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АВТОГЕНЕЗ ФІТОСИСТЕМ АБСОЛЮТНО ЗАПОВІДНОЇ ДІЛЯНКИ 

ХОМУТОВСЬКОГО СТЕПУ. В.С. Ткаченко, Г.М. Лисенко. – У 2005 р. вп'яте було 
здійснено ретельне геоботанічне обстеження абсолютно заповідної ділянки Хомутовського 

степу, супроводжуване докладним картуванням її рослинного покриву. Представлена вся 
послідовність основних ценотичних трансформацій рослинності з часу організації заповід-

ника (понад 80 років) і докладна характеристика сучасних змін (структурних, просторових і 
часових). Зміни ілюстровані генералізованою картою рослинності, різночасовими картами 

чагарникової рослинності обстеженої ключової ділянки, графічною схемою сукцесії та гра-
фіком динаміки лігнозних біоморф. Відзначається вплив на степ поверхневої ранньовесня-
ної пожежі, яка охопила частину абсолютно заповідної ділянки у квітні 2003 року. На степу 
тривало встановлене напередодні панування угруповань Poeta angustifoliae та Amygdaleta 

nanae. На початку ХХІ ст. сталося незначне зменшення їх площ, яке компенсувалося відпо-
відним кількісним зростанням площі різнотравних фітоценозів. Таким чином, фітосистеми 

були відкинуті назад у своєму саморозвитку. Проте незмінним лишилося неухильне збіль-
шення площ під травостоями угруповань Vicieta tenuifoliae, з якими пов'язується циклічна 
складова резерватної сукцесії, в ході якої рівень насиченості лігнозними біоморфами ще не 
досяг порогу. Пожежа не вплинула на значні структурні і просторові зміни рослинності, але 
вона завуалювала пороговий рівень регіональної квоти лігнозних біоморф і ускладнила ви-

значення сукцесійного статусу деяких ценокомплексів в автогенезі. Подальші дослідження 
моніторингового характеру допоможуть з'ясувати, які якості фітоценоструктур накопичу-
ються в циклах саморозвитку (автогенезу) і чи є ці цикли звичайним режимом функціону-
вання мозаїчного автоклімаксу. 
 

АВТОГЕНЕЗ ФИТОСИСТЕМ АБСОЛЮТНО ЗАПОВЕДНОГО УЧАСТКА 

ХОМУТОВСКОЙ СТЕПИ. В.С. Ткаченко, Г.Н. Лысенко. – В 2005 г. пятый раз было 
проведено тщательное геоботаническое обследование абсолютно заповедного участка Хо-
мутовской степи, сопровождавшееся подробным картированием его растительного покрова. 
Представлены вся последовательность основных ценотических трансформаций раститель-
ности со времени организации заповедника (более 80 лет) и подробная характеристика сов-
ременных изменений (структурных, пространственных и временных). Динамика иллюстри-

рована генерализованной картой растительности, разногодичными картами кустарниковой 

растительности исследованного ключевого участка, графической схемой сукцессии и гра-
фиком динамики лигнозных биоморф. Отмечается влияние на степь поверхностного ранне-
весеннего пожара, охватившего часть абсолютно заповедной степи в апреле 2003 г. На сте-
пи продолжалось установившееся накануне господство сообществ Poeta angustifoliae и 

Amygdaleta nanae. В начале ХХІ ст. произошло незначительное уменьшение их площадей, 

компенсировавшееся соответствующим количественным увеличением площади разнотрав-
ных группировок. Таким образом, фитосистемы были отброшены назад в своем саморазви-

тии. Однако неизменным оставалось неуклонное увеличение площади под травостоями 

группировок Vicieta tenuifoliae, с которыми связывается циклический характер резерватной 

сукцессии, в ходе которой уровень насыщенности лигнозными биоморфами еще не достиг 
порога. Пожар не повлиял заметно на структурные и пространственные изменения растите-
льности, но он завуалировал пороговый уровень региональной квоты лигнозных биоморф и 

усложнил определение сукцессионного статуса некоторых ценокомпонентов в автогенезе. 
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Дальнейшие исследования мониторингового характера помогут определить, какие качества 
фитоценоструктур накапливаются в циклах саморазвития (автогенеза) и являются ли эти 

циклы обычным режимом функционирования мозаичного автоклимакса.  
 

AUTOGENESIS OF PHYTOSYSTEMS OF THE STRICTLY PRESERVED AREA OF 

KHOMUTOVSKYI STEPPE. V.S.Tkachenko, G.M. Lysenko. – A thorough geobotanical 

investigation accompanied by detailed mapping of the vegetation cover of the strictly preserved 

area of Khomutovskyi steppe was carried out in 2005 for the fifth time. Series of all main coenotic 

transformations of vegetation from the time of foundation of the reserve (more than 80 years ago) 

and detailed characteristic of current changes (structural, spatial and temporal) are presented. Such 

changes are illustrated in a generalized map of vegetation, diachronous maps of shrub vegetation 

of the investigated key area, a graphical scheme of succession and a graph of the lignose 

biomorphes dynamics. An influence of early spring superficial fire on the part of the steppe strictly 

preserved area in April 2003 is noted. The insignificant decreasing of the areas of earlier 

predominant Poeta angustifoliae and Amygdaleta nanae communities in the beginning of the 21st 

century were compensated by increasing of rich-herbs phytocoenosis areas which gives evidence 

of the fact that self-development of phytosystems was thrown back. The areas of Vicieta 

tenuifoliae communities remained constantly increasing and the level of lignose biomorphes 

saturation not reached limits that is correlated with such tendency of cyclic constituent of reservat 

succession. The fire did not caused the significant structural and spatial changes of vegetation, but 

concealed limit level of lignose biomorphes quota and have complicated of some 

coenocomponents successional status determination at their autogenesis. Following monitoring 

investigations will help to clear up which features of coenostructures can be accumulated in self-

development cycles (autogenesis) and if those cycles are the common regime of mosaic 

autoclimax functioning. 

 

Минуло 40 років з часу опублікування статті В.В. Осичнюка "Зміни рослинності за-
повідника Хомутовський степ за 40 років" (Осичнюк, 1966). Це була одна з перших пуб-

лікацій про важливі резерватогенні трансформації рослинного покриву степу, які визна-
чалися як його "олуговіння", про основні ознаки цього початкового етапу змін заповідно-
го степу. Було зроблено висновок про закономірність процесу “олуговіння” степу та, у 
зв'язку з цим, про потребу встановлення науково обґрунтованого режиму охорони степо-
вої рослинності в заповіднику. З того часу позбавлені важливої консументної складової 
степові екосистеми в заповідниках стали об'єктом посиленої уваги насамперед як динамі-
чні системи, процеси структурних перетворень яких проливають світло на природу сте-
пового біому, його генезис та еволюцію. Тому особливої ваги набули обстеження Хому-

товського степу моніторингового характеру, які включають фіксацію просторового роз-
поділу рослинних угруповань на геоботанічних картах та докладні матеріали про стани 

абсолютно заповідного степу (АЗС) впродовж 80 років. У зв'язку з цим, в червні 2005 р. 
було проведено чергове, п'яте в часовій послідовності (1969, 1983, 1989, 1996, 2005 рр.) 
докладне реінвентаризаційне обстеження найдавнішої частини АЗС, супроводжуване ве-
ликомасштабним геоботанічним картуванням (1 : 2 500). Загальне уявлення про структу-

ру рослинного покриву цієї ділянки можна отримати з легенди до геоботанічної карти в 
масштабі польової зйомки та з генералізованого варіанту цієї карти (рис. 1).  

 

Легенда до карти рослинності абсолютно заповідної ділянки Хомутовського степу 

станом на червень 2005 р. 
I. Степові чагарники 

1. Зарості жостіру проносного (Rhamnus cathartica L.), сливи степової (терну – 

Prunus stepposa Kotov), жимолості татарської (Lonicera tatarica L.), бузини чорної 
(Sambucus nigra L.) та карагани кущової (Caragana frutex (L.) K. Koch) у різних співвідно-
шеннях цих порід на місці колишніх караганників (Caraganeta fruticis). 

2. Зарості жостіру проносного (Rhamneta catharticae) в тернових куртинах та 
подекуди у вигляді поодиноких скупчень R. catharica у відкритому степу. 

3. Терняки (Pruneta stepposae) переважно у вигляді щільних непрохідних за-
ростей подекуди з домішками Rhamnus cathartica, іноді розладнаних пожежею 2003 року. 
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4. Дрібні фрагменти заростей шипшини (Rosa corymbifera Borkh., R. canina L., 

R. chomutoviensis Chrshan. et Laseb.). 

5. Караганники (Caraganeta fruticis) на перегинах схилу Брандтівської балки з 
домішкою дифузно розсіяних кущів Rhamnus cathartica, Lonicera tatarica і Prunus 

stepposa та зі співдомінуванням мигдалю степового (Amygdalus nana L.). 

6. Степовомигдальники чисті (Amygdaletum nanae purum) без помітної доміш-

ки трав. 
7. Деградуючі в саморозвитку та під впливом пожежі вузьколистотонконогові 

степовомигдальники (ass. Amygdalus nana –  Poa angustifolia + різнотрав'я; ass. A. nana – 

P. angustifolia + Elytrigia repens + різнотрав'я). 
8. Деградуючі в саморозвитку та під впливом пожежі повзучопирійні степо-

вомигдальники (ass. A. nana – E. repens; ass. A. nana – E. repens + Galium aparine; ass. 

A. nana – E. repens + Poa angustifolia + різнотрав'я). 
9. Тонколистовикові степовомигдальники (ass. A. nana – Vicia tenuifolia). 

II. Чагарникові степи 

10. Вузьколистотонконогові з участю A. nana (ass. [A. nana] – P. angustifolia + 

різнотрав'я). 
11. Тонколистовикові з участю A. nana (ass. [A. nana] – Vicia tenuifolia (+ 

G. aparine). 

III. Резерватні угруповання різнотравно-дерниннозлакових степів 

12. Найкрасивішоковилові (Stipeta pulcherrimae), переважно ass. Stipa 

pulcherrima + Poa angustifolia; ass. S. pulcherrima + P. angustifolia + Elytrigia repens та ass. 

P. angustifolia + S. pulcherrima + різнотрав'я. 
13. Дрібні фрагменти гребінчастожитнякових угруповань (Agropyreta pectinati) 

на верхів'ях окремих пагорбів та старих байбаковин. 

IV. Резерватні угруповання різнотравно-кореневищнозлакових степів 

14. Вузьколистотонконогові (Poeta angustifoliae) з незначною домішкою інших 
злаків та різнотрав'я, які формують основний фон на абсолютно заповідному степу. 

15. Вузьколистотонконогові зі співдомінуванням Elytrigia repens (подекуди 

E. intermedia). 

16. Повзучопирійні (Elytrigieta repentis) часто зі співдомінуванням Poa 

angustifolia та незначною домішкою різнотрав'я. 
17. Повзучопирійні (Elytrigieta repentis) зі співдомінуванням Vicia tenuifolia, 

іноді з рясною домішкою Cirsium setosum та Galium aparine. 

18. Cередньопирійні (Elytrigieta intermediae), які часто вкраплюються до вузь-
колистотонконогових та повзучопирійних без чітких меж. 

19. Окремі невеликі плями Bromopsideta inermis. 

20. Стійкий локалітет Calamagrostidetum epigeioris purum, приурочений до дна 
Діагональної улоговини. 

21. Фрагменти мезоксерофітних угруповань Elytrigieta repentis та Vicieta 

tenuifoliae з рясною участю Melica transsilvanica Schur. 

V. Різнотравні та злаково-різнотравні резерватні угруповання 

22. Тонколистовикові (Vicieta tenuifoliae), представлені переважно такими 

угрупованнями: (ass. Vicietum tenuifoliae purum; ass. V. tenuifolia + E. repens; ass. 

V. tenuifolia + G. aparine). 

23. Російськосолонечникові (Galatelleta rossicae): ass. Galatella rossica + 

P. angustifolia + E. repens; ass. G. rossica + E. repens; ass. G. rossica + P. angustifolia + різ-
нотрав'я. 

24. Несправжньовогнистоломиносові (Clematiseta pseudoflammulae): ass. 

Clematis pseudoflammula + E. repens + P. angustifolia; ass. C. pseudoflammula + 

P. angustifolia + різнотрав'я. 
25. Злаково-різнотравні угруповання з рясною домішкою Inula germanica L., 

або домінуванням оману німецького (Inuleta germanicae). 

26. Трав'янистобарвінкові (Vinceta herbaceae) угруповання, переважно у вигля-
ді ass. Vinca herbacea + P. angustifolia. 
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27. Малорутвицеві (Thalictreta minusae) на дрібних мікрозниженнях з рясною 

домішкою P. angustifolia та E. repens. 

28. Зарості Glycyrrhiza glabra L. на привододільній частині абсолютно заповід-

ного степу. 

29. Дрібні фрагменти ксеромезофітних різнотравних угруповань з домінуван-

ням в травостоях осоту щетинистого (Cirsium setosum (Willd.) Besser). 

30. Злаково-різнотравні угруповання з рясною домішкою молочаю прутовид-

ного (Euphorbia virgultosa Klokov). 

 

В дослідженнях динаміки рослинності Хомутовського степу і ділянки АЗС, крім ка-
ртографічного моніторингу (Ткаченко, 1992а, б, 2000, 2004; Ткаченко, Генов, 1988, 1999), 

значне місце посідають докладні першоописи степу Ю.Д. Клеопова (1927), М.І. Котова 
(1938), М.І. Котова і Є.Д. Карнаух (1940), Ф.О. Гриня (1956) та значно пізніші характери-

стики ценоструктур степу з аналізами перебігу сукцесійного процесу і пошуками його 

закономірностей В.В. Осичнюка (1966, 1973), почасти зі співавторами – Г.І. Біликом та 
В.С. Ткаченком (Растительный покров…, 1976; Білик, Ткаченко, 1971; Білик та ін., 1975).  

Відновлення рослинності в заповідному степу почалося зі стадії типчакового збою 

(Клеопов, 1927), досягло ковилової стадії (Котов, 1938), на якій степ лишався впродовж 

ряду повоєнних років (Гринь, 1956). Після впровадження суворішого режиму охорони в 
травостоях були відмічені перші прояви експансії кореневищних злаків (переважно 
Bromopsis inermis (Leyss.) Holub, Elytrigia repens (L.) Nevski) та карагани кущової 
Caragana frutex (L.) K. Koch. Ці процеси, що характеризувалися як "олуговіння" степу та 
мезофітизація травостоїв, були докладно описані Ф.О. Гринем (1956) та В.В. Осичнюком 

(1966, 1973) і особливо яскраво проявлялися на АЗС. Їх відхилення від типових зональ-
них ценоструктур було візуалізовано першим докладним геоботанічним картуванням 

АЗС у 1969 р. (Білик, Ткаченко, 1971). В той час тут вже цілком переважали кореневищ-

нозлакові угруповання (безостостоколосові, пирійні, вузьколистотонконогові та ін.), які 
займали 88,4 % площі цієї ділянки, а на щорічно викошуваній протипожежній смузі їх 
було вдвоє менше (44,9%). Дерниннозлакові угруповання займали відповідно 9,6% площі 
АЗС та 54,6% площі протипожежної смуги. Чагарникові угруповання в цьому стартово-
му, по відношенню до наступних, стані займали не більше 2% площі АЗС (Білик, Ткачен-

ко, 1971). Загалом, вже наприкінці 1960-х років минулого століття травостої АЗС значно 

відрізнялися від "типових", чи "еталонних" різнотравно-типчаково-ковилових структур і 
їх в той час ми характеризували як "пирійно-безостостоколосові" (Ткаченко, 2004). Від 

того часу згадана відмінність і контрастність фітоструктур АЗС відносно "типових" ста-
нів степу тільки зростала, щоразу набираючи нових специфічних форм, які в цілому відо-
бражали стадійність саморозвитку (автогенезу). Зокрема, повторним реінвентаризацій-

ним обстеженням і картуванням АЗС у 1983 р. був зафіксований загальний "різнотрав-
ний" стан травостоїв, оскільки близько 40% площі АЗС займали угруповання з доміну-

ванням Inula germanica L., Vicia tenuifolia Roth, Thalictrum minus L., Galatella rossica 

Novopokr., Vinca herbacea Waldst. et Kit. та ін. Водночас, на тлі все ще пануючих на АЗС 

кореневищнозлакових угруповань (займали 59% площі) відносно швидкими темпами 

поширювалися фітоценози Poeta angustifoliae, які осібно посідали більше третини тери-

торії АЗС (35,6%). На цьому етапі саморозвитку фітосистем характерною була швидка 
деградація угруповань Bromopsideta inermis (щорічне зменшення на 1,35 га, що узгоджу-

валося з темпами наростання площ під різнотравними угрупованнями). Таким чином, да-
ні повторного картування АЗС у 1983 р. дали можливість уточнити спрямованість авто-

генетичної сукцесії та послідовність зміни домінування ценокомпонентів, проте ще не 
сформували достатніх уявлень про механізми та причинність автогенної сукцесії. 

На час третьої геоботанічної зйомки у 1989 р. найпоширенішими на АЗС лишилися 
ті ж самі Herbeta variae та Poeta angustifoliae, проте перші разом з Vicieta tenuifoliae помі-
тно перевершували других, тому загалом стан рослинного покриву ділянки лишався "різ-
нотравним", достатньо репрезентуючим різнотравну стадію автогенезу. На темпах поши-

рення чагарникових угруповань позначився своєрідний "сплеск" розростання Amygdaleta 
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nanae (темпи за минулі шість років зросли від 0,13 до 1,18 га/рік), що, очевидно, позначи-

ло початкові фази активізації чагарникової стадії. 
Для унаочнення подальших основних перетворень рослинних угруповань на АЗС 

нами була побудована графічна модель автогенетичної сукцесії фітосистем (Ткаченко, 
1992б), яку можна нарощувати в міру того, як збільшується тривалість обстежень (моні-
торинг) цієї ділянки степу (рис. 2). Зокрема, у четвертому реінвентаризаційному обсте-
женні АЗС у 1996 р. визначальними стали просторові зміни чагарникових угруповань 
(рис. 2, [71]), що займали у 1983 р. 4,3% площі АЗС, у 1989 р. – 12,2% та у 1996 р. – 

32,4%, це дуже позначилося на структурі рослинного покриву та його фізіономіці. Крім 

масового розростання Amygdalus nana L., почалося прискорене розселення лісового чага-
рника Rhamnus cathartica L. Більше третини площі АЗС продовжувала перебувати під 

фоновими угрупованнями формації Poeta angustifoliae (рис. 2, [3]). Кореневищні угрупо-
вання (Bromopsideta inermis, Elytrigieta repentis, Meliceta transsilvanicae та ін.) охоплюва-
ли в цей час мінімальні площі (близько 10%, рис. 2 [2, 4]). Різко зменшилася у рослинно-
му покриві доля різнотравних угруповань (рис. 2 [5, 6, 8]), трансформованих переважно у 

чагарникові степи з участю Amygdalus nana (рис. 2 [7]) і серед них лише зарості Vicieta 

tenuifoliae зберігали поступальне нарощування своїх площ (рис. 2 [6]). На цей час була 
помічена поява багатьох осередків розростання перспективної різнотравної компоненти – 

Clematis pseudoflammula Schmalh. еx Lipsky. Дерниннозлакові угруповання (рис. 2 [1]) 

дуже уповільнили темпи скорочення і подекуди ще утримувалися серед резерватно тран-

сформованих фітоценозів.  
Всі ці значні і малоочікувані зміни характеризували перехід від різнотравної до ча-

гарникової стадії автогенезу на АЗС, де ще тривала фітогенна оптимізація вологозабезпе-
чення, яка сприяла поселенню на степу чагарників і дерев. У зв'язку з цим нами було ви-

словлене припущення, що щільність заселення лігнозними біоморфами повинна мати 

змінний характер, залежний від загальних запасів вологи в грунті, які вони почасти фор-
мують і на які істотно впливають – саморегулювання структур механізмом десукційної 
ксеризації екотопів (Ткаченко 1992а, б; 2000). Такий механізм саморегуляції фітосистем 

включає широко представлений в живих системах принцип зворотнього зв'язку, коригу-

ючий сигнал в якому виробляється як реакція ценотичних структур на залежні від них 
зміни вологозапасів. Десукційна ксеризація місцезростань в цьому випадку виступає 
профілюючим фактором гомеостатичних фітоценоструктур і діє на значно потужнішому 
тлі загальнокліматичних характеристик регіону (Ткаченко, 2000). Було відзначено, що 70 

років існування в режимі невтручання призвело до високого насичення рослинного пок-
риву АЗС степовомигдалевими (Amygdaleta nanae) ценокомпонентами, проте насичення 
його такими чагарниками як Rhamnus cathartica і Prunus stepposa ще триває (Ткаченко, 
2000, 2004).  

Cтаном на 2005 р. за картометричними даними найпоширенішими на АЗС лишали-

ся, як і раніше, угруповання формації Poeta angustifoliae (займали 30,6% площі проти 

35,9% її у 1996 р., рис. 1). В ценотичному відношенні ці угруповання стали меншрізнома-
нітними в порівнянні з 1996 р. внаслідок зменшення кількості поєднань едифікатора з 
численними різнотравними співдомінантами (Phlomis tuberosa L., Galatella rossica, Salvia 

nutans L., Vicia tenuifoli, Vinca herbacea та ін.). Всі числові показники, що характеризують 
формацію, поліпшилися: видове багатство зросло з 116 до 154 видів, видова насиченість 
збільшилася з 34,1 до 41,8 видів/100 м2, нижчі значення загального проективного покрит-
тя збільшилися, в середньому, на 10% (з 45–75% у 1996 р. до 55–75% – у 2005 р.). Дещо 
зросла також кількість видів з траплянням понад 80%, бо крім колишніх постійних супро-
відних видів (Elytrigia repens, Amygdalus nana, Convolvulus arvense L., Inula germanica, 

Thalictrum minus, Phlomis pungens Willd. i Stachys recta L.), ними стали також Adonis 

wolgensis Steven, Asparagus polyphyllus Steven, Marrubium praecox Janka, Limonium 

platyphyllum Lincz. та ін. В будові травостоїв характерною є диференціація їх на два нечітко 
виражених висотних під'яруси, з яких нижній (40–50 см заввишки) часто формують неви-

сокі, галузисті стебла Amygdalus nan, і з часом вкриваються ажурною сіткою з висячої  
                                                 
1 Цифрою в квадратних дужках позначено номер кривої на графічних схемах (рис. 2, 5). 
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мертвої підстилки переважно з торішніх решток Poa angustifolia L., внаслідок чого загальна 
товщина підстилки досягає 30 см. Домінуючий злак під час цвітіння формує характерний 

палевий аспект з ліловим відтінком волотей тонконога вузьколистого, який по мірі дозрі-
вання стає солом'яно-білим, а відмираючи восени, пухким шаром покриває і маскує в ці-
лому невисокі, дуже поширені тут чагарники Amygdaleta nanae. Поряд зі згаданими стру-

ктурними змінами угруповання Poeta angustifoliae у 2005 р. стали трохи менше розпо-
всюдженими на АЗС (рис. 1, рис. 2 [3]), ніж у попередні роки (1983, 1989, 1996 рр.), і ця 
зміна була у протифазі до групи різнотравних фітоценозів (рис. 2 [5, 8]), що може свідчи-

ти про спрямованість трансформації згаданих угруповань. 
На другому місці за поширеністю на АЗС у 2005 р. стояли степові чагарники та ча-

гарникові степи (рис. 2 [7], рис. 3), які разом займали 27,3% площі. В цій групі фітоцено-
зів домінували угруповання з участю A. nana (охоплювали майже 20% площі АЗС). Як 
правило, це досить одноманітні невиразно двоярусні, сірувато-зелені травостої з числен-

ними безлистими засихаючими гілками пригніченого A. nana та проникаючими до складу 

фітоценозів злаків і багатьох різнотравних компонентів. В порівнянні з попереднім ста-
ном 1996 року, вони стали ценотично одноманітнішими, бо у їх складі різко переважали 
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угруповання зі співдомінуванням у трав'яному ярусі P. angustifolia і, водночас, рідше ста-
ли траплятися поєднання A. nana з Vicia tenuifolia, Phlomis tuberosa, Inula germanica, 

Galatella rossica та ін. Видове багатство формації зменшилося в середньому зі 113 до 92 

видів (в чистих заростях Amygdaleta nanae purum – з 86 до 56 видів), а видова насиченість 
трохи зросла (від 26,9 до 28,2 види на 100 м2). Загальне проективне покриття лишилося 
майже незмінним (в межах 60–90%). Серед видів, що мали високе трапляння (не менше 
80%), значно переважали численні різнотравні і степові ксерофітні та мезоксерофітні фі-
токомпоненти (Artemisia pontica L., Inula germanica, Nepeta parviflora M. Bieb., Phlomis 

pungens, Salvia nemorosa L., Stachys recta та ін., всього до 20 видів) та два види злаків – 

P. angustifolia i E. repens. Зміни у складі і будові фітоценозів формації Amygdaleta nanae 

та місце, яке вони посіли в сучасній просторовій структурі рослинного покриву АЗС, сві-
дчать про те, що вони перебувають на межі толерантності нативних автогенетичних це-
ноструктур, або, інакше, вийшли на передній край сучасних автогенетичних трансформа-
цій степових фітосистем, котрі можна віднести до пізніх стадій їх саморозвитку, що на-
ближаються до автоклімаксових ценокомплексів з певною квотою лігнозних компонен-

тів, кількісний рівень якої встановлюється в різнорічних флуктуаціях під контролем клі-
матичних змін. 

Флуктуаційна поведінка пирійних угруповань (переважно Elytrigieta repentis) в ба-
гаторічних змінах (рис. 2, [4]) призвела до помірної і помітної її представленості серед 

інших угруповань на АЗС. Станом на 2005 рік, після значного зменшення поширення їх у 
80–90-х роках минулого століття, пирійники займали близько 17% площі АЗС. З часу по-
переднього обстеження АЗС структура пирійників зазнала невеликих змін, до яких можна 
віднести незначну ксеризацію видового складу угруповань, збільшення видового багатст-
ва формації (від 52 до 76 видів), середньої видової насиченості угруповань (від 21,5 до 
27,8 види на 100 м2) та незначного зменшення загального проективного покриття травос-
тоїв, яке варіювало раніше в межах 50–100%, а тепер в межах 65–95%. Серед видів, які 
відзначалися високим траплянням (не менше, ніж на 80% пробних ділянок), звичайними 

були Poa angustifolia, Phlomis pungens, P. tuberosa, Marrubium praecox Janka, Convolvulus 

arvense, Salvia nemorosa, Stachys recta та ін. – всього 12 видів. Під час формування різно-
травної стадії спонтанної самоорганізації фітосистем АЗС пирійова компонента в сукце-
сійному процесі зазнала значного скорочення, проте на час обстеження степу у 2005 р. 
вона наблизилася до максимальних значень свого поширення на кореневищнозлаковій 

стадії саморозвитку (у 1960–1970-і роки минулого століття). Зважаючи на те, що це одні з 
найпродуктивніших фітоценозів степу, вони сприяють накопиченню підстилки та органі-
ки в грунтах, а це знову може викликати пожвавлення різнотравної компоненти в сукце-
сійній системі, формуючи певну ритміку автогенетичних перетворень даного типу. 

Різнотравні угруповання займали одне з провідних місць в просторовій структурі 
рослинного покриву АЗС, і на графічній схемі сукцесії вони представлені трьома компо-
нентами: фітоценозами формації Vicieta tenuifoliae (охоплюють 15,6% площі АЗС; виділ 
10 на рис. 1; рис. 2, [6]); угрупованнями з домінуванням у травостоях Inula germanica, 

Thalictrum minus, Galatella rossica та ін. (8,9% площі АЗС; виділи 11–14 на рис. 1; рис. 2, 

[5]) та кривою, що поєднує сумарно обидві попередні компоненти (всього близько чверті 
АЗС; рис. 2, [8]). 

Впродовж всього ряду спостережень найбільшою послідовністю неухильного на-
рощування площ відзначалися угруповання Vicieta tenuifoliae. Якщо на згаданій раніше 
кореневищнозлаковій стадії саморозвитку ці угруповання ледь проявлялися, переважно 

на дні Діагональної балки (плескатої улоговини стоку на АЗС), то тепер вони зосереджені 
обабіч цього дна та повсюдно розсіяні плямистими скупченнями на ледь помітних мікро-
депресіях, а місцями колишні плями злилися у чималі суцільні масиви складної конфігу-

рації (рис. 1). Зміна дислокації та розподілу відносно мікрорельєфу цих та суміжних по 
висотному екологічному ряду угруповань, які фактично диференціюються за ступенем 

вологозабезпечення, в найзагальніших рисах має такий вигляд: на дні водозбірних улого-
вин та інших депресій переважають угруповання ass. Elytrigia repens + Galium aparine; на 
ледь помітних схилах широкою смугою розташовуються послідовно і часто перемежову-

ються угруповання ass. Vicietum tenuifoliae purum, ass. Amygdaletum nanae purum та ass. 
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[Amygdalus nana] – Poa angustifolia; на плато і мікровододілах переважають угруповання 
формації Poeta angustifoliae (рис. 4). Угруповання з домінуванням Vicia tenuifolia виявили 

високу стійкість, ценотично урізноманітнювалися внаслідок появи в травостоях співдо-
мінуючих Poa angustifolia, Galatella rossica, Galium aparine L., Inula germanica та ін. Ви-

дове багатство формації трохи зросло (від 60 до 77 видів), а видове насичення травостоїв 
лишилося практично незмінним (24,5 види на 100 м2). Загальне проективне покриття не-
значно зменшилося від (60–100% – в середньому 87% до 70–95% – в середньому 85%) 

переважно внаслідок падіння показників осібного покриття едифікатора. Абсолютною 

постійністю в угрупованнях відзначалися Poa angustifolia, Phlomis pungens, P. tuberosa, 

Thalictrum minus, Convolvulus arvense та Asparagus polyphyllus. З високим відсотком трап-

ляння (понад 80%) тут зростає кільканадцять видів мезоксерофітного різнотрав'я (Salvia 

nemorosa, Galium aparine, Inula germanica, Sisymbrium polymorphus (Murray) Roth та ін.) 

та Elytrigia repens. Подекуди специфічні за будовою травостої цих угруповань втрачають 
тонколистогорошкову домінанту, замість якої розростаються пирій та різнотравні компо-
ненти фітоценозів. На пізніх стадіях автогенезу степових фітосистем роль і сукцесійний 

статус угруповань Vicieta tenuifoliae можуть бути особливими, бо азотфіксуюча здатність 
їх домінанти спроможна спрямувати сукцесію по моделі сприяння (стимулювання), вна-
слідок чого неухильне просторове наростання цих угруповань може досягти порогових 
значень (виходу кривої 6 на рис. 2 на плато). Це могло б позначати істотну сукцесійну 

стабілізацію фітосистем та урівноважування співвідношень певних ценокомплексів та 
інших складових в ценоструктурах мозаїчного автоклімаксу. Зокрема, можлива зміна 
співвідношення сукцесійних наступників, серед яких важливе місце на АЗС посідають 
активні споживачі азотних сполук – мегатрофні степові і лісові чагарники A. nana, Prunus 

stepposa та Rhamnus cathartica. Очевидно, відмінності у рівнях трофності та відношення 
до вологозабезпечення зумовили активне втручання лісових і степових чагарників у заро-
сті Caraganeta frutex purum, які в багатьох місцях поступилися їм. Внаслідок цього площа 
заростей C. frutex зменшилася (рис. 5, [9]), а на їх місці розрослися зарості Pruneta 

stepposae i Rhamneta cathrticae (рис. 5, [8]). 

Взявши до уваги залежність активності сукцесійних наступників (A. nana, 

P. angustifolia) від здатності "самомеліорації" фітосистем, можна здогадатися про втрату 
чіткої векторизованості сукцесійного процесу і теперішній перехід його на такі зміни 

стану фітосистем, за яких вони повертаються до майже ідентичного стану через досить 
тривалі відтинки часу. Якщо ці уявлення будуть підтверджені в наступних спостереженнях,  
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то стане зрозумілим циклічний (коливальний) характер сукцесії, початкові ознаки якого 
можна помітити тепер, на пізніх стадіях саморозвитку фітосистем, і яким в автоколива-
льному режимі встановлюються та функціонують комплексні ценоструктури мозаїчного 

автоклімаксу. 
До помітних і значних за площею різнотравних угруповань слід віднести загалом 

досі мало властиві для Хомутовського степу клональні плямисті зарості ломиносу не-
справжньовогнистого (Clematiseta pseudoflammulae) та солонечника російського 

(Galatelleta rossicae). Перші з них почали лише тепер повсюдно поширюватися, не вияв-
ляючи чіткої екотопічної приуроченості та формуючи білосніжні запашні плями квітучо-
го на початку літа Clematis pseudoflammula. В заростях цього виду загальне проективне 
покриття досягає 70–85%, з яких від 30 до 70% припадає на едифікатор, решта – на Poa 

angustifolia та численні види степового різнотрав'я. Видове багатство не виявлене, а ви-

дове насичення досягає 20–26 видів на 100 м2. Округлі плями заростей з часом розроста-
ються і подекуди, особливо на депресіях, зливаються в чималі масиви. На старій ділянці 
АЗС у 2005 р. вони займали близько 2% її площі (рис. 1, виділ 12).  

Поширення Galatelleta rossicae розпочалося з розростання невеликого локалітету з 
домінуванням цього виду на пологому степовому схилі, де він досі зростає на місці ксе-
рофітніших угруповань. Тепер G. rossica нерівномірно розсіявся по всій АЗС. Травостої 
цього угруповання заввишки 75–80 см і щільністю до 85% змикаються в другій половині 
літа над засихаючими P. angustifolia, V. tenuifolia та численним степовим різнотрав'ям. 

Ряд екобіоморфологічних особливостей цього виду може зумовити значну участь його в 
ценоструктурах мозаїчного автоклімаксу, а на час досліджень ценози з його домінуван-

ням охоплюють 3,5% площі АЗС (рис. 1, виділ 11). 

Значна частина різнотравних угруповань (Vinceta herbacea, Thalictreta minusae, 

Inuleta germanici та ін.) пов'язана з мікродепресіями, малопомітними плоскими улогови-

нами стоку, де вони представлені малими, недостатніми для фіксації на карті ділянками. 

Це досить строкаті і щільні (загальне проективне покриття 80–85%) ксеромезофітні угру-

повання, часто з рештками своїх сукцесійних попередників (P. angustifolia, E. repens). В 

минулому їх поява у значній кількості (у 1980-х роках ХХ ст. – рис. 2, [5, 8]) завершува-
лася інтенсивною трансформацією у чагарниково-степові угруповання (рис. 2, [7]). 

З дерниннозлакових угруповань у 2005 р. найпомітнішими на АЗС були рештки 

угруповань Stipeta pulcherrimae, які майже цілком зникли на схилах Брандтівської балки і 
тепер подекуди з'являються на пологому плато у вигляді безформних потяжин і плям (за-
галом не більше 0,5 га), походження яких ми пов'язуємо з аридускулами. Ценотична різ-
номанітність формації у порівнянні з 1996 р. помітно зменшилася, оскільки більшість 
угруповань представлена ass. Stipa pulcherrima + Poa angustifolia + різнотрав'я. Видове 
багатство зросло з 79 до 96 видів, а видова насиченість – з 33,7 до 40,4 види/100 м2. Зага-
льне проективне покриття травостоїв лишилося незмінним (55–75%). Осібне покриття 
домінанта змінюється від 10 до 40% (в середньому становить близько 30%). В угрупован-

нях значно (на 35 видів) зменшилася кількість різнотрав'я і збільшилася кількість чагар-
ників і злаків (по 4 види для кожної групи). Помітно змінився список постійних видів 
(трапляння 100%): крім спільних для обох часових зрізів P. angustifolia, S. pulcherrima K. 

Koch, Falcaria vulgaris Bernh., зникли з нього F. valesiaca Gaud., Securigera varia (L.) 

Lassen, Centaurea adpressa Ledeb. та ін., натомість стали I. germanica, Nepeta parviflora, 

Salvia nemorosa та ін. Судячи з графічної схеми сукцесії (рис. 2), на АЗС тривають досить 
інтенсивні зміни в межах ряду достатньо пластичних "близькопорогових" та екологічно 
досить відмінних ценокомпонент, серед яких найпоширеніші нині угруповання формацій 

Poeta angustifoliae i Amygdaleta nanae, з одного боку, і переважно різнотравні та деякі ко-
реневищнозлакові – з другого. За минулий дев'ятирічний відтинок часу загальна площа 
чагарникового степу і чагарникових заростей, всупереч набутим раніше темпам і спрямо-
ваності, помітно зменшилася. І хоча ця втрата становила лише 4,5% від площі АЗС, або 
майже 18% від їх площі у 1996 р., саме вона відбиває сутність сучасних змін, і не тому, 
що вона є показником реверсивного характеру векторизованої сукцесії, що руйнує перс-
пективи на виповнення всіх придатних для зростання Amygdalus nana екотопів, а тому, 

що в ній приховується флуктуаційний механізм становлення просторових співвідношень 
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потенційних (автоклімаксових) ценоструктур. Дещо меншими були втрати площ під ву-

зьколистотонконоговими угрупованнями. Зі схеми видно, що всі втрати компенсувалися, 
головним чином, зростанням площ різнотравних, почасти повзучопирійних угруповань. 
Ми схильні були пояснити ці зміни впливом ранньовесняної пожежі, що сталася 10 квіт-
ня 2003 р. Осередок загорання знаходився на східній межі заповідного степу, і пожежа 
охопила тільки північно-східну частину АЗС на площі близько 30 га (рис. 3). Незважаючи 

на значні запаси горючого матеріалу (підстилка) і сильний східний вітер, пожежа була 
поверхневою, побіжною і малоефективною, бо на цю пору підстилка лишалася вологою, 

а основним паливним матеріалом був калдан (стоячі торішні стебла трав) та так звана 
"висяча підстилка", які підсохли на вітрі. "Висячий" стан верхнього шару підстилки за-
безпечувався стеблами Amygdalus nana, на які налягало ажурне плетиво пухкої "висячої" 

підстилки з торішніх листя і стебел P. angustifolia та подекуди й інших трав. Такою ж бу-

ла структура паливного матеріалу на окраїнах чагарникових заростей, а на окраїнах тер-
нових заростей до нього додавалося чимало "перекоти-поля". Добре аероване паливо лег-
ко спалахувало і підтримувало горіння, згубно діючи на верхні надземні частини чагар-
ників та затухаючи на нижніх шарах щільно злежалої і вологої підстилки. Відсутність 
трав, а, отже, і підстилки у заростях чагарників позбавляла їх від впливу вогню, або ж цей 

вплив обмежувався вузькою облямівкою на окраїнах заростей, лишаючи неушкодженими 

їх центральні частини. Таким чином, A. nana в степових угрупованнях з його участю 

сприяв збільшенню ефективності цієї побіжної ранньовесняної пожежі, внаслідок чого 
сам же найбільше постраждав. Молоде листя і паростки A. nana постраждали також від 

ранньовесняних приморозків, а на початку літа на вцілілі рештки заростей цього чагар-
ника напала гусінь, яка вщент об'їла його листя. Крім того, чагарниковий ярус A. nana 

перебуває в угрупованнях у другому висотному під'ярусі, внаслідок чого на нього діє фа-
ктор затінення. Можливо, характер внутрішніх взаємовідносин зумовлює його самовиро-
дження в заростях, як авторегуляція надмірного рівня участі лігнозних біоморф в ценост-
руктурах даної стадії автогенезу. Разом всі ці впливи і фактори обумовили доволі значне 
падіння загальної площі чагарникового степу і чагарникових заростей (рис. 5), що стали-

ся, головним чином, внаслідок втрат Amygdaleta nanae. Графік динаміки лігнозних біо-
морф на АЗС в 1969–2005 рр. (рис. 6) відображає триваюче експоненційне зростання кі-
лькості окремих, дифузно розсіяних по степу дерев та кущів, кількість яких за минулі 9 

років (1996–2005 рр.) зросла вдвічі (з 813 до 1605 екземплярів). Серед них найінтенсив-
ніше розселялися окремі екземпляри Prunus stepposa, кількість яких зросла у 2,6 рази, та 
окремі кущі Rhamnus cathartica, число окремих екземплярів якого збільшилося у 1,5 рази. 

Тепер ці лісові чагарники разом займають 6,9% площі АЗС. В деяких місцях окремі чи-

малі куртини заростей терну злилися в суцільні ділянки (переважно в улоговинах стоку; 

рис. 1, 3, 4), а на місцевому міжбалковому вододілі всі плями тернових заростей помітно 
розрослися, у той час як їх серединна частина та більшість угруповань Caraganeta fruticis 

трансформувалися в жостірники. Як уже згадувалося, внаслідок цього значна частина 
караганових заростей самодеградувала. Дуже повільно зростала кількість чагарників ши-

пшини і окремих дерев, а Calophaca wolgarica (L. fil.) DC. ще не зникла з єдиного на АЗС 

місцезростання.  
Різкий злам кривої зростання площ Amygdaleta nanae, який відбився також на пока-

зниках загальної площі угруповань з участю лігнозних біоморф, позначає важливі зміни в 
рослинному покриві АЗС. Припинення розростання чагарникових фітоценозів з темпами, 

властивими для 80–90-х років минулого століття, слугує маркером досягнення фітосис-
темами АЗС порогу лігнозного насичення і десуктивної ксеризації місцезростаннь як на-
слідку спрацювання очікуваних саморегулювальних обмежень (Ткаченко, 2000). Звичай-

но, згадані вище фактори могли обумовити трохи завчасніше досягнення порогових пока-
зників, проте найсильніший з них – пожежа лише завуалювала природний показник поро-
гового рівня заростання плакорних місцезростань лігнозними фітокомпонентами. В три-

валих коливаннях поміж надмірними та недостатніми рівнями заростання може встано-
витися природний діапазон зонально-регіонального рівня лігнозної квоти для даної від-

міни приазовських степів. Піднесення цього рівня можливе лише за збільшення гумідно-
сті клімату, що є триваючого, зокрема, як наслідок впливу глобального потепління, з яким 
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тут пов'язуються тенденції до посилення західного тепло-вологопереносу (Барабаш та ін., 

2003). Очевидно, що загальне скорочення площ під Amygdaleta nanae є одним з показни-

ків порогового насичення травостоїв АЗС лігнозними біоморфами в автоклімаксових фі-
тоценокомплексах, адже терняки та жостірники, що зростають на тій же території, не 
втратили темпів подальшого розростання (2,35 га у 1996 р. і 6,14 га – у 2005 р.). Угрупо-

вання Poeta angustifoliae давно, ще на початку 80-х років ХХ ст., вийшли на "плато" і 
вступили в коливальний режим розвитку з незначним зростанням площ, але під впливом 

пожежі та внутрішніх взаємовідносин разом з чагарниковими угрупованнями були відки-

нуті за просторовими показниками на рівень 70-х років минулого століття. 
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