ними.
Дані дослідження проводилися на підтоплених територіях м. Кіровограда в серпні
2010 року. Вивчення рослинності у цей період являє значний інтерес з точки зору стійкості
рослин сезонно підтоплюваних територій до екстремальних кліматичних умов - сильної
посухи.
Результати досліджень дозволили виявити наступне:
Території знаходяться під сильним антропогенним пресингом, що веде до пере
важання на багатьох ділянках рудеральної рослинності, серед якої масово поширені на
ступні: Chenopodium album L., Urticadioica L., Taraxacum officinale Wigg. aggr., Xanthium
strumarium L.. Arctium tomentosum Mill. [1,2] та in.
Більшість рослин в уірупованнях мезофіти [3], зустрічаються гігрофіти, що свід
чить про добре забезпечення фунтів вологою, близький рівень залягання фунтових вод не
зважаючи на (рекордну) посуху.
Наявність видів-індикаторів псамофітів [3]: Calamagrostis epigcios L. Roth, Conyza
canadensis (L.) Cronq., Salix alba L. свідчить про легкий гранулометричний склад фунту.
Переважна більшість видів рослин є вираженими мегатрофами [3], Наявність видівіндикаторів нітрофілів: Ballota nigra L., Urtica dioica L., Sambucus nigra L., ін., свідчить про
достатньо високий рівень родючості фунтів.
Отже, рослини для засадження територій повинні відповідати даним фунтово-клі
матичним умовам і маги високу транспіраційну здатність для усунення наслідків підто
плення. Такими рослинами можуть бути майже всі види Salix, а також Populus.
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Кліматичні фактори - важливий чинник формування якісного та кількісного складу
рослинності в наші дні зазнають суттєвих змін. Степові угруповання с одним з найбільш
чутливих до кліматичних змін типів екосистем. Вони характеризуються високою дина
мічністю, станом нестійкої рівноваги та мають величезну наукову цінність як унікальний

біом з високою інтенсивністю видоутворення [1]. Водночас, степи в Україні існують пе
реважно у вигляді локальних екотопів непридатних для рільництва; цілинних степових
ділянок залишилось біля 1% від площі всієї степової зони.
В Україні клімат щороку стає дедалі посушливішим, що призводить до набуття степ
ними зонами ознак напівпустелі, особливо в південних та східних областях [2]. Вплив
змін клімату на рівень та динаміку опадів, в свою чергу, викликає різноманітні зміни в
структурі та функціях екосистем, зокрема, в функціонуванні карбонового циклу степів.
Відповіді вуглецевого циклу степових екосистем на експериментальні зміни рівня
опадів досліджувалися останні 15 років у США, Великобританії та деяких африканських
країнах. Так, було досліджено, що збільшення опадів може стимулювати поглинання вуг
лекислоти в процесі фотосинтезу, вивільнення вуглецю в процесі дихання та може підви
щувати біологічне різноманіття [3]. Зменшення опадів знижує значення чистої первинної
продуктивності (ЧПП) екосистем та відношення маси надземної частини рослин до по
вної маси їхніх коренів, а також зменшує рівень дихання грунту [4].
Дослідження зі штучної зміни кількості опадів над степовими ділянками в Україні
досі не проводилися. В рамках проекту «Нелінійна реакція степових екосистем України на
зміни кількості опадів», що здійснюється за фінансової підтримки Фонду цивільних до
сліджень США, нами розпочато проведення раду експериментів зі штучного підвищення
та зниження рівня опадів на 20,40 та 60% на 21-й степовій ділянці території Карадазького
природного заповідника (АР Крим). Протягом 2011 -2012 років, у складі вивчення комп
лексної відповіді степових угруповань на експериментальні зміни, планується вивчити
динаміку показників, що характеризують етан вуглецевого циклу, а саме ЧПП (асиміляція
вуглекислого газу наземною частиною рослинності), вуглецеві процеси грунту (дихання),
вміст вуглецю у підстилці тощо. Дане дослідження має стати внеском у прогнозування
екосистемних відповідей на зміну клімату в Україні
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