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СУКЦЕСІЇ ФІТОСИСТЕМ ДІЛЯНКИ " ПІВНІЧНА" НОВОАСКАНІЙСЬКОГО ЗА-
ПОВІДНОГО СТЕПУ  У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХХ І НА ПОЧАТКУ XXI СТ. 
В.С. Ткаченко, В.В. Шаповал. – На основі періодичних обстежень степу та його ключових 
ділянок, порівнянь р ізночасових картометричних даних та  кількісних показників фітоцено-
зів характеризується демутаційний період степової рослинності ділянки "Північна" новоас-
канійського заповідного степу. Здійснювалися порівняння структур фітоценозів двох остан-
ніх часових зрізів (1990–2009 рр.). Відзначено поглиблення процесу мезофітизації, що поз-
началося на розростанні у часовій послідовності таких інтразональних фітокомпонент як 
Carex praеcox Schreb., Poa angustifolia L., Elytrigia repens (L.) Nevski та Bromopsіs inermis 
(Leyss.) Holub. Аналіз просторових змін фітоценозів у часі (1967–2009 рр.) здійснено на ос-
нові графічної схеми сукцесії, в якій основні процеси зведені до взаємовідносин у двох про-
відних групах фітоценозів зонального та інтразонального типів. Відзначено, що рівень ме-
зоморфної трансформації фітосистем перевищує його значення за увесь час існування степу 
під впливом антропогенної експлуатації. Подальше збереження сучасних тенденцій може 
змінити сукцесійний потенціал степу і буде супроводжуватися порушенням балансу основ-
них екобіоморф на користь інтразональних фітокомпонент, серед яких належне місце з ча-
сом можуть зайняти лігнозні біоморфи на зразок Amygdalus nana L. Наголошується на акту-
альності моніторингу новоасканійського степу для з'ясування процесів у фіто- і педосфері. 
 
СУКЦЕССИИ ФИТОСИСТЕМ УЧАСТКА " СЕВЕРНЫЙ" НОВОАСКАНИЙСКОЙ 
ЗАПОВЕДНОЙ СТЕПИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХХ И В НАЧАЛЕ XXI В. 
В.С. Ткаченко, В.В. Шаповал. – На основании периодических исследований степи и ее 
ключевых участков, сравнений разновременных картометрических данных и количествен-
ных показателей фитоценозов характеризуется демутационный период степной раститель-
ности участка "Северный" новоасканийской заповедной степи. Проводились сравнения 
структур фитоценозов двух последних временных срезов (1990–2009 гг.). Отмечено углуб-
ление процесса мезофитизации, что отражалось на разрастании во временной последова-
тельности таких интразональных фитокомпонент как Carex praecox Schreb., Poa angustifolia 
L., Elytrigia repens (L.) Nevski и Bromopsis inermis (Leyss.) Holub. Анализ пространственных 
смен фитоценозов во времени (1967–2009 гг.) проведен на основании графической схемы 
сукцессии, в которой основные процессы сведены к взаимоотношениям двух ведущих 
групп фитоценозов зонального и интразонального типов. Отмечено, что уровень мезоморф-
ной трансформации фитосистем превышает его значения за все время существования степи 
под влиянием антропогенной эксплуатации. Дальнейшее сохранение современных тенден-
ций может изменить сукцессионный потенциал степи и будет сопровождаться нарушением 
баланса основных экобиоморф в пользу интразональных фитокомпонент, среди которых 
надлежащее место со временем могут занять лигнозные биоморфы, в частности Amygdalus 
nana L. Подчеркивается актуальность мониторинга новоасканийской степи для выяснения 
процессов в фито- и педосфере.  

 
SUCCESSIONS OF PHYTOSYSTEMS AT THE "NORTHERN" PLOT OF THE NOVA 
ASKANIA PROTECTED STEPPE IN THE SECOND HALF OF THE XX AND THE BE-
GINNING OF THE XXI CENTURY. V.S. Tkachenko, V.V. Shapoval . – Periodic surveys of 
steppe and its key areas, comparisons of mapping data of diverse times and quantitative indicators 
of plant associations were held. Based on this data, demutation of steppe vegetation at the North-
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ern plot of the Nova Askania protected steppe is characterized. Phytocoenosis' structures of last 
two time sections (1990–2009's) were compared. Intensification of mesophytization process is 
noted. That reflected on the spread (in temporal series) of such intrazonal components as Carex 
praecox Schreb., Poa angustifolia L., Elytrigia repens (L.) Nevski, and Bromopsis inermis 
(Leyss.) Holub. Analysis of spatial changes of phytocoenosis in time (1967–2009's) was accom-
plished on the basis of graphic scheme of succession in which major processes are reduced to inte-
ractions between two key groups of phytocoenosis types: zonal and intrazonal. It was noted that 
now the level of mesomorphic transformation of phytosystems exceeds its value calculated for all 
the time the steppe exists under the anthropogenic influence. Continuation of current trends could 
change successional potential of the steppe and will be accompanied by imbalance of basic eco-
biomorphs in favor of intrazonal phytocomponents. Among the last, a proper place with the lapse 
of time can take lignosous biomorphs like Amygdalus nana L. The urgency of monitoring of Nova 
Askania steppe to ascertain processes in phyto- and pedosphere is underscored. 

 
Ділянка "Північна" (2089,3 га) є крупним фрагментом цілинного степу – колишньо-

го землеволодіння Ф.Е. Фальц-Фейна, яка у складі єдиного масиву перебувала на пасо-
вищному та сінокісному режимах до 1966 р.  

З початку осілого освоєння нинішньої території заповідника, витриманого пасови-
щного навантаження на новоасканійську цілину не було. Найвищих значень воно досяга-
ло у 60-ті рр. ХІХ ст., коли тут випасали понад 96 тис. овець і 10 тис. голів великої рога-
тої худоби, але до 1920 р. поголів'я перших зменшилось майже на порядок і надалі змі-
нювалось у значних межах, не перевершуючи чисельності фальц-фейнівських отар (Ве-
деньков, 1984; Гавриленко та ін., 2007а). У 1950-ті та на початку 1960-их рр., за свідчен-
ням Г.І. Білика та В.В. Осичнюка (1967), над новоасканійським степом нависла загроза 
майже цілковитого його знищення шляхом інтенсивного "підняття цілини" господарни-
ками Українського науково-дослідного інституту тваринництва степових районів 
ім. М.Ф. Іванова "Асканія-Нова", підпорядкованого ВАСГНІЛ. До 1964 р. було розорано 
20290 га і гостро постало питання збереження залишків цілини і запобігання перетворен-
ня їх у пиловий збій, оскільки тут ще утримували 10,7–13,5 тис. овець. Під тиском науко-
вців та громадськості у 1965 р., зрештою, законодавчо усталили конфігурацію та площу 
нинішнього природного ядра (Гавриленко та ін. , 2007а).  

Стеження за динамікою рослинності ділянки "Північна" ми розпочали у 1967 р. пі-
сля виходу урядової постанови про припинення господарського використання заповідно-
го степу (Білик, Ткаченко, 1970, 1975; Ткаченко, 1971, 1990). Коротко нагадаємо особли-
вості його постпасквальної демутації. За вихідний стан фітосистем можна вважати степ 
станом на 1966 р. (Білик, Осичнюк, 1967) та фіксований нами на геоботанічній карті про-
сторовий розподіл угруповань на першому році після припинення випасання (Білик, Тка-
ченко, 1970). У задовільному стані перебувала лише ділянка "Стара", та її площа (521 га) 
складає усього 4,7% від сучасної площі природного ядра. Безсистемне випасання худоби 
на новоасканійських заповідних степах, в тому числі на "абсолютно заповідному" Успе-
нівському, призвело до того, що в рослинному покриві переважали полиново-молочайні 
збої, а відносно мало змінена степова рослинність збереглася лише на 16,6% всієї площі 
заповідника. В степу переважали угруповання крайніх ланок пасквально-дигресійного ря-
ду з повсюди рясними Trifolium arvense L., Ceratocarpus arenarius L., Poa bulbosa L., 
Centaurea diffusa Lam., Eryngium campestre L., Euphorbia sequierana Neck., Тanacetum 
millefolium (L.) Tzvelev, Carduus uncinatus M. Bieb. та іншими збійно-пасовищними вида-
ми. Разом з тим автори відзначили, що одного року різкого послаблення пасовищних нава-
нтажень вистачило для того, щоб позначитись на поновленні степу. 

Обстеженням Північної ділянки влітку 1967 р. нами було виявлено велику строка-
тість рослинності, обумовлену антропогенним впливом. В західній частині масиву значне 
місце посідали відносно задовільно збережені типчаково-ковилові дигресивні угрупован-
ня, а в східній і центральній частинах переважали типчакові збої зі згаданим раніше збій-
но-пасовищним різнотрав'ям. Тут на збоях сформувалося багато дигресивних угруповань, 
позбавлених злакової основи і з домінуванням Artemisia austriaca Jacq., Centaurea diffusa, 
Falcaria vulgaris Bernh., Lactuca serriola L., Filago arvensis L. та Polygonum aviculare L. s. 
str. В обширних депресіях і на подах центральної частини переважали пригнічені випа-
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санням комплексні структури з домінуванням Elytrigia pseudocaesia (Pacz.) Prokud., Poa 
angustifolia L., Carex praecox Schreb., Festuca valesiaca Gaudin, Potentilla argentea L., 
Achillea micranthoides Klokov, Vicia hirsuta (L.) S.F. Gray та деяких інших видів. 

Подальші періодичні обстеження ключових ділянок, супроводжувані геоботаніч-
ним картуванням (Білик, Ткаченко, 1975), засвідчили процес швидкого ускладнення про-
сторової диференціації рослинного покриву на нівельованому випасанням фоні, насичен-
ня збійних угруповань щільнодернинно-злаковими та різнотравними компонентами. 
Впродовж перших років після оголошення про припинення випасання і викошування 
степу (1966 р.) ще тривали приховані форми його господарської експлуатації і значних 
змін у структурі травостоїв не відмічалося, але вже у 1972 р. добре помітним було наси-
чення травостоїв щільнодернинними злаками – Stipa ucrainica P. Smirn. та S. сapillata L. 
При цьому S. capillata поволі втрачала роль едифікатора, поступаючись перед перистими 
ковилами. На дуже порушених ділянках степу, стравлених в недалекому минулому до 
стадії вигону, поступово почав поширюватися Leymus ramosus (Trin.) Tzvelev, формуючи 
чисті зарості вздовж доріг, на місці загонів, скирт тощо. В мікрозападинах з'явилися пля-
ми з домінуванням Bromopsis inermis (Leyss.) Holub, Carex praecox, Salvia nemorosa L. 
aggr. Після відновлення ролі перистих ковил помітною стала диференціація плакорних 
фітоценозів на тирсові та українськоковилові, які набули ознак "типового" стану зональ-
ного степу, хоча мали багато рис, властивих збоям. В структурі пологосхилових і плакор-
них ценокомплексів важливе місце посіли кореневищно-злакові, ранньоосокові та типча-
ково-різнотравні угруповання. В цілому надто швидкі зміни не вкладалися в рамки зви-
чайних процесів постпасквальної демутації і були проявом резерватогенної (ендогенної) 
мезофітизації фітосистем, а також в значній мірі наслідком впливу ряду екзогенних фак-
торів (метеорологічних, гідрологічних). Ці зміни супроводжувалися проявами регенерації 
солонців (Ткаченко, 1990). Демутацію і мезофітизацію як два основних процеси, відмічав 
Є.П. Ведєньков (1982). Внаслідок таких змін більша частина степу стала комплексом, в 
основу якого закладені особливості мікрорельєфу, ґрунтових відмін та пов'язаних з ними 
ценотичних ксеро-, мезо- і галокомпонентів. Це знаходить відбиток у постійно усклад-
нюваному просторовому розподілі геоботанічних виділів на різночасових і сучасних ве-
ликомасштабних картах ключових ділянок та у структурі фітоценозів степу (рис. 1, 2). 
Вважаємо, що загальна ценоструктурна різноманітність ділянки "Північна" з достатньою 
повнотою відображена в легенді до карт цих ключових ділянок. Порівняння різночасової 
просторової диференціації рослинності на основі таких карт свідчить про досить тривале 
перебування степу у стані згаданих комплексів з помітною тенденцією до поглиблення 
мезоморфної трансформації структури травостоїв. Тут у нас для порівняння ставляться 
два найближчих у часовому відношенні стани з 1990 та 2009 рр. обстежень, де закладена 
19-річна прогалина в стеженнях моніторингового характеру. Напевне на даному відтинку 
часу могли статися значні флуктуації просторового розподілу фітоценозів, які не відо-
бражені на графіку належним чином. Проте, контроль кількісних показників наявними 
часовими реперами (1967, 1974, 1976, 1979, 1990 і 2009 рр. обстежень) з достатньою пов-
нотою відбиває характер і глибину цих змін і вказує на загальний характер різночасових 
флуктуацій та поступальну диференціацію рослинного покриву степу впродовж другої 
половини ХХ ст. і на початку ХХI ст. 

Найбурхливіші зміни просторових співвідношень степових угруповань відбулися 
незабаром після виведення степу з традиційних форм експлуатації (інтенсивне випасання, 
викошування), окремі елементи якого зберігалися до кінця ХХ ст. В цей же час вживали-
ся необґрунтовані заборони з боку Інституту тваринництва "Асканія-Нова" на чергові 
обстеження степу, що призвели до формування згаданої часової прогалини в моніторин-
гу, а степ повніше використовувався як сіножать. Ужорсточення охоронного режиму та 
відділення заповідника в самостійну установу усунуло описані деструктивні впливи на 
степ, але його накрила хвиля пожеж (рис. 3), які, безперечно, мали місце і до того, попри 
те, що вважалися недопустимими формами втручань (Веденьков, 1996; Гавриленко та ін., 
2007б). На той час заповідник тільки набирався практичного досвіду гасіння пожеж (Гав-
риленко, 2005). З наведеної картосхеми видно, що в середньому щокожні 3,5 роки стаєть-
ся одна пожежа, а за 14 років їх було чотири з сумарним вигоранням 3233,4 га степу.  
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Рис. 2. Карта  рослинності 23 кварталу ділянки "Північна" природного ядра Біосферного заповід-
ника "Асканія-Нова" станом на липень 2009 р. 
 
Умовні позначення (до рис. 1 та 2): 
1 – австрійськополинові, подекуди волохатогрудницеві типчатники (ass. Festuca valesiaca 
+ Artemisia austriaca; ass. Festuca valesiaca + Crinitaria villosa) на солонцюватих відм інах ґрунтів, 
що облямовують поди, мікрозападини та схили улоговин; 2 – типчаково-ковилові угруповання 
плакорних місцезростань (ass. Stipa capillata (+ S. ucrainica, + S. lessingiana) + Festuca valesiaca); 
3 – фенісекціальні (сінокісні) типчатники (ass. F. valesiaca + S. ucrainica) на щороку викошуваній 
протипожежній смузі; 4 – вузьколистотонконогово-ковилові угруповання, часто з субдомінант-
ною роллю Festuca valesiaca та Artemisia austriaca (ass. Stipa capillata (+ S. ucrainica) + Poa 
angustifolia (+ Festuca valesiaca, Artemisia austriaca) на плакорних ділянках степу; 5 – ковилово-
вузьколистотонконогові угруповання (ass. Poa angustifolia + Stipa capillata (+ S. ucrainica)) на по-
логих схилах депресій; 6 – вузьколистотонконогові угруповання мікрозападин, облямівок подів та 
улоговин, переважно у вигляді чистих заростей тонконогу вузьколистого (ass. Poetum angustifoliae 
purum), подекуди з невеликою домішкою інших злаків та  осок; 7 – навколоподові, інтразональні 
лучностепові вyзькoлиcтoтoнкoнoгoвi угруповання зі співдомінуванням пирію повзучого (ass. Poa 
angustifolia + Elytrigia repens); 8 – подові та навколоподові повзучопирійні угруповання зі співдо-
мінуванням тонконогу вузьколистого (ass. Elytrigia repens + Poa angustifolia); 9 – окремі плями та 
дрібні масиви лучного степу з домінуванням у травостоях стоколосу безостого (Bromopsis 
inermis); 10 – окремі плями та ділянки подових кoмплeкciв з домінуванням у травостоях осоки 
ранньої (Саrех рrаесох); 11 – ділянки та  дpiбні масиви повзучопирійних угруповань (Elytrigietum 
repentis purum) у складі подових та навколоподових місцезростань, почасти вздовж старих доріг, 
на місці колишніх загонів, скиртищ тощо; 12 – окремі ділянки подовопирійників (Elytrigieta 
pseudocaesiaе) на дні дрібних подів та улоговин; 13 – плями заростей горошку волохатого (Vicieta 
villosae) переважно по окраїнах днищ мілких подів та прилеглих улоговин; 14 – згарище на місці 
пожежі, що сталася 7 червня 2009 р.; пунктиром вказано протипожежні прооранки. 
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Зважаючи на ступінь впливовості вогню на степові фітосистеми, основні зміни в 
рослинному покриві ділянки "Північна" на межі тисячоліть ми пов'язуємо з пірогенним 
фактором, а відтинок часу з 1990-их рр. і понині відбиває, в основному, постпірогенний 
стан степових фітоценозів.  

Загальний стан і структура фітоценозів на останніх часових відтинках, які порів-
нюються як такі, що були обстежені останнім часом (у 1990 і 2009 рр.), дуже подібні. 
Спільними для них є велика строкатість просторової диференціації, яка неухильно зрос-
тала з часу припинення інтенсивного випасання та сінокосіння і на цей час, здавалося, 
досягла максимальних значень, та мезоморфна структура більшості степових угруповань. 
Ми схильні пов'язувати початкове зростання комплексності зі "швидкими" процесами 
демутації після послаблення непомірних пасовищних навантажень, яке поглиблювалося в 
проявах галогідрогенезу ґрунтових відмін і закріплювалося під впливом таких потужних 
деструктивних факторів, як іригації та пожежі.  

Постпірогенний характер сучасної структури рослинного покриву мало вплинув на 
склад ценокомплексів, але чіткіше проявив їх зв'язок з мікрорельєфом, що може свідчити 
про вплив едафічних процесів деградації та проградації солонцюватих відмін південних 
залишково слабкосолонцюватих чорноземів та каштанових ґрунтів на просторову струк-
туру степових фітосистем. Спільною для обох станів була значна участь у травостоях 
Carduus uncinatus M. Bieb. як відгомін колишньої засміченості степу. Відмінності у цих 
різночасових станах полягали в тому, що у 1990 р. на степу ще переважали фонові типча-
кові фітоценози з включенням ковилових (переважно Stipeta capillatae) угруповань, і на 
цьому тлі найбільші прояви мезофітизації були позначені повсюдними вкрапленнями 
Carex praecox, яка асоціювала з більшістю степових домінантів (Stipa capillata, Festuca 
valesiaca, Poa angustifolia, Elytrigia repens, Bromopsis inermis тощо). У 2009 р. на плакор-
них екотопах переважали ковилові угруповання, а участь типчатників у просторовій ди-
ференціації фітосистем була відносно малою. Серед мезоморфних ценокомпонент поміт-
но переважали угруповання Poeta angustifoliae, які на пологих схилах, почасти на плако-
рах стали фоновими, а разом з Elytrigieta repentis, Bromopsideta inermis та Cariceta 
praecocis вони створювали справедливе враження про просторове переважання інтразо-
нальних ценозів над зональними. В комплексах дуже послабилася участь Festuca 
valesiaca, оскільки тут частіше домінували види ковил, Poa angustifolia, Elytrigia repens та 
інші злаки і осоки. Цим самим позначилося поглиблення процесів мезофітизації степових 
фітосистем шляхом наростання впливу Poeta angustifoliae і відступання на інші позиції 

Рис. 3. Картосхема розташування згарищ на ділянці "Північна", що виникли після степових пожеж 
1991–2009 рр. Площі вигорання степу: 1995 р. – 1030 га; 1998 р. – 555 га; 2005 р. – 1442 га і 2009 р. –
206,4 га (за матер іалами Літопису…, 1995, 1999, 2006, 2010) 
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угруповань Cariceta praecocis, які були першими провісниками мезоморфної трансфор-
мації. Тепер Poa angustifolia бере участь у всіх фітоценозах степу, що створює враження 
про значне переважання інтразональних ценозів над зональними типчаково-ковиловими. 
Сучасне зменшення участі типчакових угруповань в комплексах (плато, облямівки депре-
сій і улоговин) може свідчити про послаблення процесів галогідрогенезу в педосфері. 
Формування окремих дифузно розсіяних плям Elytrigieta repentis i Bromopsideta inermis та 
поєднання їх у окремі невеличкі масиви свідчить про появу нових ланок в мезофітизації 
плато, схилів і дрібних депресій.  

Таким чином, прогресуюча з часу виведення степу з господарського використання 
мезофітизація фітосистем і посилення ролі інтразональних фітоценокомпонентів є однією з 
найважливіших особливостей фітосукцесій на Північній ділянці. Вплив пірогенного факто-
ра на сучасну структуру рослинного покриву порівняно невеликий, проте саме він у значно 
меншій мірі, ніж колишні надмірні пасовищні навантаження, але чіткіше проявляв їх зв'я-
зок з мікрорельєфом, а отже, з явищами галогідрогенезу та умовами вологозабезпечення. 

На основі статистично (таблично) опрацьованих матеріалів двох порівнюваних ча-
сових станів (1990–2009 рр.) можна здійснити пошук докладніших відмінностей у струк-
турі найпоширеніших формацій, представлених достатньою кількістю описів пробних 
геоботанічних ділянок (100 м²). 

Фітоценози зонального типу представлені групою ковилових (частіше Stipeta 
capillatae) угруповань, які у 2009 р. займали не менше третини площі ключових ділянок 
(101,3 га). Вони почасти втратили ценотичну різноманітність внаслідок мезоморфного 
нівелювання і значного переважання в співдомінуванні P. аngustifolia. В багатьох випад-
ках це фонові фітоценози плакорів в оточенні угруповань формації Poeta angustifoliae 
схилів та окраїн депресій. В їх будові значною є роль підстилки завтовшки 5–10 см, міс-
цями висячої – до 20 см. Середні значення загального проективного покриття (ЗПП) 
практично не змінилися і становили 67–68%. Видове багатство ковилових угруповань 
збільшилося з 92 до 104 видів, а видова насиченість травостоїв зросла з 25 до 32 видів / 
100 м². Про усталеність складу угруповань почасти може свідчити значне збільшення ви-
дів з високими показниками трапляння. 

Серед фітоценозів зонального типу на степу ще трапляються в комплексах дигре-
сивні типчатники (Festuceta valesiacae), які у 1990 р. були фоновим ценокомпонентом 
пасквального походження та солонцеві. Тепер на всіх трьох ключових ділянках їх площа 
становила 8,2 га і абсолютна більшість їх пов'язана з солонцюватими ґрунтами приплако-
рних смуг і пологих схилів, що облямовують депресії. Це низенькі, зріджені, насичені 
ефемерами травостої з невиразною підстилкою. Їх видове багатство зменшилося з 88 до 
64 видів, а видове насичення помітно зросло (з 22,7 до 28,0 видів / 100 м²) за майже не-
змінного ЗПП (59–60%). Група видів з високими показниками трапляння (не менше 80%) 
– Artemisia austriaca, Euphorbia seguierana, Eryngium campestre, Phlomis pungens Willd. – 
поповнилася такими різнотравними фітокомпонентами як Galium ruthenicum Willd., 
Linaria biebersteinii Besser, Potentilla semilaciniosa Borbas та ін.  

Як вже згадувалося, серед інтразональних фітоценозів на депресивних елементах 
мезо- і мікрорельєфу великого поширення набули угруповання формації Рoeta 
angustifoliaе та багатьох асоціацій зі співдомінуванням Poa angustifolia (ass. Stipa capillata 
+ Poa angustifolia; ass. Elytrigia repens + Poa angustifolia та ін.) – всього 154,2 га. За висо-
кої продуктивності травостоїв тут формується досить товстий шар мертвої підстилки (від 
8 до 15 (20) см). За незмінних показників видового насичення (в середньому 19 видів / 
100 м²) інші кількісні показники травостоїв значно поліпшилися: середнє ЗПП збільши-
лося з 48,2 до 55,4%, а видове багатство – з 57 до 103 видів / 100 м². 

За просторової експансії повзучопирійних (Elytrigieta repentis) угруповань значно 
поліпшилися такі числові показники їх як ЗПП (в середньому від 37,5 до 60,8%), видове 
багатство формації (з 68 до 106 видів), хоча видове насичення зменшилося з 21,0 до 15,5 
виду / 100 м². Постійним в травостоях повзучопирійників є лише P. angustifolia (траплян-
ня 100%), а інші фітокомпоненти трапляються не частіше ніж у 60% пробних геоботаніч-
них описів (Eryngium campestre, Galium ruthenicum, Sisymbrium altissimum L., Ttragopogon 
major Jacq. та деякі інші). 
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В угрупованнях формації Cariceta praecoсis, які за цей час (1990–2009 рр.) змісти-
лися зі схилів та мікродепресій на днища подів і на їх окраїни, практично не сталося по-
мітних кількісних змін, але їх травостої позбавилися ряду видів, що раніше часто і рясно 
тут зростали (Medicago romanica Prodan, Erysimum repandum L., Goniolimon tataricum (L.) 
Boiss., Carduus uncinatus та ін.), внаслідок чого різко зменшилася ценотична різноманіт-
ність ранньоосокових угруповань та загальна репрезентативність формації. 

Угруповання формації Bromopsideta inermis, які останнім часом поширювалися на 
степу разом з повзучопирійниками, були найкраще представленими у кварталі 23, де вони 
є звичайними на плоских днищах неглибоких подів, а також вздовж окраїн деяких з них 
та у вигляді окремих плям округлої форми (всього на ключових ділянках не менше 25 га). 
В порівнянні з попереднім станом у них збільшилися середнє ЗПП (з 14,4 до 67,2%), ви-
дове багатство (з 39 до 48 видів) та ценотична різноманітність. Видова насиченість траво-
стоїв трохи зменшилася (з 14,4 до 11,3 виду / 100 м²). 

Лучні та лучно-степові угруповання формації Elytrigieta pseudocaesiae займають 
днища подів, відносно глибоких западин, почасти схили подів та улоговин. Їх поширення 
на Північній ділянці невелике, проте вони вносять певну різноманітність в рослинний 
покрив степу. Серед співедифікаторів в угрупованнях відмічені майже всі мезофітні фі-
токомпоненти (Poa аngustifolia, Elytrigia repens, Carex рraecox, Vicia hirsutа (L.) S.F. Gray 
та ін.) За останні роки тут збільшилися ЗПП травостоїв (з 45,6 до 55,6%), видове багатст-
во (з 57 до 60 видів) та зменшилася видова насиченість (в середньому з 20,5 до 17,8 ви-
дів / 100 м²). Слід відзначити певні зміни в травостоях формації Vicieta tenuifoliae, а саме: 
збільшення ЗПП з 63 до 70%, зростання видового багатства з 57 до 60 видів та зменшення 
видового насичення з 20,5 до 17,8 виду / 100 м². 

Узагальнюючи структурні зміни основних формацій степу за останні 19 років, які 
ми вважаємо переважно постпірогенними, можна відзначити помітне зростання ЗПП у 
всіх угрупованнях, особливо в інтразональних, а в зональних фітоценозах плакорного 
фону такі зміни були неістотними. В інтразональних фітоценозах значно збільшилося 
видове багатство, особливо в угрупованнях формацій Poeta angustifoliae та Elytrigieta 
repentis, які за цей час просторово прогресували, а Cariceta praecocis втратила майже всі 
свої дифузні вкраплення на плакорах і остаточно сконцентрувалася переважно в депресі-
ях. Плакорні (зональні) ценози змінювали показники видового багатства залежно від тен-
денцій просторових змін, а саме: у прогресуючих в цьому відношенні ковилових угрупо-
вань видове багатство збільшувалося, а у деградуючих типчатниках (переважно пасква-
льних) воно різко зменшувалося. Видова насиченість травостоїв плакорних фітоценозів 
зросла на 6–7 видів / 100 м², а в інтразональних фітоценозах цей показник був неоднозна-
чним: на подових місцезростаннях (Elytrigieta pseudocaesiae, Elytrigieta repentis, Vicieta 
tenuifoliae) вона зменшилася на 3–9 видів / 100 м², на схилах (Poeta angustifoliae) лишила-
ся незмінною, а в угрупованнях Cariceta praecocis трохи збільшилася. 

Для аналізу і візуалізації змін основних ценокомпонент у просторі і часі ми скорис-
талися графічними схемами найважливіших перебудов у рослинному покриві, що сталися 
впродовж 42 років періодичних спостережень (рис. 4). За нерівномірного розподілу часо-
вих реперів, що контролюють параметри логістичних кривих, допускаються певні екст-
раполяції на окремих ділянках хроноряду, зокрема, на згадуваній раніше 19-річній прога-
лині у спостереженнях (1990–2009 рр.). Площа згарища від пожежі, що сталася під час 
обстеження 15-го кварталу у 2009 р., була розподілена пропорційно уцілілим площам ос-
новних геоботанічних виділів.  

В екологічному аспекті основні процеси, що відбуваються в степових фітосистемах 
(демутація, галогідрогенез, постпірогенні зміни, резерватна трансформація), зводяться в 
цілому до рівнів вологозабезпеченості. Тому найбільше узагальнені структурні зміни ха-
рактеризують поведінку двох провідних груп фітоценозів, які визначають фізіономіку 
степових фітоландшафтів: група ксерофітних фітоценозів, що репрезентують угрупован-
ня зонального типу в плакорних умовах, та група відносно мезофітніших фітоценозів, які 
відносяться до інтразональних ценоструктур (рис. 4, криві 1, 2). Як видно з наведених 
нижче графіків, загальний характер взаємозмін обох груп фітоценозів на всіх трьох клю-
чових ділянках був однотипним, майже синхронним, достатньо симетричним і просторово  
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Рис. 4. Графічні схеми сукцесії рослинності ключових 14, 15 та 23 кварталів ділянки "Північ-
на" новоасканійського заповідного степу впродовж 1967–2009 рр. Побудовано за картомет-
ричними даними періодичних обстежень 
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взаємокомпенсованим. На наш погляд, переплетення цих двох потужних фітоценокомпо-
нент відображають найістотніші зміни структури степових фітоценозів як наслідку сума-
рного впливу екзо- та ендогенних чинників, а саме: за послаблення сіножатево-
пасовищного і пірогенного пресу структурно мезофітніші угруповання швидко починали 
просторово переважати над ксерофітнішими ценозами і навпаки, – посилення зовнішніх 
впливів незабаром пригнічує мезоморфну складову і позначається на просторовому пере-
важанні ксерофітніших фітоценозів зонального типу. Повністю компенсовані просторові 
втрати і повернення до минулих станів не є повторенням пройденого шляху і цілковитим 
поверненням до минулих ценоструктур, бо до складу групи в різних співвідношеннях 
входять інші ценокомпоненти і поведінку кожної з них ми можемо простежити після ро-
зщеплення основних ценогруп на складові. Зокрема, угруповання формації Festuceta 
valesiacae на початку спостережень по-різному відгукнулися на послаблення експлуатації 
степу і перехід його до іншого режиму охорони. В цей час переважали тенденції до шви-
дкого скорочення площ дигресивних типчатників, хоча частина їх впродовж певного часу 
підтримувала кількісні параметри просторових показників на солонцюватих відмінах 
ґрунтів, і тільки значне та повсюдне поліпшення умов водозабезпечення степу та вплив 
потужних пожеж наприкінці XX і на початку XXI ст. звело до мінімуму загальну кіль-
кість типчатників (рис. 4, крива 4). Серед них станом на 2009 р. залишилися, головним 
чином, приурочені до солонцюватих відмін ґрунтів.  

У складі групи ксерофітних фітоценозів ковилові (Stipeta; рис. 4, крива 3) завжди 
були добре представленими ще на збійних степах (переважно Stipeta capillatae), але зале-
жно від спрямованості постпасквальних змін їх участь коливалася в значних межах, і під 
кінець спостережень вони лишалися домінуючими в плакорних умовах, почасти підтри-
мувані впливом ряду великих пожеж.  

Відносно слабкі прояви галогідрогенного процесу в педосфері позначилися на 
складі ряду степових угруповань появою пустельностепового ксеромезофітного Leymus 
ramosus, травостої з домінуванням якого поширювалися також на дуже давніх порушен-
нях степу, займали помітне місце в постпасквальних ценокомплексах і поволі зникали 
при формуванні сучасних постпірогенних угруповань. Перший яскравий і доволі неспо-
діваний спалах мезофітної реорганізації степових фітоценозів проявився в повсюдному 
розростанні серед ще неусталених постпасквальних фітоценозів угруповань формації 
Caricеta praecocis (рис. 4, крива 6). Після певного насичення степових ценокомплексів 
ранньоосоковими включеннями в травостоях ділянки "Північна" настали умови для стру-
ктурного і просторового урівноваження цих ценокомплексів з іншими складовими рос-
линного покриву. Внаслідок цього сталося скорочення площ ранньоосокових травостоїв, 
які тепер локалізуються переважно на депресивних елементах мікрорельєфу, де їх участь 
за умови епізодичних екзогенних впливів (пожеж) понині лишається незначною. 

В подальшому за аналізу графічної схеми сукцесії вдається з достатньою вірогідні-
стю простежити часову послідовність наростання участі мезоморфних фітокомпонентів у 
структурах степових фітосистем та поглиблення відповідної трансформації їх. Зокрема, 
вузьколистотонконіжники (Poeta angustifoliae) мали окремі слідові кількості переважно в 
облямівках дрібних западин ще за часів інтенсивного пасовищного використання степу, 
але їх поширення значно інтенсифікувалося в постпірогенних угрупованнях на обширних 
ділянках пологих схилів, де вони почасти втручаються в плакорно-степові угруповання з 
переважанням ксерофітних ценозів. Тепер найвищі рівні мезоморфної трансформації сте-
пу, його "олучнення", як наслідку поліпшення вологозабезпечення, ми пов'язуємо з екс-

Умовні позначення: 1 – група ксерофітних фітоценозів (Stipeta capillatae, Stipeta ucrainicae, Stipeta
lessinginae, Festuceta valesiacae, Bromopsideta riparіae, Artemisieta austriacae та ін.); 2 – група ме-
зофітних фітоценозів (Poeta angustifoliae, Cariceta praecocis, Elytrigieta repentis, Elytrigieta pseudo-
caesiae, Bromopsideta inermis, Leymeta ramosi, Vicieta villosae та деяких різнотравних угруповань); 
3 – ковилові фітоценози (переважно Stipeta capillatae, Stipeta ucrainicae і зрідка – Stipeta lessingiаnae); 
4 – типчатники (Festuceta valesiacae); 5 – вузьколистотонконогові угруповання (Poeta angustifoliae);
6 – ранньоосокові угруповання (Cariceta praecocis); 7 – пирійники (Elytrigieta repentis та Elytrigieta
pseudocaesiae); 8 – безостостоколосові угруповання (Bromopsideta inermis); 9 – угруповання коло-
сняку гіллястого (Leymeta ramosi); 10 – значна часова прогалина  в пер іодичних обстеженнях степу.
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пансією повзучопирійних (Elytrigieta repentis) та безостостоколосових (Bromopsideta 
inermis) фітоценозів. З них пирійники поволі стають звичайними ценокомпонентами по-
логосхилових місцезростань і тепер займають значні площі, а безостостоколосові ценози 
у значній кількості з'явились тільки недавно (рис. 4, криві 7, 8). 

Таким чином, дані фітоценотичного моніторингу свідчать про вихід степових фіто-
систем на такий рівень мезоморфної трансформації, якого степ не зазнавав тривалий час 
свого існування під впливом антропогенної експлуатації і який помітно порушив зональ-
не співвідношення екобіоморф відомих субклімаксових ценоструктур південного степу. 
Ритміку і коливальний характер перебудов фітосистем формують, головним чином, екзо-
генні (антропогенні) впливи, у зв'язку з чим можна розрізняти зміни дигресивні, демута-
ційні, галогідрогенні, пірогенні тощо, хоча вони відбуваються на потужному тлі цілого 
ряду природних факторів: епейрогенічні рухи поверхні слабко розчленованої безстічної 
території, кліматичні зміни, ендогенне кондиціювання фітоклімату тощо. 

Торкаючись проблем прогнозування майбутніх станів степу, можна відзначити ви-
соку залежність степових фітосистем від тривалості, регулярності й сталості впливів ко-
жного з профілюючих структури факторів. Тільки за значного пролонгування сучасних 
тенденцій можна однозначно вказати, що насичення і вихід на плато групи мезоморфних 
фітоценозів завжди буде супроводжуватися пригніченням ксероморфної складової, тому 
"типові" (субклімаксові) ковилові стани не матимуть постійного прояву, як це мало бути 
за помірного випасу, але можуть тимчасово з'являтися ("спалахувати") після пожеж як 
зональний тип фітоценозів. Важливо, що мезофітизація може сильно змінити сукцесійний 
потенціал степу та характер його лігнозної квоти, що відкриває шлях до деструктивного 
розмикання фітоценозів, руйнування їх ценотичного бар'єру напередодні неминучого 
втручання мало властивих цим степам різнотравних ценокомпонент та лігнозних біо-
морф. Останні в новоасканійських степах за загальної екстремальності умов існування 
досі мали дуже обмежений набір видів і серед них лише Amygdalus nana L. та Caragana 
scythica (Kom.) Pojark. формують автогенні угруповання, при цьому площа , зайнята чага-
рниковим степом з участю C. scythicа складає до 0,1 га (3 мікроосередки). Amygdalus nana 
зростає у вигляді вузького облямовуючого дно поду переходового поясу чагарникового 
степу на ділянці "Старій", яка перебуває у режимі абсолютної заповідності з 1898 р. , на 
прилеглому перелозі та подах східної частини масиву "Південний" (Дрогобыч, Ведень-
ков, 1993; Веденьков, Дрогобыч, 2003). Автори відзначають, що ще в першій половині 
XIX ст. A. nanа був інгредієнтом степових угруповань, але потім під тиском антропоген-
них навантажень практично зник з травостоїв на багато років. Й.К. Пачоський у 1916 р. 
знайшов 10 кущиків мигдалю степового в улоговині поблизу "Старого" степу. Для авто-
генної реалізації потенційних можливостей степу у відтворенні чагарникового варіанту з 
участю A. nana в умовах Біосферного заповідника "Асканія-Нова" потрібно було набагато 
більше екологічного часу, ніж у інших відмінах українських степів, наприклад, у "Хому-
товському степу" (Ткаченко, Лисенко, 2008). Тривалим послабленням пасовищного пресу 
можна пояснити "появу" Ferula orientalis L., яка досі не траплялася на Північній ділянці 
(Веденьков, Дрогобыч, 2003). 

У з'ясуванні питань про місце і роль сучасних змін гідробалансу території та їх 
впливу на подальший розвиток рослинного покриву південних степів ще є потреба пода-
льших досліджень моніторингового характеру, а також комплексного вивчення реакції 
фітосистем і педосфери на ритміку природного процесу та антропогенні фактори новіт-
нього типу. Першочергова роль в цих дослідженнях має належати Біосферному заповід-
нику "Асканія-Нова" імені Ф.Е. Фальц-Фейна.  
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