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КОРЕЛЯцІйНий АНАЛІЗ ДиНАМІКи НАДЗЕМНОї  
фІТОМАси РОсЛиННОсТІ АсКАНІйсьКОГО сТЕпУ  

ЗА пЕРІОД 1996–2012 РР. У ЗВ’ЯЗКУ З КІЛьКІсТю ОпАДІВ 

У статті здійснено аналіз багаторічної динаміки надземної фітомаси рослинності асканійсько-
го степу у зв’язку з кількістю опадів на прикладі модельних стаціонарних площ екологічного ряду 
«плакор→схил→під» ділянки «Стара» за період з 1996 по 2012 рр. Встановлено силу кореляційних 
зв’язків між показниками фітомаси та кількістю опадів за осінньо-зимово-весняний період кожно-
го конкретного року. Визначено, що інтразональні рослинні угруповання поду характеризуються 
тіснішими кореляційними зв’язками порівняно із зональними фітоценозами плакору. Наведено кіль-
кісні співвідношення між запасами живої (біомаса) та мертвої (мортмаса) органічної речовини 
рослинного походження залежно від елементів рельєфу. 

Ключові слова: біосферний заповідник, динаміка, кореляція, надземна фітомаса, опади, степові 
фітоценози.

Вступ

Степові фітоценози є високоадаптованими 
до екстремальних умов аридними системами з 
відносно лабільною, нестійкою структурою, 
орієнтованою на постійний розвиток, мінли-
вість, що обумовлена невпинним слідуванням 
за змінами довкілля [33]. В Україні степи існу-
ють переважно у вигляді локалітетів, непридат-
них для рільництва, а цілинних степових діля-
нок залишилося близько 1 % від площі всієї 
степової зони [12]. Саме тому заповідний степ, 
що репрезентує природне ядро Біосферного за-
повідника «Асканія-Нова», є унікальним 
об’єктом для наукових досліджень різної спря-
мованості. З огляду на тривалу історію науко-
вого пошуку на цій території (з I пол. ХІХ ст.) 
[29; 31; 42] та значну кількість накопичених 
фактичних матеріалів, з’являється можливість 
для розкриття механізмів функціонування сте-
пової екосистеми у зв’язку з метеорологічними 
показниками. Загальним показником стану, ди-
наміки та антропогенної трансформації степо-
вої екосистеми виступає чиста первинна про-
дукція. Причому надземна фітомаса є незмін-
ним критерієм при визначенні та прогнозі 
біологічної продуктивності в цілому [37].

Поштовхом для масштабного дослідження 
продуктивності на території колишнього СРСР 
стало прийняття Міжнародної біологічної про-
грами (International Biological Program, IBP) на-
прикінці 60-х років минулого сторіччя, спрямо-
ваної передовсім на розуміння продукційних 

процесів в екосистемах. Результати дослідження 
продуктивності степових рослинних угруповань 
висвітлено в багатьох наукових працях [2–4; 7; 
10; 27; 28; 32]. 

Перші відомості про врожайність зональних 
та інтразональних рослинних угруповань аска-
нійського степу відображено в працях Ф. Теец-
мана [42]. У подальшому роботу з цієї тематики 
продовжено в численних працях [5; 6; 14; 16; 17; 
22; 34; 35]. 

Дослідження біологічної продуктивності за-
галом та степових екосистем зокрема набуло ак-
туального значення у світлі новітніх технологій, 
а саме поширення методів дистанційного моні-
торингу [18; 30]. Так, для дистанційної оцінки 
надземної зеленої фітомаси використовуються 
вегетаційні індекси. Одним з найпоширеніших є 
індекс NDVI (Normalized Differences Vegetation 
Index) – це безрозмірний показник, що відобра-
жає активність вегетації рослинності, разом з 
тим він корелює з такими параметрами: вміст 
хлорофілу, площа листкової поверхні, зімкну-
тість травостою. Також спостерігається зв’язок 
індексу з показниками продуктивності, вологос-
ті ґрунту, випаровуванням, об’ємом опадів, ха-
рактеристикою снігового покриву. Варто зазна-
чити, що вегетаційні індекси безпосередньо не 
висвітлюють точні значення біомаси чи продук-
тивності в одиницях маси на одиницю площі. 
Для цього необхідними є експериментальні на-
турні дані з тестових ділянок або статистичні 
матеріали, які узгоджуються із супутниковими 
даними. І вже на основі оброблених матеріалів 
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можна аналізувати дистанційно отриманий ма-
теріал [25]. 

Питанню продуктивності степових рослин-
них угруповань увагу вчених приділено в кон-
тексті дослідження відповіді степових угрупо-
вань в умовах глобальної зміни клімату, особли-
во при зміні кількості опадів [11; 13]. Вивчення 
реакції екосистем з домінуванням трав’яної рос-
линності на експериментальні зміни рівня опа-
дів за останні 15 років проводилися у США, Ве-
ликій Британії, Китаї [40; 43]. Уперше в Україні 
експерименти з дослідження реакції степових 
угруповань південно-східного Криму на зміну 
кількості опадів проведено на базі Карадазького 
природного заповідника. Результати подібних 
досліджень дають змогу розробити моделі роз-
витку степових екосистем України під дією змін 
клімату, а також порівняти характер та інтенсив-
ність процесів, що відбуваються в інших степо-
вих угрупованнях світу [12].

За фізико-географічним районуванням тери-
торію заповідника віднесено до Степової зони, 
Південностепової підзони, Присивасько-При-
азовської низовинної області [9]. За геоботаніч-
ним районуванням вона належить до Асканій-
ського геоботанічного району, Чаплинсько-Яки-
мівсько-Приазовського геоботанічного округу 
типчаково-ковилових степів на темно-каштано-
вих залишково-солонцюватих ґрунтах та чорно-
земах південних залишково-солонцюватих і по-
дових лук; смуги типчаково-ковилових степів; 
Приазовсько-Чорноморської степової підпровін-
ції; Причорноморської (Понтійської) степової 
провінції; Європейсько-Азіатської степової об-
ласті [8, c. 242–243].

Ділянка «Стара» (520 га) є найстарішою за 
часом заповідання (з 1898 р.) територією, що 
входить до природного ядра Біосферного запо-
відника «Асканія-Нова». Загальне горизонталь-
не розчленування рельєфу ділянки незначне. 
Амплітуда висот становить від 25,0 м н.р.м. до 
29,5 м н.р.м. Центральною частиною ділянки 
«Стара» є плакорні місцини, її західна частина – 
пологі схили до Великого Чапельського поду, зі 
східної частини розташований безіменний під 
середнього розміру. Ґрунтовий покрив ділянки 
«Стара» характеризується неоднорідністю: на 
плакорі він сформований темно-каштановими 
залишково-слабкосолонцюватими, легкоглинис-
тими ґрунтами в комплексі з солонцями степо-
вими глибокими солончаковими (по схилу до во-
дозбірної улоговини басейну Великого Чапель-
ського поду). На периферійній зоні поду та його 
чаші ґрунтовий покрив формують темно-кашта-
нові залишково-слабкосолонцюваті, вилугувані 

легкоглинисті, лучно-каштанові залишково-слаб-
косолонцюваті, слабко осолоділі, глеюваті, важко-
суглинисті та лучно-каштанові залишково-серед-
ньосолонцюваті, середньо осолоділі, глейові, важ-
косуглинисті ґрунти. На території днища 
безіменного поду діл. «Стара» поширені глейосо-
лоді і каштанові намиті важкосуглинисті ґрунти 
водозбірних улоговин [38].

Запас вологи є одним з основних лімітуючих 
факторів в умовах південного степу, тому важли-
во оцінити ступінь зв’язку між кількістю опадів 
та продукційним потенціалом степових фітоце-
нозів. Цьому питанню присвячено роботу 
Є. П. Веденькова [6], в якій розкрито зв’язок між 
динамікою опадів і показником продуктивності 
зональних та інтразональних рослинних угрупо-
вань, а також по окремих домінантних видах за 
період з 1950 р. по 1974 р. Тому цілком логічним 
є продовження роботи з цієї тематики, що дозво-
лить глибше розкрити механізми функціонуван-
ня степових фітоценозів.

Об’єкти та методи досліджень

Мета цієї роботи – на основі кореляційного 
аналізу виявити ступінь залежності показників 
надземної фітомаси рослинних угруповань аска-
нійського степу від кількості опадів за осінньо-
зимово-весняний період. Дослідження надзем-
ної фітомаси проводилося на основі модельних 
рослинних угруповань екологічного ряду 
«плакор→схил→під» діл. «Стара»: типчаково-
ковилові угруповання плакорних місцезростань 
[ac. Stipa ucrainica (+ S. capillata, S. lessingiana) + 
Festuca valesiaca]; ранньоосоково-вузьколисто-
тонконогові угруповання [ас. Poa angustifolia + 
Carex praecox] схилу та інтразональні подовопи-
рійно-вузьколистотонконогові угруповання поду 
[ac. Poa angustifolia + Elytrigia pseudocaesia]. 
Визначення рослин проводилося за «Определи-
телем высших растений Украины» [24]. Номен-
клатурні назви рослин відповідають чеклісту су-
динних рослин України [41]. Фітоценотичну 
приуроченість видів рослин, поширених на те-
риторії асканійського степу, визначено за остан-
нім флористичним зведенням [39].

У розпал вегетації домінантів-едифікаторів 
(травень – червень) рослинних угруповань про-
водилося щорічне дослідження надземної фіто-
маси методом відбору укісних зразків [26]. Укіс-
на маса відбиралася на ділянках площею 0,5 м2 в 
п’ятикратній повторності. Отримані зразки над-
земної фітомаси (сумарна маса живої і мертвої 
органічної речовини рослинного походження) 
розбиралася на основні фракції – біомаса (жива 
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органічна речовина рослинного походження) та 
мортмаса (мертва органічна речовина рослинного 
походження). У складі біомаси виділялися окремо 
злаки (по видах), осоки, одно- та багаторічне 
різнотрав’я, спорові рослини. Фракція мортмаси 
розділялася на сухостій (рослинні рештки, що збе-
рігають зв’язок з материнською особиною) та під-
стилку (мертва органічна маса рослин, що втрати-
ла зв’язок з материнською особиною). Основні 
терміни подано за Л. Є. Родіним [23; 25]. Проби 
зважувалися в повітряно-сухому стані на техніч-
них терезах (модель ВЛТК-500 г) з точністю до 
0,1 г. Для аналізу багаторічної динаміки продук-
тивності було використано матеріали с.н.с. лабо-
раторії біологічного моніторингу і заповідного 
степу Н. Ю. Дрогобич, надруковані у наукових зві-
тах заповідника (1996–2010 рр.), та власні дані 
(2011–2012 рр.). Показники кількості опадів пред-
ставлено згідно з даними метеорологічної станції 
«Асканія-Нова». Норма опадів за 1961–1990 рр. на-
водиться згідно з Кадастром клімату України [21]. 
Одним з основних чинників, що впливає на про-
дуктивність степових рослинних угруповань, є за-
пас вологи в ґрунті, а саме – продуктивної вологи. 
Найважливішими факторами, що обумовлюють 
коливання запасів продуктивної вологи в ґрунті на 
початку вегетаційного сезону з року в рік, є режим 
опадів за осінньо-зимові місяці, вологість повітря 
і її дефіцит, вітер, хмарність та ін. Не менш важли-
ву роль у процесі формування продуктивності 
степових рослинних угруповань відіграють опа-
ди, що випадають протягом вегетаційного сезо-
ну [1]. Оскільки оцінка надземної фітомаси прово-
дилась у травні – червні, тому було використано 

саме показник суми опадів за осінньо-зимово-вес-
няний період (далі – ОЗВП), що передував кон-
кретному вегетаційному сезону. Аналіз здійсню-
вався на основі непараметричного показника ко-
реляції рангів за Спірменом (ρ) та Пірсоном (r) 
для випадків з відносно прямолінійним зв’язком. 
Ступінь кореляційних зв’язків оцінено за їхньою 
загальною класифікацією, запропонованою 
Е. В. Івантером та А. В. Коросовим [20]: силь-
ний – більше 0,70; середній – від 0,50 до 0,69; по-
мірний – від 0,30 до 0,49; слабкий – від 0,20 до 
0,29; дуже слабкий – менше 0,19. Достовірність 
показників кореляції оцінювалася за критерієм 
Стьюдента [19]. Комп’ютерна обробка матеріалу 
виконувалася за допомогою програмного пакету 
Microsoft Excel 2007. 

Результати та обговорення

Для Асканії-Нова багаторічна норма опадів 
становить 400 мм [21]. Середньорічна сума опа-
дів з 1996 по 2012 рр. становить 422,4 ± 30,98 мм 
(σ = 127,74; Сv = 0,30). У 1997 р. випала най-
більша за досліджуваний період кількість опа-
дів – 688,4 мм, а в 2011 р. найменша – 240,3 мм. 
Показники кількості опадів за рік та за осінньо-
зимово-весняні місяці, їхні лінійні тренди та 
достовірність апроксимації представлено на 
рис. 1. Лінійні тренди за обома показниками за 
цей період відображають поступове зниження 
кількості опадів.

Середньорічна кількість опадів, що випала за 
ОЗВП 1996–2012 рр., становить 310,5 ± 18,22 мм 
(σ = 75,10; Сv = 0,24), з коливаннями по роках від 

Рис. 1. Динаміка кількості опадів за рік та осінньо-зимово-весняний період
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500,7 мм до 192,7 мм. Не менш значною є і амп-
літуда коливання по роках показників біомаси 
та мортмаси рослинних угруповань екологічно-
го ряду, графічну інтерпретацію якої наведено 
на рис. 2 і 3. 

Статистично опрацьовані показники біома-
си та мортмаси рослинних угруповань асканій-
ського степу за період 1996–2012 рр., а також 
значення коефіцієнтів кореляції Пірсона (r) та 
Спірмена (ρ) представлено в таблиці. Порівню-
ючи показники коефіцієнтів кореляції за Пірсо-
ном та Спірменом, варто зазначити, що за всіма 
варіантами, окрім біомаси схилу, їхні значення 
практично збігаються та входять до однієї кла-
сифікаційної групи за Е. В. Івантером та 
А. В. Коросовим.

Показник живої органічної речовини (біо-
маса) зональної рослинності плакору характе-
ризується помірним позитивним зв’язком з ре-
жимом опадів (ρ = 0,47). Помірна залежність 

біомаси рослинних угруповань плакору від 
кількості опадів обумовлена пристосованістю 
степової рослинності до посушливих кліма-
тичних умов. Адаптація ксерофітних видів 
рослин до нестачі вологи виявляється в особ-

ливостях морфологічної будови фізіологіч-
них процесів. Так, ксерофітні види щільно-
дернинних злаків Stipa ucrainica P. Smirn., 
Stipa capillata L., Festuca valesiaca Gaudin 
формують потужну кореневу систему, яка за 
масою значно переважає надземну частину. За 
даними, отриманими для зональних рослин-
них угруповань плакору діл. «Стара», запаси 
підземної фітомаси в 11 разів перевищують 
запаси надземної. Таке значне переважання 
підземної маси забезпечує повне використан-
ня атмосферних опадів, що сприяє нівелюван-
ню та відносній стабілізації величини надзем-
ної фітопродукції в різні за вологозабезпече-
ністю роки [36]. 

Рис. 2. Багаторічна динаміка біомаси рослинних угруповань екологічного ряду  
«плакор→схил→під» залежно від кількості опадів за ОЗВП

Рис. 3. Багаторічна динаміка мортмаси рослинних угруповань екологічного ряду  
«плакор→схил→під» залежно від кількості опадів за ОЗВП



74 НАУКОВІ ЗАПИСКИ. Том 158. Біологія та екологія

Середні запаси біомаси зональної рослин-
ності плакору за період 1996–2012 рр. станов-
лять 292,0 ± 15,25 г/м2. Домінуючі позиції за 
масою в цих фітоценозах займає група щільно-
дернинних злаків Stipa ucrainica, Festuca 
valesiaca, Koeleria cristata (L.) Pers. З різнотрав’я 
найбільша частка припадає на Galatella. villosa 
(L.) Rchb. f., Galium ruthenicum Willd., Carduus 
uncinatus M. Bieb. У різні роки досить сильно 
змінюється маса фракції однорічного 
різнотрав’я, видовий склад якої в основному 
представлено Cerastium ucrainicum Pacz. ex 
Klokov, Holosteum umbellatum L., Myosotis 
micrantha Pall. ex Lehm., Valerianella costata 
(Steven) Betcke, Veronica verna L. Масова част-
ка цієї фракції в загальній укісній масі значно 
збільшується у вологі роки.

Біомаса лучних рослинних угруповань схилу 
з домінуванням кореневищних видів Poa 
angustifolia L. та Carex praecox Schreb. помірно 
позитивно корелює з кількістю опадів (ρ = 0,44). 
Проте коефіцієнт кореляції Пірсона відображає 
середньої сили позитивний кореляційний зв’язок 

(r = 0,65), з чого можна зробити висновок про 
певну нелінійність «відповіді» рослинних угру-
повань схилу на зміну кількості опадів. Ситуація 
пояснюється підвищеною сукцесійною актив-
ністю цих рослинних угруповань в умовах схи-
лу, на чому наголошував і Є. П. Веденьков [6], 

аналізуючи реакцію продуктивності рослиннос-
ті асканійського степу на динаміку опадів. Так, 
станом на 1996 р. домінантними видами за ма-
сою та чисельністю фітоценозів схилу були 
щільнодернинні злаки Stipa capillata, Stipa 
ucrainica, Festuca valesiaca, Koeleria cristata, 
проте, починаючи з 2004 р., маса щільнодернин-
них злаків різко зменшилась, а кореневищних – 
значно збільшилася (рис. 4). 

Станом на 2003 р. співвідношення між ма-
сою фракції щільнодернинних злаків та коре-
невищних становило 6,6:1,0; у 2004 р. – 1,0:1,4;  
а у 2005 р. – 1,0:8,6, і в подальшому змінюва-
лося у бік збільшення маси кореневищних зла-
ків. Отже, «переломним» роком у зміні рос-
линних угруповань на постійному геоботаніч-
ному стаціонарі схилу діл. «Стара» можна 
вважати 2004 р. Саме цей рік є другим після 
1997 р. (688,4 мм) за річною сумою опадів 
(рис. 1), яка становить 628,1 мм. Сума опадів 
практично в усі місяці 2004 р., окрім березня, 
квітня та липня, перевищувала багаторічну 
норму (рис. 5). 

Водночас надзвичайно важливим чинником, 
що прискорює процес мезофітизації рослинних 
угруповань асканійського степу, є потужний за-
пас підстилки. Вона відіграє роль гідротермічно-
го буфера, який сприяє збереженню та оптималь-
ному перерозподілу атмосферної вологи у 

Таблиця. статистичні показники запасів біомаси та мортмаси рослинних угруповань екологічного ряду  
за 1996–2012 рр. та значення коефіцієнтів кореляції 

Екотопічні 
умови Фракції

Статистичні показники Коефіцієнти кореляції
М, г/м2 m σ Сv, % lim, г/м2 r ρ

Плакор
Біомаса 292,0 15,25 62,88 22 182–416 0,45 0,47
Мортмаса 301,5 38,28 157,85 52 76–675,2 –0,69 –0,69

Схил
Біомаса 327,2 23,51 96,94 30 190–545 0,65 0,44
Мортмаса 590,4 56,09 231,29 39 189–1100 –0,43 –0,45

Під
Біомаса 349,8 20,99 86,55 25 171–468 0,57 0,64
Мортмаса 525,1 54,70 225,52 43 217–992,2 –0,66 –0,70

Рис. 4. Зміна маси щільнодернинних та кореневищних видів злаків на схилі діл. «Стара»
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гумусному горизонті ґрунту. За даними геобота-
нічної зйомки, здійсненої у 2011 р. В. В. Шапова-
лом [38], лучні фітоценози на діл. «Стара» за пло-
щею займають перше місце. Так, на 2011 р. їхня 
площа становила 198,52 га (38,2 %). Причому пло-
ща лучно-степових рослинних угруповань стано-
вила 169,69 га (32,6 %), а степових – 150,79 га 
(29,0 %). На основі аналізу геоботанічних карто-
графічних матеріалів за 1927–1997 рр. автор, по-
рівнюючи темпи приросту низки інтразональних 
ксеро-мезофітних (Poa angustifolia, Carex praеcox, 
Bromopsis inermis (Leyss.) Holub), мезо-ксерофіт-
них (Leymus ramosus (Trin.) Tzvelev) та мезофіт-
них (Elytrigia repens (L.) Nevski) видів, зазначає, 
що за період з 1997 р. по 2011 р. вони підвищили-
ся до 16,47 га/рік. Натомість за перший 25-річний 
період 1927–1952 рр. темпи приросту становили 
тільки 0,12 га/рік. 

В укісній масі фракції багаторічного 
різнотрав’я лучних фітоценозів схилу основна 
частка припадає на Galium ruthenicum, Falcaria 
vulgaris Bernh., Phlomis pungens Willd. Серед од-
норічників переважають Viola kitaibeliana 
Schult., Myosotis micrantha, Cerastium ucrainicum, 
Holosteum umbellatum, Vicia villosa Roth.

Кореляційний зв’язок біомаси інтразональ-
них рослинних угруповань поду з кількістю опа-
дів за ОЗВП має середній позитивний характер 
(ρ = 0,64). Причому в екологічному ряду він є 
найбільшим. Домінуючими видами за масою та 
рясністю є Poa angustifolia, Carex melanostachya 
M. Bieb. ex Willd., Elytrigia pseudocaesia (Pacz.) 
Prokud. Фракцію багаторічного різнотрав’я 
представлено в основному тими самими видами, 
що й на схилі. Як правило, фракція однорічного 
різнотрав’я флористично і чисельно збіднена че-
рез формування потужного шару підстилки.

Кореляція запасів мортмаси з кількістю опа-
дів за визначений період по всіх варіантах дослі-
ду має від’ємний тип зв’язку різної сили: від 

помірного (схил) до сильного (під), що пов’язано 
з інтенсивністю процесів розкладу мертвої орга-
нічної речовини рослинного походження залеж-
но від кількості і режиму опадів. Досліджуючи 
процеси деструкції мертвих рослинних решток, 
Н. Ю. Дрогобич [15] зазначає, що в понижених 
елементах рельєфу темпи деструкції мортмаси 
проходять дещо інтенсивніше, ніж на підвищен-
нях. Причому ослаблення процесів розпаду при-
урочено до сухих літніх місяців та холодних зи-
мових.

У показнику сумарної надземної фітомаси ве-
личина мортмаси відіграє істотну роль, оскільки 
накопичується не за один вегетаційний сезон, як 
біомаса, і зберігається в приземному горизонті 
протягом значного періоду часу. За умов ослабле-
ного консументного блоку заповідного степу про-
цеси розкладу мортмаси залежать в основному 
від гідротермічних умов кожного конкретного ро-
ку, діяльності редуцентного блоку екосистеми, 
швидкості процесів мінералізації. Так, співвідно-
шення між біомасою та мортмасою плакорних 
місцезростань за період 1996–2012 рр. становить 
1,0:1,0; схилових – 1,0:1,8; подових – 1,0:1,5.  
В окремі роки спостерігається зміщення цієї про-
порції у бік збільшення мортмаси, особливо для 
інтразональних рослинних угруповань схилу та 
поду. Для плакорних умов у 2012 р. зафіксовано 
найбільшу кількість мортмаси відносно біома-
си – 2,9:1,0, а у 1997 р., навпаки, кількість біома-
си перевищила мортмасу у 3,8 раза. Загалом, про-
тягом 17 років у 8 випадках біомаса перевищува-
ла запаси мортмаси та у 8 – була меншою, а у 
2006 р. вони взагалі були рівними. Натомість за-
паси мортмаси інтразональних рослинних угру-
повань схилу перевищували запаси біомаси 
протягом 15 років з 17-ти. Причому у 2002 р. за-
паси мортмаси були більшими за біомасу у 
3,8 раза, що є максимальним показником для 
цього екотопу за досліджуваний проміжок часу. 

Рис. 5. Розподіл кількості опадів у 2004 р. за місяцями
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Щодо фітоценозів поду діл. «Стара», то кількість 
років, коли показники мортмаси були більшими 
від біомаси, становить 11, за максимального спів-
відношення – 3,7:1,0 у 2012 р. Таким чином, у ба-
гаторічному вимірі, продукційно-деструкційні 
процеси зональних рослинних угруповань плако-
ру є більш рівноважними, ніж інтразональні фіто-
ценози схилу і поду. 

Висновки

Отже, за допомогою кореляційного аналізу 
оцінено ступінь залежності показників біомаси 
та мортмаси рослинних угруповань екологічно-
го ряду «плакор→схил→під» від кількості опа-
дів за осінньо-зимово-весняні місяці. Запаси біо-
маси позитивно корелюють з кількістю опадів 
по всіх варіантах досліду. Найсильніший зв’язок 
у цьому екологічному ряду спостерігається у 
рослинності подових місцезростань, що пред-
ставлена мезоморфними кореневищними вида-
ми Poa angustifolia, Carex melanostachya, 
Elytrigia pseudocaesia. Помірним рівнем кореля-

ційного зв’язку характеризуються степові рос-
линні угруповання плакору та лучні фітоценози 
схилу, що зумовлено адаптивними властивостя-
ми до дефіциту вологи щільнодернинних злаків 
у першому випадку та підвищеною сукцесійною 
активністю інтразональних рослинних угрупо-
вань схилу в другому. Відмічено наявність 
від’ємної кореляції між запасами мортмаси та 
кількістю опадів, що зумовлено пришвидшени-
ми процесами розкладу мертвої органічної речо-
вини рослинного походження при збільшенні 
кількості атмосферних опадів. Важливу роль для 
розуміння продукційно-деструкційних процесів 
степових фітоценозів, що розташовані в заповід-
ному режимі, відіграють співвідношення між 
кількістю біомаси до мортмаси. В умовах плако-
ру, у багаторічному вимірі, продукційно-де-
струкційні процеси перебувають у рівноважно-
му стані. Натомість в інтразональних рослинних 
угрупованнях у співвідношенні біомаси до морт-
маси запаси останньої переважають, що спрямо-
вує хід резерватогенної сукцесії у бік мезофіти-
зації рослинності асканійського степу.
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O. Gofman

CORRELATION OF DYNAMIC OF ABOVEGROUND PHYTOMASS  
OF VEGETATION OF ASKANIAN STEPPE IS IN CONNECTION  

WITH THE qUANTITY OF PRECIPITATIONS

The dynamic of many years of aboveground phytomass of vegetation of Аskanian steppe with the  
quantity of precipitations is analyzed in this paper. This scientific work was prepared on the basis of data of 
aboveground phytomass of the ecological range “watershed→slope→depression” of the oldest reserved 
plot “Stara” (540 hectares). The productivity of intrazonal plant associations of depression are characterized 
by strong positive correlative relation with the dynamics of precipitations. The productivity of zonal plant 
associations of watershed are characterized by medium positive correlative relation with the dynamics of 
precipitations. The productivity of meadow plant associations of slope are characterized by medium positive 
correlative relation with the dynamics of precipitations. 

Keywords: biosphere reserve, dynamics, correlation, precipitations, aboveground phytomass, steppe 
phytocenosis.
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