформований злам і протяжність траєкторії
можуть свідчити відповідно про ступінь мінливості та темпи її у різних часових проміжках. Найбільші за протяжністю зміщення центрів ЕП в ординаційній матриці Са/Rc були
характерні для полюсово крайових значень ординованих ЕФ на Кр та ЛС, в той час як
угруповання С і ЧС займали проміжне становище значно повільніших за темпами змін.
Крім того, в напрямку наростання Са дещо зростає крутизна зламів траєкторій, що відображає ступінь мінливості угруповань за даний проміжок часу. Зважаючи на те, що параметри змін ЕФ екотопічно пов’язуються з вираженістю грунтового покриву на крейдяних
відслоненнях, з’ясовується пряма залежність темпів і глибини екотопічних змін від сформованості грунтів, поява яких викликає інтенсивне гальмування, уповільнення і затухання коливальних і циклічних змін, що породжує асинхронність настання певних станів,
формує вдавану хаотичність (різноспрямованість) змін в межах одного часового проміжку, а, отже, до явищ самопідсилювання та гальмування в інтерференції багатьох проце-
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сів. Можливо, що саме ці функціональні особливості кретофільно-степових екосистем в
значній мірі визначають їх специфіку. Заміна багаторічних циклів
функціонування чорноземностепових екосистем на вищу частотність агломеративних угруповань
крейдяних відслонень може означати "щільніший" структурний
контроль середовища.
Зміни розмірів ЕП угруповань також пов’язуються з едафічними факторами: на крейді вони
зменшувалися, а на чорноземах, в
основному, зростали. Нетривалий
часовий проміжок дозаповідного
стану мав іншу спрямованість
зміщень ЕП і їх центрів, ніж в
першому десятиріччі заповідання.
Це десятиріччя, в цілому, можна
характеризувати як початок демутаційних змін, які в ординації

Рис. 5. Ординаційна схема змін екотопічних характеристик основних груп формацій "Крейдової флори" в
координатах карбонатності (Ca) і кислотності (Rc)
грунтів

Са/Rc виразніше відбивалися на змінах Ca.
Відмінності у толерантності різних видових
комбінацій зумовили, незважаючи на континуум, достатньо виражену стратифікацію ценозів
на вказані групи (рис. 6). Тут Cariceta humilis
по толерантності щодо Са займає термінальне
положення між С та ЛС і входить до степового
діапазону по Rc, a Querceta roboris значно зміщений в бік вилугованих грунтів (Са=6,28 бала). Отже, Pineta cretacei за екологічними па-
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Рис. 6. Траєкторії руху середніх значень (центрів екопросторів) ординованих екофакторів
карбонатності (Ca) і кислотності (Rc) грунтів
основних формацій "Крейдової флори" в
трьох часових зрізах
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раметрами Сa/Rc є степовою формацією, а байрачні діброви різко контрастують з крейдяними борами. До цих борів екотопічно ближчими, ніж діброви, є формації Cаraganeta
fruticis, Elytrigieta repentis, Poeta angustifoliae, Festuceta valesiacae, Cariceta humilis та ін.
Виходячи з цього, можна прийти до висновку, що за співвідношенням ЕФ Ca/Rc реліктові
екотопи "соснового лісостепу" М.І. Котова (1947) були близькими до сучасних угруповань ЛС і С.
Однією з добре виражених на крейдяних відслоненнях мікрокліматичних характеристик є Kn. На ординаційній матриці Са/Kn виявляється нелінійна оберненопропорційна
залежність між обома ЕФ, які в природі не мають між собою прямого зв’язку, хоча за
високого вмісту карбонатів значно пом’якшується Кn, сприяючи виживанню облігатних
кретофілів та збільшуючи біорізноманітність на відслоненнях (рис. 7).
Тільки на Кр диференціююча роль Kn дуже
зростає у порівнянні з степовими
угрупованнями,
для яких провідним у
співвідношенні Са/Kn стає
Са. Ці "не крейдяні" групи
(С, ЛС і ЧС) тісно групуються у вузькому ЕП з параметрами
Са=8-10
і
Kn=8-10 балів і незначно
заходять в ЕП Кр, в той
час як ЕП останніх охоплює Са=9-12 і Kn=6-10
балів (рис. 7). ЕП групи Кр
лишаються великими навіть після багаторічних
змін, спрямованих на їх
зменшення. ЕП реліктових
борів за цими параметрами були подібними до ЕП
агломеративних угруповань Кр, що в цілому
зближує обидві названі
групи фітоценозів, хоча
бори охоплюють, головним чином, ЕП степових
угруповань на слабко розвинених грунтах. ЕП байрачних дібров значно віддалений від основної групи фітоценозів КФ, але по
Kn їх діапазон є дуже завуженим.
Багато
фонових
угруповань
(Festuceta
Рис. 7. Ординаційна схема змін екотопічних характеристик valesiacae,
Poeta
основних груп формацій "Крейдової флори" в координатах angustifoliae,
Thymeta
карбонатності грунтів (Ca) і континентальності (Kn)
cretacei) мали основне спрямування екотопічних змін на
збільшення Са (оголення субстратів), але немало таких (Calamagrostideta epigeioris,
Elytrigieta repentis, Caraganeta fruticis, Stipeta capillatae і ін.), зміщення центрів ЕП яких
були спрямовані здебільшого на зниження параметрів Са i Kn, що, на наш погляд, свідчить про прогресуюче ущільнення агломеративних угруповань, переважаюче над проце-
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сами дигресії та деградації. Зміщення ЕП степових угруповань супроводжувалося неухильним
їх розширенням у всіх (рис. 8) напрямках, що
може свідчити про гуміфікацію крейдових субстратів, прогресуюче грунтоутворення, припинення ерозії, демутацію травостоїв та формування внутрішньоценотичного середовища в ценозах. Численні зміни з різкою переорієнтацією
спрямованості траєкторії руху середніх значень
ЕФ (злами) свідчать про наявність асинхронних
циклічних змін в угрупованнях, однобічна
спрямованість в яких може з’явитись тимчасово
в сукцесіях саморозвитку.
Таким чином, Kn виступає на крейдяних
відслоненнях одним з нечисленних високодинамічних диференціюючих факторів в рослинному
покриві і динаміка його параметрів підкреслюється в ординаційній матриці Om/Kn (рис. 9).
Тут відображається пряма кореляція цих факторів та слабкий вплив Om на диференціацію рослинного покриву КФ. Незначне розшарування
основних груп формацій зберігалося за градієнтом Kn, але воно було настільки нечітким, що в
даній ординаційній схемі можна розрізняти лише дві групи (Кр та байрачних дібров), бо на
широкому ЕП Кр цілком вкладаються ЕП всіх
степових угруповань та крейдянососнових лісів.
У ЛС угрупованнях за час спостережень переважаючим було зміщення середніх значень
Рис. 8. Траєкторії руху середніх зна- (центрів ЕП) в бік зменшення Кn, а в С ці зміни
чень (центрів екопросторів) ординова- мали, в основному таке ж спрямування, але з
них екофакторів карбонатності грунтів
повним, або частковим поверненням до старто(Ca) і континентальності (Kn) основних
вого
стану (після значного зламу траєкторії). В
формацій "Крейдової флори" в трьох
Кр
траєкторії
руху цих точок після значних відчасових зрізах
хилень в бік зростання Kn завжди раптово і з
прискореними темпами поверталися назад і, проминувши початкові значення цього ЕФ, змістилися на нижні
його показники. Крутизна
зламу траєкторії залежала
від чистоти крейдяного субстрату, що, як згадувалось,
свідчить про значно вищу
мобільність різнорічних параметрів ЕФ на крейді, ніж
на грунтах. ЕП всіх угруповань і груп з часом збільшувалися, можливо у пульсуючому режимі, значно перекриваючи минулі показнки
ЕФ. Проте специфіка змін
Рис. 9. Ординаційна схема змін екотопічних характеристик ос- ЕП Кр зумовила втрату меновних груп формацій "Крейдової флори" в координатах ом- зоаридних і слабкоконтинеброклімату (Om) та континентальності клімату (Кn)
нтальних значень і розши-
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рення ЕП до субаридного Om. Загалом на трьох часових зрізах відмічалася значна різноманітність Kn i Om, але в останнє десятиріччя (1989-1999 рр.) переважаючою стала тенденція до послаблення Kn і незначного збільшення Om. Це може свідчити про те, що на
ділянках з більш-менш розвиненим грунтовим покривом формується континентальніший і
гумідніший мікроклімат, ніж на Кр.
В ординаційній схемі Hd/Nt слабко виражена прямопропорційна залежність між цими
ЕФ, бо Nt дуже лімітований в петрофітно-степових екотопах, займає вузький діапазон (4,15,4 бала) і лише лучно-чорноземні грунти на делювіальних відкладах багатші на азотні
сполуки, а максимальних значень цей ЕФ досягає на лучних степах та в байрачних дібровах (до 6,5 бала). З цими екотопами пов’язана дія природно лімітованого в степовій смузі
Hd. Тому на початку спостережень найбільші ЕП належали лісовим угрупованням, а
оскільки в наступні роки зберігалася загальна тенденція до
поліпшення Hd всіх угруповань, то найбільшими стали
ЕП ЛС на днищах балок, підніжжях схилів та терасовидних
уступів.
Проценози
Кр
(Jurineeta
stoechadifoliae,
Hyssopeta cretacei, Thymeta
cretacei,
Artemisieta
salsoloiditis) охоплюють на ординаційному просторі зону
мінімальних значень ординованих факторів (рис. 10). Сучасне поліпшення Hd супроводжувалось відносно невеликим
покращанням в забезпеченні
субстратів азотом, проте зростання Nt проявлялося переважно як тенденція, схильність
до змін у цьому напрямку.
Загальний характер зміщень ЕП угруповань та їх
центрів свідчить про наявність
своєрідного "порогу" мінімальних значень обох ординованих ЕФ поблизу пересічення
координат Hd≈7,4 і Nt≈4,4 бала. Цього "порогу" досягали
лише деякі угруповання Кр і
С, а їх центри пізніше різко
змінювали спрямованість руху, що може свідчити про скорочення тривалості циклічних
перетворень в петрофітностепових угрупованнях. Чіткіша векторизованість цих зміщень зі слабкими змінами
спрямування руху була властива угрупованням ЛС та ЧС.
ЕП Pineta cretacei охоплює
широкий діапазон по Hd (8,2Рис. 10. Ординаційна схема змін екотопічних характери10,5 бала), але залишається
стик основних груп формацій "Крейдової флори" в коорнедосяжним
ЕП
Querceta
динатах вологості грунтів (Hd) та вмісту в них мінерального азоту (Nt)
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roboris (10,6-12,0 бала), а за показниками Nt їх ЕП лише частково перекриваються (середнє значення Nt для борів становить 4,8, а для дібров – 6,2 бала).
Один з кліматичних показників суворості зим, морозності або кріорежиму (Сr) не
виявляє прямої лінійної залежності більшості екотопів КФ від ступеня карбонатності
субстрату (грунту – Са). Проте, в групі
Кр така залежність епізодично проявлялася в різних динамічних станах деяких
кретофільних угруповань (Artemisieta
salsoloiditis,
Hyssopeta
cretacei,
Helianthemeta cretophilae та ін., але не
Thymeta cretacei, Jurineeta stoechadifoliae
та Cariceta humilis). Отже, це нестійкий,
слабко корелюючий з Са кліматичний
фактор. Більшість угруповань КФ за час
спостережень збільшили ЕП переважно
внаслідок зростаючого Са, проте на траєкторії зміщень середніх значень карбонатофільних неструктурних угруповань
значний вплив справляли супутні слабкі
посилення Cr (в бік пом’якшення зим), в
той час як для сформованих на грунтах С,
ЧС і ЛС ці траєкторії частіше зазнавали
впливу складової Cr, спрямованої на ужорсточення кріорежиму (рис. 11). Тому
можна вважати, що крейдяні субстрати
мають властивість пом’якшувати морозність мікроклімату, хоча цей ефект слабкий і, очевидно, лежить поблизу межі чутливості методу. Навіть сумарний ефект
від руху в протилежних напрямках параметрів Cr в останнє десятиріччя облігатно-кретофільних і чорноземно-степових
угруповань був слабким і нестійким.
Рис. 11. Ординаційна схема змін екотопічних
ЕП крейдовососнових борів майже
характеристик основних груп формацій
цілком охоплював типові умови степів (С,
"Крейдової флори" в координатах карбонатЛС і ЧС), займаючи по діапазону Cr переності грунтів (Ca) та кріорежиму (Cr)
важно значення помірного типу зим
(Cr=6,4-8,5 бала). Морозність дібровних
екотопів відзначається помітно м’якшими
зимами (Cr=8-9 балів). Загальний вплив Cr на диференціацію рослинних угруповань незначний, хоча Кр угруповання в більшості випадків проявляли трохи вищу толерантність
щодо помірно суворих зим, ніж С, ЛС та ЧС.
В ординації Са/Tr виявляється слабко виражена прямопропорційна залежність між
цими ЕФ (рис. 12). Фітоценози розшарувалися переважно по Са-фактору на екогрупи Кр
та С. Всі степові угруповання разом з крейдовососновими лісами згрупувалися в тісному
ЕП, який характеризується багатими солями (Tr переважно в межах 8-9 балів) карбонатофільними чорноземами (Са в межах 8-11 балів). Їх ЕП протягом всього часу спостережень розширювався в пульсуючому режимі. Більшість угруповань за зміщенням центрів
ЕП проявила відому спрямованість до послаблення Са (демутація), проте параметри Са
зростали у найпоширеніших угрупованнях Festuceta valesiacae, Poeta angustifoliae,
Thymeta cretacei та Cariceta humilis (пасовищна дигресія). Мобільність Tr була вкрай
слабкою і спрямованою головним чином до зменшення цього показника (крім угруповань
Jurineeta stoechadifoliae та Thymeta cretacei). Найвужчий діапазон Tr мали степові групи
фітоценозів, помітно ширші – Кр, а ліси (особливо дібровні) охоплювали зони ординаційного простору з нижчими значеннями Tr. Отже, Tr не є виразним диференціюючим
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ЕФ, хоча для лісів і Кр угруповань його показники вагоміші, ніж на степових чорноземах. На відслоненнях
крейди діапазон Tr помітно
більший (7,6-9,5 бала), ніж
на степах (7,8-9,0 бала), що
може впливати на селекцію
видів в синценогенезі. Загальні тенденції змін ЕП різних екогруп були протилежними: на крейдяних субстратах він з часом звужувався, а
на грунтах – розширювався.
Внаслідок цього вміст солей
повсюди в трав’яних угрупованнях вирівнювався до
межі 8-9 балів.
Отже, визначальними
в диференціації рослинного
покриву КФ та у формуванні
екологічної специфіки кретофільних угруповань можна вважати насамперед такі
високодинамічні, мінливі у
широких діапазонах значень
ЕФ як Са, Hd та Kn, а до
слабкомінливих, не справляючих достатнього впливу
на диференціацію рослинності слід віднести Tm, Rc, Nt,
Tr, Om та Cr. Проте ступінь
мінливості кожного ЕФ, а
отже,
диференціюючий
вплив його, в більшості випадків виявлялися дуже залежними від розвиненості
Рис. 12. Ординаційна схема змін екотопічних характеригрунтового покриву, який
стик основних груп формацій "Крейдової флори" в коордемпферує
"карбонатні"
динатах карбонатності грунтів (Ca) і багатства їх на солі
(Tr)
властивості крейдяних відслонень. Аналіз ординаційних матриць синфітоіндикації різночасових станів фонових рослинних угруповань КФ
показує, що амплітуди мінливості і темпи змін ЕФ швидко затухають, знижуються і
гальмуються за наявності лесового чи грунтового прошарку, збільшується періодичність
в циклах змін, в той час як в агломеративних угрупованнях на крейді і осипах вони інтенсифікуються, періодичність їх вкорочується, розмах і частотність змін зростають. Це
породжує асинхронність настання певних станів в процесах адаптивного структурогенезу
і різноспрямованість (хаотичність) руху в межах одного часового проміжку для різних
груп фітоценозів. Зменшення частотності змін станів викликає уповільнення структурного контролю умов середовища на грунтах, тоді як на крейді переважають коливання в
ширшому діапазоні абсолютних значень ЕФ і високочастотніші зміни екотопічних параметрів, що дозволяє здійснювати цей контроль ефективніше, в коротші проміжки часу,
використовуючи найменші екотопічні зміни для коригування структурного саморозвитку.
Згадана асинхронність процесів зумовлює видиму хаотичність траєкторій руху ЕП угруповань, певна частина яких може співпадати за спрямованістю, або ставати протилеж-
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ною, самопідсилюючи або гальмуючи мінливість в своєрідній інтерференції пульсуючого
режиму функціонування екосистем. Мінливість ЕФ у високочастотному режимі на крейдяних відслоненнях може бути однією з прихованих специфічних функціональних властивостей кретофільної рослинності, яка відрізняє її від контрастуючих зональних чорноземностепових угруповань.
Ординацією виявлені значно більші за розмірами ЕП Кр угруповань у порівнянні зі
степовими, що може підтверджувати розширення екотопічних ресурсів рослин на крейді,
відзначене Б.О. Юрцевим (1977) на основі флористичних та хорологічних аналізів кальцефільної флори. В динаміці ЕФ, яка супроводжує сукцесію, виявляються також "порогові" значення деяких з них (Tm, Nt, Kn), що поряд з конкуренцією може накладати обмеження на структурну організованість фітосистем. Конкурентні взаємовідносини в степових угрупованнях розгортаються на сприятливому едафо-трофічному тлі і тому мають
значну напруженість, в той час як неструктурні Кр угруповання практично позбавлені їх,
і видова селекція в синценогенезі здійснюється переважно завдяки екотопічній специфіці
субстрату. З’ясувати сутність кальцефілії, очевидно, не можна, опираючись на специфіку
функціонування, чи на особливості одного або кількох ЕФ навіть в природній динаміці,
оскільки взаємодія їх та ряду фізико-хімічних характеристик субстрату на конкурентних
екотопах може викликати несподівані емерджентні ефекти, які істотно доповнюватимуть причинність феномену кальцефілії. Значна напруженість мікрокліматичного режиму
в поєднанні з іншими екстремумами формують на крейдяних відслоненнях азональний
комплекс умов, незвичний для чорноземних степів. Поява лесів та грунтів докорінно змінює умови існування реліктової флори, яка, як і степові рослини, за "реліктовою" гіпотезою Д.І. Літвінова (Литвинов, 1902), надає перевагу кам’янистим грунтам. Ця екотопічна
диференціація обох груп фітоценозів добре помітна на ординаційних схемах, що візуалізує згадані особливості і розширює уявлення про умови існування і виживання кретофільних угруповань. Синфітоіндикація виявляє не лише значну екологічну відмінність агломерацій "гісопової" флори від степових екотопів, але й близькість останніх до екотопів
реліктових крейдянососнових борів. Тому степові ценози синузіально входять до складу
цих борів, хоча їм екологічно чужі облігатні кретофіти. ЧС з участю Caragana frutex хоча
й проявляють високу карбонатофільність, але для них також чужими є облігатні кретофіти неструктурних угруповань. Агломеративні угруповання Кр є древнім осколком проценозів специфічної кретофільної рослинності, сутність вузької спеціалізації яких зводиться
до патієнтної стратегії всіх облігатних кретофілів, фактично до уникання конкурентних
взаємовідносин. Такі особливості властиві також крейдовососновим лісам, які не формують високого ценотичного бар’єру проти проникнення "чужої" флори степу з навколишніх рівнин. Екотопічна близькість реліктових крейдових борів до степів підтверджується не лише в синфітоіндикаційних схемах, але й компромісним поєднанням у їх складі
досить самостійної синузії степових угруповань. Едафічна форма борів на прирічкових
аренах відзначається ускладненим механізмом авторегуляції у розподілі дефіцитного ресурсу Hd, коли нормальна конкуренція між споживачами вологи гаситься шляхом розведення ніш (Ткаченко, Лисенко, 1998; Ткаченко, 1999), а на крейді релікти пригнічуються,
стають едифікаторофобами, шукають свіжих відслонень антропогенного походження, аби
уникнути конкуренції. Факультативність кальцефілії степів свідчить про тісні внутрішньоценотичні взаємовідносини (конкуренцію) та про широке коло споживачів значно різноманітніших і ширших екотопічних ресурсів на чорноземах. Під час формування лесових товщ
на обширних аридних територіях (плейстоцен) і повнопрофільних чорноземів (голоцен) в
степовій смузі крейдовососнові ліси скоротили свій ареал і локалізувалися на відслоненнях
крейди поряд з облігатними кретофілами на тлі "дубового лісостепу" М.І. Котова (1947).
Співвідношення площі лісу і степу в різні періоди четвертинної історії значно змінювалися,
але едафічні релікти були завжди локалізовані на крейдяних "рефугіумах", на яких вони
лишаються понині. Новітній антропогенний цикл активізації ерозійних процесів, згідно
уявлень В.І. Талієва (Талиев, 1904), дещо розширив ареал потенціальних місцезростань
облігатних кретофілів, але водночас були обмежені можливості зростання і поширення
крейдяних борів (рубки, випас, пожежі). Очевидно, для облігатних кретофілів складовими
"реліктових умов" є не лише екотопічна специфіка щодо окремих ЕФ, адаптація до екстре-
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мальних умов крейдяного субстрату та ряд згаданих раніше функціональних особливостей,
але й слабкоконкурентна основа співжиття в неструктурних угрупованнях. Як відзначав
Б.М. Козо-Полянський (Козо-Полянский, 1931), крейда сприяє виживанню реліктів шляхом
послаблення конкуренції з сучасною флорою. В сингенезі агломеративних угруповань і в
подальших сукцесіях саморозвитку і заростання крейдяних відслонень та в процесі педогенезу відбувається вторгнення "чужих" фітокомпонентів (степантів) і втрата "реліктових"
умов існування. Тому не можна допускати, щоб крейдова рослинність втрачала свою специфіку внаслідок заповідання.
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