
Наведено аналіз реакції трав’яних угруповань Південно-Східного Криму на зміну 
кількості опадів у шести типах експерименту та контролі на першому в Східній Європі 
дослідному стаціонарі зі штучної модифікації опадів на території Карадазького природ-
ного заповідника. Показані зміни видового складу, екосистемного та ґрунтового дихан-
ня, складу ґрунту та інших показників у відповідь на модифікацію кількості опадів. 123
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Природні екосистеми адаптовані до дії зовнішніх факторів і відповідним 
чином реагують на їхню зміну. Однією з найактуальніших проблем сучасності є
оцінка впливу змін клімату на природні екосистеми, складність яких полягає в
тому, що сценарії таких змін досить неоднозначні, тому побудовані на їх основі
дедуктивні моделі недосконалі. 

Одним із способів підвищення їхньої надійності є застосування інших ме-
тодів, підходів, зокрема таких експериментальних досліджень, що ґрунтуються
на індуктивному підході – оцінці реакції, наслідків екосистеми на дію одного 
прямого фактора. При цьому на «вході» задаються певні параметри, а на «вихо-
ді» реєструються їх зміни. В математиці це знаходить вираження в байєсівсько-
му підході, перевага якого полягає у дослідженні причинно-наслідкових зв’язків 
між факторами, які можуть мати нелінійний характер (Сергієнко, Гупал, 2002). 
Для швидкого отримання відповідного ефекту в ході експерименту на вході змі-
нюють показники в бік їх збільшення чи зменшення від норми навіть за межі 
таких екстремальних значень, які не характерні для природних екосистем даного 
типу. Цей напрямок експериментальних досліджень реакції екосистем на зміни
клімату зараз бурхливо розвивається у світі. Існує біля десяти міжнародних ме-
реж, що об’єднують польові дослідження за тематикою глобальних кліматичних 
змін. Так, у 2011 р. в США було створено мережу INTERFACE, що включає не
тільки польові кліматичні експерименти, а й дослідження з моделювання проце-
сів на екосистемному рівні. Мережа об’єднує такі типи експериментів, як зміна 
концентрації CO

2
у повітрі, зміни кількості азоту в ґрунті, маніпуляції з опадами, 

підвищення температури повітря та різноманітні поєднання факторів впливу не
тільки у США, а і у Німеччині, Англії, Канаді і Новій Зеландії. Однією з най-
новіших мереж кліматичних експериментів можна вважати ініціативу амери-
канських вчених EcoSeRE, яка з’явилась у 2013 р. за підтримки Національного 
Наукового Фонду (NSF) США і об’єднує експерименти з тривалістю від трьох 
років (так звані середньострокові дослідження). Мережа відрізняється включен-
ням в неї різних типів екосистем (пустелі, луки, ліси та чагарники) і зорієнтована 
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на експерименти, що включають в себе «екстремальне» зниження рівня опадів 
(дослідження впливу посух). 

У 2011 р. на території Карадазького природного заповідника було створе-
но дослідний стаціонар і започатковано довготривалий експеримент, суть якого 
полягає у дослідженні реакції різних компонентів степової екосистеми на зміну 
кількості опадів. Ідея експерименту та його організація була розроблена в рамках 
міжнародного наукового проекту «Нелінійна реакція степів України на зміну 
кількості опадів» (2010 – 2012), що виконувався Центром дослідження екосис-
тем, змін клімату і сталого розвитку Національного університету «Києво-Моги-
лянська академія» у співпраці з Лабораторією ботаніки і мікробіології Універси-
тету Оклахоми (США) та Карадазьким природним заповідником.

Карадазький експериментальний стаціонар можна вважати першою в 
Східній Європі спробою експериментально оцінити реакцію природної екосис-
теми на зміни клімату, зокрема на зміну кількості опадів, що організований за 
загальноприйнятою методикою, а, отже, в перспективі може бути включеним до 
складу найбільших світових моніторингових мереж.

Матеріал та методи
Експериментальний стаціонар. Експериментальний стаціонар розташо-

ваний у південній частині Карадазького природного заповідника, в околицях 
біостанції (с. Курортне Феодосійської міськради, АР Крим) біля підніжжя Бе-
регового хребта (N 44° 54,914′; E 50° 12,289′). Полігон знаходиться на висоті 41 м 
н.р.м, має розміри 17 х 30 м, площу 0,051 га, розміщений на пласкій терасі Кара-
дазької долини. У межах полігону була закладена 21 дослідна ділянка розміром 
2 х 2 м. По периметру ділянок для забезпечення вологоізоляції прокладено бар’єр
з поліхлорвінілової плівки, глибиною 0,6 м. Над кожною ділянкою встановлено 
конструкцію для перерозподілу опадів, що складається з металевого каркасу, на
якому під кутом 9° відносно горизонталі розміщуються прозорі акрилові ринви, 
які забезпечують часткове перехоплення опадів без суттєвого впливу на процеси 
фотосинтезу. Таке устаткування дає змогу регулювати режим опадів, збільшую-
чи або зменшуючи їх на 20, 40 та 60% на дослідних ділянках. Дослідні ділянки з 
«додатнім» та «від’ємним» типом експерименту розміщені попарно (наприклад, 
– 20 та +20); між ними розташовані контрольні ділянки. Отже, полігон представ-
ляє типові трав’яні угруповання для даного регіону і відповідає всім технічним 
вимогам для організації експерименту.

Кліматичні дані. Показники температури повітря та кількості опадів ви-
значалися за даними станції фонового екологічного моніторингу Карадазького
природного заповідника, розташованого на відстані 5 км від стаціонару. Для по-
рівняння також бралися кліматичні дані з Карадазького ландшафтно-екологіч-
ного стаціонару, що знаходиться на віддалі 1,8 км. 

Параметри ґрунту. Температура ґрунту на кожній ділянці вимірювала-
ся один раз на тиждень на глибинах 5 та 10 см аналоговим термометром. Воло-
гість ґрунту вимірювалася на глибинах 15, 30 та 60 см за допомогою аналогового 
вологоміра фірми Spectrum Technology Ltd. (США) щодня протягом п’яти діб
після кожного дощу, а у період без опадів – один раз на тиждень. Проби ґрунту
для хімічного аналізу відбиралися два рази на рік з трьох шарів: 0–7, 7–14 та 
14–21 см пробовідбірником із горизонтів Hdk (гумусовий горизонт) та Hp(i)km
(ілювіально-карбонатний горизонт) до початку експерименту із штучною мані-
пуляцією опадів (березень 2011 р.), через місяць після початку експерименту (тра-
вень 2011 р.), наприкінці вегетаційного сезонупершого року експерименту (кінець 
жовтня 2011 р.) та влітку другого експериментального року (кінець червня 2012 р.).
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Проби транспортувалися і зберігалися до лабораторної обробки у заморожено-
му стані, для того щоб унеможливити бактеріальний розклад органічних сполук. 
Визначення вмісту органічного вуглецю в ґрунті проводилось методом мокро-
го озолення за Тюріним в модифікації Сімакова (Мовсисян, 1939; НСУ, 2007). 
Вміст амонійного азоту (NH

4
+) та нітратів (NO

3
–) у ґрунті проводили методом 

колориметрування (Минеев, 2001). 
Рослинний покрив та чиста первинна продукція угруповання. Видовий 

склад угруповань на дослідних ділянках фіксувався протягом всього вегетацій-
ного сезону. Ступінь частоти трапляння видів визначався щороку в першій по-
ловині травня методом сітки (Kent, Coker, 1992) з коміркою 10 х 10 см, на кожній 
ділянці на площі 1,5 м2 (37,5 % від загальної площі ділянки, що достатньо репре-
зентує ступінь трапляння видів. Чиста первинна продукція угруповання (запас 
біомаси) у різних частинах фітоценозу визначався стандартним повітряно-ваго-
вим методом (Программа…, 1974). Оскільки було важливо зафіксувати середній 
запас фітомаси на полігоні на початок експерименту, для уникнення порушень
на експериментальних ділянках зелену фітомасу і опад у 2011 р. збирали на ка-
лібрувальних ділянках, що знаходяться в межах дослідного полігону (6 проб з 
площ 0,5 х 0,5 м в третій декаді червня). У 2012 р. зелена фітомаса і опад збира-
лися безпосередньо на дослідних ділянках з площ 0,5 х 0,15 м. Річний приріст 
кореневої біомаси визначався методом «вростальних циліндрів» (Steen, 1984). 
Вростальні циліндри були встановлені перед початком експерименту шляхом
видалення коренів з ґрунтових циліндрів діаметром 5,4 і глибиною 25 см, після 
чого в червні 2012 р. були взяті проби у тих самих місцях. Коренева маса, що 
вросла в циліндри протягом року, приймалася як річний приріст. 

Фенологічні дослідження проводились за загальноприйнятою методикою 
(Голубев, Миронова, 1989) і включали сезонний розвиток рослин та ритмологіч-
ну структуру. Серед усіх характеристик була використана для досліджень фено-
фаза квітування як така, що найбільш диференційована в часі та тісно пов’язана 
з абіотичними особливостями місцезростання. За початок квітування приймали 
термін розкриття квіток у перших 1 – 3 особин, кінець фази квітування визнача-
ли за в’яненням квіток у більшості особин. За основу класифікації ритмів вегета-
ції та квітування було прийнято часовий принцип поділу року на сезони: весна – 
3 – 5-й місяці, літо – 6 – 8-й, осінь – 9 – 11-й місяць. Так, ритми квітування 3 – 8 
свідчив про раннєвесняно-пізньолітній вид, а 7 – 11 – середньолітньо- пізньо-
осінній. За тривалістю фенофази квітування виділяли короткоквітуючі (квіту-
вання триває до 1 місяця), середньоквітуючі (квітування триває 1 – 2 місяці) та 
довгоквітуючі види (квітування триває понад 2 місяці). 

Параметри вуглецевого обміну. Показники дихання різних частин екосис-
теми (динаміка концентрації вуглекислого газу) вимірювалось камеро-статис-
тичним методом за допомогою замкненої системи для вимірювання концентрації 
вуглекислого газу у повітрі (Qubit Systems CO650 Plant CO

2
Analysis Package). 

Для цього для вимірювання загального дихання ґрунту (дихання рослинних 
коренів та ґрунтових мікроорганізмів) на кожній дослідній ділянці було напо-
ловину вкопано у ґрунт пластикову трубу (діаметр 10 см, довжина 5 см), з якої 
видалялася зелена частина біомаси, і на яку встановлювалася камера циліндрич-
ної форми діаметром 10,2 см і об’ємом 1 л. Чистий екосистемний обмін вуглецю 
(NEE) і дихання екосистеми (ER) вимірювалися за допомогою прозорої і затем-
неної кубічної камери розміром 0,5 х 0,5 х 0,5 м (Халаїм, Вишенська, 2012). Одно-
часно проводилося вимірювання температури та вологості повітря в системі за
допомогою сенсору, а також вимірювання освітленості за допомогою люксметра 
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Ю – 116. Отримані дані в режимі реального часу через даталогер (Logger Pro 3) 
потрапляли на обробку в базу даних, з відповідним програмним забезпеченням 
LabPro Interface. Тривалість вимірювань складала 3 хв. для кожного параметру;
вимірювання дихання ґрунту проводилось раз на місяць з березня по жовтень 
2012 р. у бездощові дні з 9 до 15 години за методикою Жу та Шеррі (Zhou, Sherry 
et al., 2006). Вимірювання NEE та ER проводилось раз на місяць з травня по жов-
тень 2012 р. у сонячні дні з 8 до 12 години за методикою Хаксмана (Huxman, 
Cable, 2004).

Для оцінки дихання ґрунту та валової продуктивності розраховували по-
казники зміни концентрації вуглекислого газу у повітрі з врахуванням темпера-
тури повітря, площі поверхні ґрунту та об’єму камери розраховувався за форму-
лою (Jasoni, Smith et al., 2005):
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середня температура повітря на період вимірювань (°С); dC/dt – кут нахилу 
лінійної апроксимації до графіку концентрацій СО

2
за певний проміжок часу. 

Показник валової продуктивності екосистеми (GEP) відображався як різниця 
між чистим екосистемним обміном (NEE) та диханням екосистеми (ER). 

Синфітоіндикаційний аналіз. На основі авторської методики (Дідух, Плю-
та, 1994; Didukh, 2011) була проведена оцінка показників провідних екологічних 
факторів, що мають відповідні розмірності шкал: вологість ґрунту (Hd = 23 
бали), змінність зволоження (fH = 11), аерація ґрунту (Ae = 15), кислотність 
(Rc = 13), сольовий режим (Sl = 19), вміст карбонатів (Cа = 13), мінеральних
форм азоту (Nt = 11) в ґрунті, терморежим угруповань (Tm = 17), омброрежим
(Om = 23), кріорежим (Cr =15), континентальність (Kn = 17) клімату, а також 
ступінь освітленості (Lc = 9). Методика передбачає використання геоботанічних 
описів, де кожному виду присвоєно бальна оцінка, яка відображає середній по-
казник амплітуди його відношення до провідних екологічних факторів та ступінь 
трапляння виду. Це виражається у формулі: 
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Результати та їх обговорення. Природні умови полігону. Одним із факто-
рів формування екосистем кримського узбережжя є сухий середземноморський 
субтропічний клімат, з теплою, багатою на опади короткою зимою, коли при ви-
сокій зимовій температурі (>1,5 °С) ґрунти не промерзають, і тривалим сухим, 
навіть спекотним літом. Карадаг є одним із найпосушливіших районів Гірського 
Криму, де середня кількість опадів становить 406 мм, біля 5% яких випадає у ви-
гляді снігу. При цьому прослідковується два виражених максимуми їх розподі-
лу: ранньолітній (червень – липень), коли опади іноді випадають у вигляді злив, 
тому швидко випаровуються і не промивають ґрунт, та тривалий осіннє-зимовий. 
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Аналіз багаторічних даних показує, що середньорічна кількість опадів на Карада-
зі з 1920 по 2010 рр. характеризується трендом зростання від 330 до 430 мм, тобто 
зросла на 100 мм, як і по Україні в цілому (Добровольский, Никитин, 2000). При 
цьому навесні (березень – квітень) кількість опадів зростає, на початку літа (чер-
вень – липень) знижується, тому період «спокою» настає дещо раніше, в серпні –
грудні – зростає. При цьому показники континентальності за 90 років характе-
ризуються трендом до зниження від 170 до 160%, що викликано в основному під-
вищенням середньо зимових температур. Особливості ґрунтоутворення в цьому 
районі зумовлені двома потужними факторами – кліматом та рельєфом. Ґрунтові 
води залягають глибоко і не беруть участі у ґрунтоутворенні. Геологічну основу
складають осадові породи – важкі глинисті сланці, на продуктах вивітрювання
яких сформувалися коричневі ґрунти. Ці ґрунти елювіально-ілювіального типу, 
характеризуються важким механічним складом, сильно оглинені, мають високу
насиченість обмінними основами (СП = 30 – 45 мг-екв.), високу здатність обмі-
ну, нейтральну реакцію (рН = 6,8 – 7,1). Для коричневих ґрунтів Карадагу харак-
терні такі особливості: по-перше, спостерігається поступове зменшення вмісту 
гумусу вниз по профілю, по-друге, добре виражений горизонт накопичення кар-
бонатів і широкий інтервал накопичення тонкодисперсних частинок, по-третє, 
реакція ґрунтового розчину у верхній частині профілю близька до нейтральної, 
в нижній слабко лужна (Добровольский, Никитин, 2000). Вибрана для дослі-
джень ділянка представлена угрупованням саваноїдно-степового типу. Основу
саваноїдів – ксеромезофітних однорічних злакових угруповань, що мають корот-
кий період вегетації, формують Dasypyrum villosum (L.) P.Candargy та Aegilops 
triuncialis L. Основу степової рослинності утворює Festuca valesiaca Gaudin, а та-
кож Teucrium chamaedrys L. та Galatella villosa (L.) Rchb.f. Одними із провідних
екологічних факторів їх розвитку є коливання вологості ґрунту та температури 
протягом року, тобто різка зміна гідротермічного режиму. Це спричинює зимову 
та літню перерву в розвитку рослин, а відтак сезонні та річні флукутації, що про-
являється на різних ознаках травостою. Різноманіття наявних на стаціонарі од-
норічників, що за життєвою стратегією відносяться до експлерентів, є важливим 
в плані проведення даного експерименту, оскільки вони швидко здатні реагувати 
на зміни зовнішнього середовища, хоча такі зміни й можуть мати флуктуаційний 
характер.

Відповідно до флористичної класифікації рослинності, угруповання на-
лежать до класу Festuco-Brometea союзу Veronici multifidae – Stipion ponticae
Didukh 1983, ас. Eryngio-Stipetum ponticae Didukh 1983 (Дидух, 1983). Деталь-
ний опис та характеристика рослинності на початковому етапі експерименту на-
ведено у нашій публікації (Дідух, Кузьманенко, 2013). 

Кліматичні характеристики. Температурні показники 2011 р. суттєво від-
різняються від багаторічних: максимальна температура липня досягала +36,6 ºС, 
мінімальна в лютому –12,8 ºС. Показник континентальності становив 181,6 %, 
тобто перевищував середній на 10 %, що характеризується збільшенням амплітуд 
між липневими та лютневими показниками. Протягом року на Карадазі випало
358,4 мм опадів, що становить 88% від середньорічної норми. При цьому в люто-
му та березні опадів практично не випадало (що не характерно для цієї терито-
рії), а в квітні випала двомісячна норма (70,5 мм). Однак, враховуючи достатнє 
насичення ґрунту вологою взимку, це майже не вплинуло на характер вегетації 
рослинного покриву. В цілому такий нерівномірний характер розподілу опадів 
протягом року суттєво впливає на відповідні гідротермічні показники.
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Одним із найважливіших кліматичних характеристик є омброрежим, який 
відображає гумідність-аридність клімату і пов’язаний з кількістю опадів, їх сто-
ком, випаровуванням, транспірацією, вологістю ґрунту і рівнем ґрунтових вод. В
цілому цей в Україні становить від –600 до 0 мм, а для Карадага він дещо зміще-
ний і в середньому становить –637,2 мм, тобто характеризує досить аридні умови. 

Ще одним важливим показником, який має велике практичне значення 
для сільського господарства, є коефіцієнт зволоження (К). При К > 1 кількість 
опадів перевищує можливе при даній температурі їх випаровування, що харак-
терно для гумідного клімату, а при К < 1 потенційна випаровуваність перевищує 
кількість опадів, що в умовах аридного клімату сповільнює чи навіть припиняє
вегетацію рослин у літній період. У цілому для Карадага цей показник колива-
ється від 0,19 до 0,71, тобто в досить широких межах, але він завжди нижче 1
і в середньому за 90 років він є постійним і становить 0,38, що характерно для 
степового аридного клімату і свідчить про дефіцит літньої вологи. Відсутність
тренду змін пояснюється тим, що поряд із збільшенням кількості опадів зростає 
середньорічна та середньозимова температура, що підвищує показник випаро-
вуваності. Найнижчі показники коефіцієнта зволоження притаманні літнім мі-
сяцям, найвищі – зимовим. 2011 рік можна охарактеризувати як досить посуш-
ливий з контрастним розподілом показників температури та опадів, що важливо 
для забезпечення проведення експерименту і подальшої інтерпретації даних. Од-
нак, 2012 р. виявився ще більш посушливим. При більш високій середньорічній 
температурі (+12,8 ºС), річна кількість опадів становила 293,3 мм, що становило
72 % від багаторічних показників. 

Інші дослідження стосувалися безпосередніх вимірів відповідних кліма-
тичних показників на ділянках полігону і характеризували стартовий стан екс-
перименту. 

Характеристики ґрунту та його складових. На кожній ділянці 2 – 3 рази 
в місяць на горизонтах 5 і 10 см вимірювалися показники температури ґрунту, 
які для різних горизонтів були досить близькими і загальна закономірність їх
змін зберігалася. В літній період вони були дещо вищі, ніж температура пові-
тря, через низьке значення альбедо ґрунту. Період вегетації тривав з 12 квітня 
по 27 жовтня, лише 198 днів. Перехід температури ґрунту через +5 ºС та +10 ºС 
не було зафіксовано, бо це відбулося в квітні, а перехід через +15 ºС відбувся 
відповідно 17 травня та 16 жовтня. Таким чином, літо тривало 152 дні (на 4 дні 
довше багаторічної норми) із запізненням по відношенню до показників пові-
тря на 5 днів навесні та 8 днів восени. У жовтні почалося інтенсивне випадіння
опадів, сума яких протягом місяця склала 102 мм (що становить 28 % від річної 
норми і є майже у 10 разів вища, ніж у вересні). Це позначилося на показниках
вологості ґрунту, який на глибині до 60 см почав промочуватися з 10 жовтня, а 
з 12–17 жовтня наситився вологою повністю по всьому профілю, що визначало 
характер весняної вегетації наступного року. У 2012 р. температура ґрунту по го-
ризонтах 5 та 10 см піднялась вище +15 ºС 14 травня, а понизилася нижче +20 ºС 
10 жовтня, тобто утримувалась протягом 150 днів. Максимальна температура 
була досягнута 23 липня на глибині 5 см і становила +29,8 ºС, мінімальна – 2 
березня (+1,7 ºС). У 2011 – 2012 рр. було зафіксовано, що показники вологості 
у верхньому та середньому ґрунтових горизонтах мають незначну відмінність (в 
межах 6 балів), в той час як у нижньому вона вища (7 балів). В цілому при збіль-
шенні кількості опадів різниця між вологістю нижнього і верхнього горизонтів 
зменшується. При підвищенні кількості опадів на 20 % вологість ґрунту зростає 
на один бал (до 6,5 – 7,0) балів, а при подальшому підвищенні опадів на 40 – 60 % 
цей показник уже не збільшується, тому можна вважати, що відбувається до-



Флора и растительность260

статнє насичення вологою ґрунту такого типу за рахунок нижнього горизонту, у
якому вологість тримається на рівні 7,0 – 8,0 балів. Як видно з графіка (рис. 1), 
найбільше реагував на зміну опадів середній горизонт (до 1,3 бала), а найменше – 
нижній (0,5 – 1,0 бала); при цьому збільшення вологості на +60 % призводить 
до того, що нижній горизонт значно більше насичується вологою і досягає по-
казника середнього горизонту (табл. 1). При зниженні кількості опадів ситуація 
з вологістю ґрунтів змінюється зовсім інакше. Зокрема, спостерігається значне
збільшення диференціації зволоження ґрунту по горизонтах (рис. 1). При цьому 
вологість нижнього та середнього горизонтів у 2011 р. знизилася на 0 – 0,7 бала, 
у 2012 р. – на 0,2 бала, а верхнього горизонту відповідно на 0,7 – 1,0 та 0,9 – 1,3 
бала по відношенню до контролю, тобто досить суттєво. Таке «пересушення» 
верхнього горизонту, який реагує на модифікацію рівня опадів найбільше і де 
показник вологості опускається до 4,3 – 5 балів, суттєво впливає як на характер 
вегетації однорічників, коренева система яких розміщена саме у цьому горизонті, 
так і на інші характеристики, описані нижче. 

Табл. 1. Відхилення (в балах) від контролю середніх значень вологості ґрунтів на різних 
глибинах у 2011 та 2012 рр. при зміні кількості опадів на ділянках 

Глибина 15 см 30 см 60 см
Зміна опадів\рік 2011 2012 2011 2012 2011 2012

+60 % –1,0 –0,7 –1,0 –1,1 –0,7 –0,9
+40 % –1,3 –0,9 –1,3 –1,2 –0,3 –0,5
+20 % –1,0 –0,7 –1,3 –0,9 –0,7 –0,5

контроль 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
–20 % 1,0 1,1 –0,7 –0,2 0,0 –0,1
–40 % 0,7 0,9 0,0 0,2 0,0 0,2
–60 % 1,0 1,3 0,0 0,2 0,3 0,2

Мінеральні форми азоту (амонійний азот та нітрати). Концентрація міне-
ральних форм азоту у ґрунті аналізувалася на основі вмісту амонійного азоту та 
нітратів. Вміст амонійних форм азоту у зразках, відібраних перед початком екс-
перименту (у березні 2011 р.) коливався у межах 32,51 – 60,44 мг/100 г ґрунту в 
поверхневому п’ятисантиметровому шарі, 22,69 – 63,49 мг/100 г ґрунту в серед-

Рис. 1. Середньорічна зміна вологості ґрунту (в балах) на ділянках з різним режимом 
зволоження (2011 – 2012 рр.)
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ньому шарі (8 – 12 см) та 41,05 – 66,55 мг/100 г ґрунту на глибині 20 см. Це свід-
чить про те, що з глибиною кількість амонійного азоту зростала, що, можливо
пов’язано із збільшенням вологості ґрунту, показники якої зростають у нижчих 
шарах (рис. 1). В кінці травня, тобто на початку експерименту, коли йшли дощі і 
температура поверхневого шару ґрунту була вища, ніж нижнього, кількість амо-
нійного азоту у верхніх шарах була вищою, ніж у нижніх: поверхневий шар 8,29 – 
15,14 мг/100 г ґрунту, середній 7,59 – 15,58 мг/100 г ґрунту, нижній 6,85 –
10,52 мг/100 г ґрунту. 

Рис. 2. Пошаровий розподіл кількості амонійного азоту у ґрунті ділянок з різним режимом 
зволоження, травень 2011 р.

Слід зазначити, що вже через місяць після початку експерименту (в
кінці травня 2011 р.) характер розподілу амонійного азоту у зразках ґрунту
з ділянок з різним режимом зволоження суттєво відрізнявся (рис. 2). Так, на
ділянках з додатковим режимом зволоження (+60 та +40%) вміст амонійно-
го азоту зростав з поверхневого шару до середнього, з максимумами 15,58 –
16,12 мг/100 г ґрунту, і спадав до нижнього шару. В контролі та від’ємних типах
експерименту ( – 60, – 40%) характер пошарового розподілу амонійного азоту
був рівномірним з високим вмістом у верхніх шарах та з поступовим зменшен-
ням до нижніх. Отже, можна припустити, що концентрація амонійного азоту
залежать не стільки від вологості ґрунту, скільки від характеру проникнення
води у нижчі шари, куди ці сполуки вмиваються. В нижчих щільних шарах
ґрунту на початку експерименту ці показники були стабільними (6 – 85 – 10,52 
мг/100 г ґрунту). 

Річний характер динаміки вмісту амоній- та нітрат-іону у різних
ґрунтових горизонтах на контрольній ділянці відображено на рис. 3 та 4. Ха-
рактерним виявилось те, що на контрольній ділянці вміст NH

4
+ варіювався у

незначних межах у верхньому шарі. Вміст нітратної форми азоту у ґрунті на
контрольній ділянці протягом експериментального періоду (травень 2011 р. –
червень 2012 р.) значно змінювався в залежності від сезону відбору зразків
та глибини. Найбільший вміст нітрат-іону зафіксовано у листопаді 2011 р. у
верхньому шарі ґрунту (0 – 4 см). Такий вміст нітратів у верхньому шарі ґрунту
перевищує в 4 рази їх вміст на тій же ділянці у травні 2011 р. та в 1,7 рази – у
червні 2012 р. (рис. 4).
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На ділянці з режимом опадів – 60 % концентрація амоній-іону зменшува-
лася з глибиною шару ґрунту наприкінці весни 2011 р., тоді як восени 2011 р.
його вміст збільшився у 1,8 – 3,1 рази для різних шарів ґрунту, причому найбільш 
значущим є зростання у 3,1 рази у шарі 8 – 12 см. Вміст NH

4
+ у ґрунтових ша-

рах влітку 2012 р. порівняно з аналогічним періодом 2011 р. зріс у 2,66, 5,22 та 
1,96 рази. Вертикальний розподіл нітратів із зменшенням їх кількості вниз по
профілю спостерігався лише у листопаді 2011 р., тоді як для травня 2011 р. та
червня 2012 р. така закономірність була нечіткою. На ділянці з режимом екстре-
мального зволоження +60 % вміст амоній-іону був у 2,1 – 3,7 рази вищий у різних 
товщах ґрунту у листопаді 2011 р. порівняно з травнем 2011 р. У червні 2012 р. 
вміст амоній-іону зріс в 2 – 3 рази, а найбільшу кількість нітрат-іону зафіксовано 
у травні 2011 р. та у червні 2012 р. у середньому шарі ґрунту (8 – 12 см).

Вміст органічного вуглецю в ґрунті. Загальний вміст органічного вуглецю 
в ґрунті на початку експерименту (травень 2011 р.) на всіх ділянках був май-
же однаковий. Змінюється він лише з глибиною, що є досить логічним: верхній 
шар найбільш багатий на вуглець (який поступає з відмиранням рослинної 
біомаси), а у нижньому шарі спостерігається найменша його кількість (рис. 5). 
У всіх ґрунтових горизонтах вміст вуглецю коливався незначно: від 3,9 до 4,5 %
у верхньому, від 2 до 2,5 % у середньому та від 1,5 до 2 % у нижньому шарі. Такі 
дані свідчать про однотипність вихідних умов на початку експерименту і дають 
змогу стверджувати, що зміни у вмісті органічного вуглецю в майбутньому бу-
дуть спричинені саме модифікацією режиму зволоження, адже інші умови зали-
шаються незмінними. Восени 2011 р., через півроку після початку експерименту,

Рис. 3. Вміст амоній-іону, мг/100 г ґрунту, ділянка №7 (контроль)

Рис. 4. Вміст нітрат-іону, мг/100 г ґрунту, ділянка №7 (контроль)
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загальний вміст вуглецю на всіх ділянках та по всіх шарах знизився (рис. 6). Зо-
крема, у верхньому шарі різниця становить 1,5 – 2,5 %, у середньому – близько 
1 % та у нижньому – 0,7 – 1,2 %. Таке загальне зменшення пов’язане з літньою 
активністю ґрунтової мікрофауни та мікробного комплексу, що спожили нако-
пичений вуглець.

При збільшенні кількості вологи вміст вуглецю у верхніх шарах ґрунту 
зростає. Вірогідно, це спричинено тим, що при достатній або надлишковій 
кількості вологи органіка не висихає і не вивітрюється, а залишається в при-
поверхневому шарі. Отже, досить очевидним є те, що кількість вуглецю на 
контрольній ділянці менша ніж на експериментальних. Але варто також звер-
нути увагу на те, що верхній шар 0 – 4 см піддається впливу багатьох зовнішніх 
факторів, тому його репрезентативність щодо модифікації вологості в деякій мірі 
можна вважати відносною.

Показники дихання екосистеми. Динаміку вивільнення вуглекислого газу 
всіма компонентами екосистеми характеризує показник дихання екосистеми, 
якій показує збільшення концентрації СО

2
у певному об’ємі повітря дослідної 

зони за умов відсутності фотосинтезу. Як видно з рис. 7, найбільш інтенсивне
екосистемне дихання було зафіксовано у травні та липні 2012 року. В цілому ди-
хання екосистеми мало помірний кореляційний зв’язок з рівнем опадів (r= 0,51, 
p<0.0001). 

Показник дихання ґрунту, який відображає інтенсивність вивільнення ву-
глекислого газу в процесі дихання кореневої маси рослин та мікроорганізмів, у
період з березня по жовтень 2012 р. також показав помірну залежність від зміни 

Рис. 5. Загальний вміст вуглецю в ґрунті на початку експерименту (травень 2011 р.)

Рис. 6. Загальний вміст вуглецю в ґрунті у листопаді 2011 р.
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рівня опадів на дослідних ділянках (r=0,54, p<0.0001). Як видно з рис. 7, найвищі 
рівні ґрунтового дихання було відмічено на ділянках з типом експерименту 
+60%; найнижчі рівні – на ділянках – 40%. Найбільшою інтенсивністю дихання 
ґрунту характеризувалось в квітні; другій пік інтенсивності ґрунтового дихання
прийшовся на серпень (рис. 7). 

В цілому можна побачити, що залежність між динамікою загального дихан-
ня ґрунту та змінами рівня опадів на даному етапі досліджень виглядає неліній-
ною. Рівень ґрунтового дихання підвищується з підвищенням кількості вологи, 
що потрапляє на ділянки, але при цьому режим +20 % в деякі місяці сприяє біль-
шої інтенсивності дихання ніж режим +40 %. За досліджуваний період ґрунтове 
дихання складало в середньому від 21 % від дихання екосистеми (контрольні ді-
лянки) до 43% (тип експерименту –60%). Найбільша доля ґрунтового дихання в
екосистемному спостерігалась у серпні та вересні 2012 р., коли дослідні ділянки 
характеризувались невисокою продуктивністю.

Видовий склад та продуктивність фітоценозу. Зміни у видовому складі та 
ступені трапляння видів. Видовий склад ділянок стаціонару нараховує 82 види
судинних рослин, які належать до 62 родів і 20 родин, що складає 4:3:1. Головну 
частину родинного спектра представляють Fabaceae (18 видів), Asteraceae (14),
Poaceae (16), Brassicaceae (6), Lamiaceae (5), Apiaceae (3), Rubiaceae (3), Liliaceae 
(2), Caryophyllaceae (3), Rosaceae (3). Перші три родини складають 58,5 % видів
флори, що зафіксовано на стаціонарі. Відмітимо, що родина Fabaceae займає пер-
ше місце в ценофлорах Південного берега Криму (ялівцеві рідколісся, фісташ-
ники і саваноїди, що сформовані на місці цих рідколісь) (Дидух, 1983). Число 
родин, представлених одним видом, – 10, тобто половина від загальної кількос-
ті. Такий спектр нетиповий для степів і притаманний для середземноморських
флор. Найбільшою кількістю видів характеризуються середземноморські роди
родини Fabaceae: Medicago – 4 і Vicia – 4 види. Досить високим є співвідношення 
терофітів до гемікриптофітів (0,7 – 1,9: 1), а в середньому 40: 33 > 1. Відношення 
гемікриптофітів до загального числа видів на ділянках коливається від 28,6 до
53,7 %. Показники свідчать про те, що дані угруповання ще далекі від клімаксо-

Рис. 7. Динаміка екосистемного та ґрунтового дихання на дослідних ділянках в 2012 році, 
µmol CO2

.м– 2с– 1.
Примітки: 5 – травень, 6 – червень, 7 – липень, 8 – серпень, 9 – вересень, 10 – жовтень
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вого (стійкого) стану. Підтвердженням є співвідношення родини Brassicaceae (де 
переважають однорічники) до Poaceae (гемікриптофіти) = 2,7: 1.

Хоча полігон і представляє собою саваноїдно-степові угруповання, однак, 
на окремих ділянках їх видовий склад досить відрізняється від типових. По-
рівняння весняних та літніх показників ступеню трапляння дало можливість 
оцінити зміну ступеня трапляння протягом 2011 р. та їх максимуми. Весняним
максимумом трапляння характеризуються, в основному, дрібні ефемери та гео-
фіти: Cardamine hirsuta L., Lathyrus cicera L., Leopoldia comosa (L.) Parl., Trigonella 
fisheriana Ser., T. gladiata Steven ex M.Bieb., Veronica hederifolia L. З настанням 
літа ці види закінчують цикл розвитку і переходять у стан спокою, поступаючись 
місцем видам, що починають розвиток пізніше. Літній максимум мають, з одного 
боку, більш великі за розмірами однорічники, які на початку червня досягають 
піку свого розвитку (Aegilops triuncialis, Dasypyrum villosum, Trifolium campestre 
Schreb., T. leucanthum M.Bieb., Xeranthemum cylindraceum Sibth. & Smith) та ба-
гаторічники, що поступово розростаються, займаючи вивільнене місце після за-
кінчення вегетації ранньовесняних видів (Galatella villosa, Dactylis hispanica Roth, 
Eryngium campestre L., Falcaria vulgaris Bernh., Medicago falcata L. aggr., Plantago 
lanceolata L., Seseli tortuosum L., Teucrium chamaedrys та ін.).

Був також відмічений вплив режиму зволоження на річну зміну коефіцієн-
ту трапляння деяких видів порівняно з початковими (Дідух, Кузьманенко, 2013) 
значеннями. Зокрема, високий ступінь кореляції трапляння з режимом зволожен-
ня відмічено у Medicago minima (L.) Bartal., Vicia tetrasperma (L.) Schreb., Dactylis
hispanica, Falcaria vulgaris, Achillea nobilis L. Також позитивно відреагували, хоча 
і в меншій мірі, багаторічні трави, що формують куртини – Teucrium chamaedrys
та Galatella villosa. При цьому види-ефемери середземноморських ксеротермних 
угруповань саваноїдного типу (Trifolium campestre, Aegilops triuncialis, Dasypyrum
villosum) навіть дещо зменшили свій ступінь трапляння при зміні режиму зволо-
ження від крайніх негативних до крайніх позитивних значень. Це підтверджує гі-
потезу про те, що з аридизацією клімату, зростання нерівномірності зволоження 
все більшу роль в рослинності Криму буде відігравати середземноморський блок 
видів-ефемерів, а у випадку рівномірного зростання рівня опадів до відповідної 
межі, навпаки, будуть формуватися степові ценози багаторічних полікарпіків. 

В той же час, біологічною ознакою, що найшвидше реагує на зміни зволо-
ження, є кількісні ценотичні характеристики (висота та надземна біомаса травос-
тою). Середній запас рослинної біомаси на полігоні у 2011 р. становив 1073,4 г/м², 
з яких 330,1 г/м² (30,8%) припадає на надземну зелену частину, 335,6 г/м² (31,3%)
на опад, та 407,7 г/м² (38,0 %) на підземну фракцію. Показники запасу надземної 
фітомаси приблизно дорівнює значенням для степової рослинності Карадага,
отриманим раніше (Кузнецова, Кузнецов, 2002). Через рік після початку екс-
перименту, у червні 2012 р., спостерігався значний вплив модифікації кількості
опадів на чисту первинну продуктивність, а саме значення первинної продук-
тивності позитивно корелювали (r2=0,42; p=0,001) з кількістю опадів, що потра-
пляли на ділянки. Причому активно реагував на зміну кількості опадів річний
приріст зеленої надземної маси, в той час як залежності приросту коренів від
зміни кількості опадів у перший рік експерименту майже не спостерігається
(рис. 8).

Середня валова продуктивність екосистеми, що оцінюється за ступенем ін-
тенсивності асиміляції СО

2
рослинністю, в період з травня по жовтень 2012 р. 

мала помірний позитивний зв’язок зі рівнями модифікації зволоження (r=0,7, 
p<0,0001). Найбільші значення валової продуктивності екосистеми спостеріга-
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лись на ділянках з підвищеним рівнем опадів; серед місяців найбільш продуктив-
ним був травень, найменша продуктивність спостерігалась у жовтні. Розрахова-
на на основі середньомісячних даних за травень-жовтень 2012 р. середньорічна 
валова продуктивність екосистеми мала позитивний кореляційний зв’язок з річ-
ною чистою первинною продуктивністю екосистеми на рівні r=0,84 (p=0,01).

Синфітоіндикаційний аналіз. З метою оцінки залежності між факторами та 
рослинними угрупованнями було використано методику синфітоіндикації з на-
ступним застосуванням методу непрямої ординації та кластерного аналізу. Вста-
новлено, що хоча зміна показників відбувалася у вузьких діапазонах (фактично
не перевищувало одного бала), проте і в цьому випадку спостерігалась кореляція 
між показниками певних факторів. Так, прямолінійна залежність відмічена між
зміною термо- і кріорежиму, вмістом азоту і вологості ґрунту, континентальності 
і кислотності ґрунтів, зворотньолінійна між сольовим режимом та вологістю,
кислотністю та вологістю ґрунтів, бо чим більше випаровується вологи, тим 
більше концентрація солей у ґрунті, а відтак вищі показники рН. Порівняння 
за середніми значеннями екологічних факторів ділянок показали, що останні не 
мають якогось закономірного розташування. Ступінь їх подібності мала високий 
(<3,0) показник Linkage Distance. Це означає, що ділянки досить подібні і на об-
раному полігоні немає суттєвих градієнтів змін екофакторів, а такі зміни мають 
флуктуаційний характер. Всі фактори мають високий ступінь подібності весня-
них і літніх значень (<2,0 Linkage Distance). Аналіз закономірностей розподілу 
угруповань за відношенням до зміни показників екофакторів показав, що останні 
поділені на три групи: 1) аерація, вміст азоту та змінність зволоження; 2) сольо-
вий режим, кислотність, вміст карбонатів, вологість ґрунту та освітленість ценозу;
3) кліматичні фактори. Саме зміна показників цих трьох груп факторів визнача-
тиме характер зміни рослинного покриву в експерименті.

Фенологічна характеристика угруповань. Фенологічні спостереження за 
окремими видами і угрупованнями у цілому дозволяють оцінити кліматичні 
особливості конкретних років та динаміку клімату у різні роки (Голубев, Мироно-
ва, 1989). За тривалістю фенофази цвітіння види поділялись на короткоквітуючі, 
у котрих цвітіння триває до одного місяця; середньоквітуючі – цвітіння від одного 

Рис. 8. Значення чистої первинної продукції (ЧПП) на ділянках з різним режимом зволоження 
у 2012 р. (ANPP – ЧПП надземної частини; BNPP – ЧПП підземної частини)



Я.П. Дідух та iн. Відповіді трав’яних угруповань Південно-Східного Криму... 267

до двох місяців; та довгоквітуючі, що квітували понад два місяці. Процес цвітіння 
почали фіксувати з кінця березня. Першими з зафіксованих видів у третій декаді 
березня (28.03.11) цвіли Thlaspi perfoliatum L. і Taraxacum erythrospermum Andrz. 
На початку квітня почали цвісти Alyssum hirsutum M.Bieb. (8.04.11), Lamium 
amplexicaule L. (3.04.11), Myosotis incrassata Guss. (11.04.11). Максимум видів, що 
зацвітали, відмічений у першій та третій декаді травня, найбільша кількість видів, 
що квітують і відцвітають, припадає на третю декаду травня і першу декаду черв-
ня, що характеризує еколого-фенологічний оптимум даних рослинних угрупо-
вань. Закінчується цвітіння у більшості видів у кінці червня, проте для невеликої 
кількості видів (5 – 8) воно може продовжуватися до листопада (Consolida regalis 
S.F. Grey, Galatella linosyris (L.) Rchb.f., G. villosa, Seseli tortuosum) (табл. 2). У складі 
ритмологічних типів цвітіння у рослинному покриві на стаціонарі домінують 
пізньовесняно-ранньолітньоквітуючі види (25), які квітують у травні-червні. На 
другому місці стоять середньо-пізньовесняноквітуючі (13); третє місце належить 
пізньовесняноквітуючим (12). Значною у складі травостою є присутність ранньо-
середньолітньоквітуючих видів (9) і пізньовесняно-середньолітньоквітуючих (5).
Таким чином, більше половини (59 видів, 62%) відцвітають до липня, що харак-
терно для вторинних різнотравно-злакових ксерофітних угруповань перелогово-
го та постпасквального типу. 

Табл. 2. Динаміка цвітіння видів на ділянках стаціонару у 2011 р.

Місяць Декада
Кількість видів

зацвітаючих квітучих відцвітаючих

Березень
1
2
3 3 3

Квітень
1 2 5
2 4 9
3 8 17 1

Травень
1 14 30 1
2 11 40 9
3 17 48 16

Червень
1 8 40 17
2 - 23 6
3 2 19 4

Липень
1 3 18 5
2 2 15 5
3 2 12 5

Серпень
1 1 8 -
2 1 7 -
3 1 8 1

Вересень
1 - 8 1
2 1 8 -
3 - 8 1

Жовтень
1 1 8 1
2 - 7 -
3 - 7 2

Листопад
1 - 5 -
2 - 5 1
3 - 4 4

Грудень
1
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За ритмами вегетації на всіх ділянках переважали види з середньозимо-
во-літньо-ранньозимовою (1 – 12) або цілорічною вегетацією. На основі ана-
лізу ритмологічної структури угруповань для подальших багаторічних спосте-
режень було запропоновано 16 видів з числа масових, що зустрічаються на всіх 
або на великій кількості ділянок. Серед них короткоквітуючі ефемери із родини
Fabaceae (Lathyrus cicera, L. sphaericus Retz., Medicago minima, Trifolium leucanthum, 
T. campestre, Vicia cordata Wulfen ex Hoppe) та інші однорічники (Xeranthemum 
cylindraceum), оскільки внаслідок їх короткого життєвого циклу очікується, що 
вони швидко відреагують на зміну умов середовища; полікарпіки Achillea nobilis, 
Cardaria draba (L.) Desv., Falcaria vulgaris, Galatella villosa, Limonium platyphyllum, 
Scorzonera mollis M. Bieb., Seseli tortuosum L., Tragopogon dasyrhynchus Artemcz., 
які, в свою чергу, можуть продемонструвати характер пристосувань.

Висновки 
Моніторинг кліматичних параметрів показав, що за вегетаційний період 

2011 – 2012 рр. максимальна температура ґрунту становила +29,8°С (23 липня 
2012 р.), а мінімальна – +1,7 °С (2 березня 2012 р.). Значення температурних по-
казників на глибинах 5 та 10 см відрізнялись незначно, істотної різниці темпе-
ратур ґрунту на ділянках з різним рівнем зволоження не спостерігалося. Загаль-
на сума опадів у місці розташування полігону у 2011 р. становила 358,4 мм, а у
2012 р. – 293,3 мм, що становить 88 і 72% багаторічної норми відповідно. 

У перший же місяць від початку експерименту відбулася значна зміна вміс-
ту амонійного азоту в ґрунті ділянок з різним типом експерименту: за додатково-
го режиму зволоження (+60 та +40%) вміст амонійного азоту зростав з поверх-
невого шару до середнього, і спадав до нижнього шару. В контролі та від’ємних
типах експерименту (–60, –40%) характер пошарового розподілу амонійного 
азоту був рівномірним з високим вмістом у верхніх шарах та з поступовим змен-
шенням до нижніх. Річна динаміка вмісту амонію та нітратів на контрольній ді-
лянці показала загальне зростання, із значними коливаннями по горизонтах.

Через півроку після початку експерименту загальний вміст вуглецю на всіх 
ділянках та по всіх шарах знизився. Зокрема, у верхньому шарі різниця стано-
вить 1,5 – 2,5%, у середньому – близько 1% та у нижньому – 0,7 – 1,2%. При збіль-
шенні кількості вологи вміст вуглецю у верхніх шарах ґрунту зростає.

Значення дихання ґрунту підвищується із зростанням кількості вологи, що 
потрапляє на ділянки, але при цьому режим «+20%» в деякі місяці сприяє біль-
шій інтенсивності дихання, ніж режим «+40%». В цілому, можна говорити про 
нелінійний характер залежності цього показника від режиму зволоження.

Чиста первинна продуктивність екосистеми у перший рік експеримен-
ту показала позитивний кореляційний зв’язок з режимом зволоження (r2=0,42; 
p=0,001). Більша залежність відмічена для зеленої надземної маси, в той час як
приріст кореневої маси майже не відреагував на зміну кількості опадів. 

Валова продуктивність екосистеми в період з травня по жовтень 2012 р. 
мала помірний позитивний зв’язок зі рівнями модифікації зволоження (r2=0,48; 
p=0,002). Валова продуктивність екосистеми зростала з підвищенням рівня опа-
дів; серед місяців вегетаційного періоду найбільш продуктивним був травень, 
найменша продуктивність спостерігалась у жовтні.

Максимум видів, що зацвітають, відмічений у першій та третій декаді
травня, найбільша кількість видів, що квітують і відцвітають, припадає на третю
декаду травня і першу декаду червня, котрі і є еколого-фітоценотичним оптиму-
мом досліджуваних рослинних угруповань. Закінчувалось цвітіння у більшості
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видів у кінці червня, проте для невеликої кількості видів (5 – 8) воно могло три-
вати до листопада (Consolida regalis, Galatella linosyris, G. villosa, Seseli tortuosum). 
У всіх досліджених угрупованнях за ритмами вегетації домінуючим типом є се-
редньозимово-літньо-ранньозимовий (1–12) або тип рослин цілорічною вегета-
цією.

Синфітоіндикаційний аналіз виявив прямолінійну залежність між зміною 
термо- і кріорежиму, вмістом азоту і вологості ґрунту, континентальності і кис-
лотності ґрунтів, зворотньолінійну – між сольовим режимом та вологістю, кис-
лотністю та вологістю ґрунтів. 

Подяки Дослідження виконані у рамках проекту «Нелінійна реакція степів Укра-
їни на зміну кількості опадів» за грантом Фонду цивільних досліджень США (CRDF) та 
Державного комітету України з питань науки, інновацій та інформатизації UKG1 – 2967-
KV09. Колектив авторів висловлює щиру подяку канд.біол. наук, с.н.с. Л.П. Мироновій 
за допомогу в організації і проведенні фенологічних спостережень.
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Реакция травянистых сообществ юго-восточного Крыма (Карадагский природ-
ный заповедник) на изменение количества осадков в начальных стадиях эксперимен-
та. Я.П. Дидух, И.Г. Вишенская, А.О. Халаим, О.Л. Качалова, В.А. Лапченко, Е.В. 
Лапченко, Е.Л. Заец, В.В. Иванык. В статье приводится анализ реакции травянистых 
сообществ Юго-восточного Крыма на изменение количества осадков в шести типах экс-
перимента и контроле на первом в Восточной Европе опытном стационаре по искусствен-
ной модификации осадков на территории Карадагского природного заповедника. Пока-
заны изменения видового состава, экосистемного и почвенного дыхания, состава почвы 
и других показателей углеродного цикла в ответ на модификацию количества осадков. 

Ключевые слова: травянистые сообщества, изменение режима осадков, углерод-
ный цикл

Responses of southeastern Crimean grasslands (in Karadag Nature Reserve) to al-
tered precipitation at initial stage of manipulative experiment. Ya.P. Didukh, I.G. Vysh-
enska, O.O. Khalaim, O.L. Kachalova, V.A. Lapchenko, E.V. Lapchenko, O.L. Zaiets, 
V.V. Ivanyk. Responses of grassland communities in southeastern Crimea to altered precipi-
tation were analyzed for 6 types of experiment and the control plots at the first in Eastern 
Europe experimental site in Karadag Nature Reserve. The changes in species composition, 
ecosystem and soil respiration, soil content and other carbon cycle parameters in response to 
modification of precipitation are presented.

Keywords: Grasslands, Altered Precipitation, Carbon Cycling


