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СТРУКТУРНІ ЗМІНИ В РОСЛИННОМУ ПОКРИВІ ЗАПОВІДНОГО ЛУЧНОГО 
СТЕПУ "МИХАЙЛІВСЬКА ЦІЛИНА" ЗА ДАНИМИ ВЕЛИКОМАСШТАБНОГО 
КАРТУВАННЯ У 2001 РОЦІ. В.С. Ткаченко, А.П. Генов, Г.М. Лисенко. – Характеризу-
ється сучасний стан рослинного покриву "Михайлівської цілини" (філії Українського степо-
вого природного заповідника, Сумська область, Україна), у зв'язку з чим подана карта рос-
линності станом на червень 2001 р., описані просторові та структурні зміни основних фіто-
ценозів. Коротко аналізуються матеріали 45-річного моніторингу сукцесійної мінливості пе-
реважаючих у заповіднику угруповань та ефективність регулювальних зусиль, спрямованих 
на стабілізацію фітосистем. Висловлюється сумнів щодо можливості такої стабілізації уні-
фікованим методом сінокосіння. Не виключаючи флуктуаційного і циклічного характеру су-
часних змін, автори доводять, що фітосистеми "Михайлівської цілини" продовжують вхо-
дження до "сукцесійного колапсу", тривале існування в якому зумовлене "острівним" ста-
ном заповідної ділянки, його малими розмірами, екосистемною неповночленністю, неадек-
ватністю регуляційних зусиль та "діаспоричним голодом" глибоко трансформованих екоси-
стем. 
 
СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В РАСТИТЕЛЬНОМ ПОКРОВЕ ЗАПОВЕДНОЙ 
ЛУГОВОЙ СТЕПИ "МИХАЙЛОВСКАЯ ЦЕЛИНА" ПО ДАННЫМ КРУПНОМАС-
ШТАБНОГО КАРТИРОВАНИЯ В 2001 ГОДУ. В.С. Ткаченко, А.П. Генов, Г.М. Лы-
сенко. – Характеризуется современное состояние растительного покрова "Михайловской 
целины" (филиала Украинского степного природного заповедника, Сумская область, Ук-
раина), в связи с чем представлена карта растительности состоянием на июнь 2001 г., опи-
саны пространственные и структурные изменения основных фитоценозов. Кратко анализи-
руются материалы 45-летнего мониторинга сукцессионной изменчивости преобладающих в 
заповеднике сообществ и эффективность регуляционных усилий, направленных на стабили-
зацию фитосистем. Высказывается сомнение относительно возможности такой стабилиза-
ции унифицированным методом сенокошения. Не исключая флуктуационного и цикличе-
ского характера современных смен, авторы доказывают, что фитосистемы "Михайловской 
целины" продолжают вхождение в "сукцесионный коллапс", длительное существование в 
условиях которого обусловлено "островным" состоянием заповедного участка, его малыми 
размерами, экосистемной неполночленностью, неадекватностью регуляционных усилий и 
"диаспорическим голодом" глубоко трансформированных экосистем. 
 
STRUCTURAL CHANGES OF THE PLANT COVER OF THE RESERVED MEADOW 
STEPPE "MYKHAJLIVSKA TSILYNA" ACCORDING TO THE LARGE-SCALE BO-
TANICAL MAPPING IN 2001. V.S. Tkachenko, A.P. Genov, G.M. Lysenko. – The current 
state of the plant cover of the "Mykhajlivska tsilyna" (a branch of the Ukrainian Natural Steppe 
Reserve, Sumy Region, Ukraine) is characterized. A map of vegetation of June 2001 is shown, spa-
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tial and structural changes of the basic phytocenosis are described. Materials concerning the moni-
toring of the successional changeability of prevailing plant communities during 45 years and the ef-
ficiency of efforts aimed at stabilization of the phytosystems are briefly analysed. The authors call 
in question the opportunity of such stabilization by the unified method of mowing. Without nega-
tion of fluctuating and cyclic characteristics of the changes the authors prove that phytosystems of 
the "Mykhajlivska tsilyna" still proceed with "successional collapse". A long-term existence of the 
"Mykhajlivska tsilyna" under such conditions was caused by its secluded location and small area, 
its incomplete ecosystem; regulation efforts were not adequate, deeply transformed ecosystems 
were in position of "diasporal starvation". 

 
В червні 2001 р. у відділенні Українського степового природного заповідника НАН 

України "Михайлівська цілина" (МЦ; Сумська область; 202,4 га) нами було проведене 
чергове у багаторічному ряду періодичних спостережень обстеження рослинного покри-
ву, супроводжуване великомасштабним (1:2500) геоботанічним картографуванням, опи-
суванням головного екологічного профілю (ґрунти, рослинність) та збором масиву стан-
дартних геоботанічних описів (розмір 10х10 м, всього 270 описів). Метою обстеження 
було з’ясування загального характеру структурних змін рослинності лучного степу (скла-
ду фітоценозів, просторових змін тощо) за останнє десятиріччя ХХ століття. 

В фітоценотичному моніторингу періодичні польові обстеження такого типу здійс-
нюються вп’яте, оскільки вони були започатковані у 1956 р. (Білик, 1957) і продовжені у 
1971, 1981, 1991 та у 2001 рр., формуючи 45-річний ряд однотипних спостережень (Бі-
лик, Ткаченко, 1972, 1973; Ткаченко, 1984, 1995, 1999; Ткаченко та ін., 1984, 1993). Гене-
ралізований штриховий варіант карти рослинності представлений на рис. 1. 

Рис. 1. Карта рослинності "Михайлівської цілини". Склав В.С. Ткаченко за матеріалами 
обстеження в червні 2001 р. 

Умовні позначення: I. Ліси: 1 – в’язові (Ulmeta suberosa, Ulmeta laevis) та ясеневі (Fraxineta 
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exсelsioris); 2 – переважно штучні вербняки (Saliceta albae), осокірники (Populeta nigrae) та сади. 
II. Чагарники: 3 – терняки (Pruneta stepposae); 4 – зарості Salix cinerea L. на дні балки. III. Чагар-
никові лучні степи: 5 – Chamaecytiseta ruthenici з домінуванням у трав’яному ярусі Festuca vale-
siaca Gaudin та Poa angustifolia L.; 6 – те ж з домінуванням у трав’яному ярусі Elytrigia repens (L.) 
Nevski; 7 – те ж з домінуванням у трав’яному ярусі Calamagrostis epigeios (L.) Roth; 8 – те ж з до-
мінуванням у трав’яному ярусі Arrhenatherum elatius (L.) J. Presl et C. Presl. IV. Лучні степи: 9 – 
Poeta angustifoliae, іноді фрагменти Festuceta valesiacae; 10 – Elytrigieta repentis; 11 – Calama-
grostideta epigeioris; 12 – різнотравні угруповання Urticeta dioici та деяких інших бур’янів; 13 – 
різнотравні угруповання порушеного степу з участю Cardaria draba L., Arctium lappa L., Leontodon 
autumnalis L. та ін. V. Луки: 14 – Arrhenathereta elatii; 15 – Brizieta mediae; 16 – Alopecureta praten-
sis; 17 – фрагменти угруповань Festuceta regelianae, Cariceta praecocis, Cariceta melanostachyae та 
Trifolieta montanii; 18 – Euphorbieta semivillosae; 19 – лучні угруповання з домінуванням San-
guisorba officinalis L., Geranium sanguineum L., Bistorta officinalis L., Filipendula ulmaria (L.) 
Maxim., Symphytum officinale Delabre та ін. VI. Болотна рослинність: 20 – заболочені луки та болота 
з домінуванням Carex riparia Curt., C. acuta L., C. contigua Hoppe, Scirpus sylvaticus L., Iris pseu-
dacorus L., Rumex thyrsiflorus Fingerh. тощо на дні балки; 21 – Phragmiteta australis та Typheta lati-
foliae; 22 – водне плесо ставків почасти з Lemna minor L. 

 
Вже за побіжного ознайомлення зі станом заповідного масиву було відмічено, що 

на ньому у 2001 р. великого поширення набули суходільні луки формації Arrhenathereta 
elatii. Як і раніше, добре представленими були угруповання Elytrigieta repentis, Poeta an-
gustifoliae, Calamagrostideta epigeioris та фітоценози чагарникового лучного степу цих же 
формацій за участі зіноваті руської Chamaecytisus ruthenicus (Fisch. ex Wol.) Klaskova на 
періодично викошуваному степу (ПВС), а на абсолютно заповідному степу (АЗС) трива-
ла експансія угруповань з домінуванням кропиви дводомної Urticeta dioici. 

Загалом за увесь час спостережень в основі просторових змін була постійна експан-
сія кореневищних злаків на всіх ділянках степу за неухильного зменшення ценотичної 
ролі дернинно-злакових угруповань. Проте у середині 50-х років минулого століття дер-
нинно-злакові угруповання (Stipeta capillatae, Festuceta valesiacae та ін.) ще займали бли-
зько половини, а кореневищно-злакові (Bromopsideta inermis, Calamagrostideta epigeioris 
та Elytrigieta repentis) – близько чверті площі заповідного масиву. Г.І. Білик (1957) прий-
шов до висновку, що після впровадження у 1951 р. належного охоронного режиму рос-
линність степу не тільки поновилася, але й почала олучнюватися. Тоді МЦ ще була бли-
зькою до еталонного стану лучностепових ценозів, хоча за картометричними даними нас-
тупного обстеження у 1971 р. тут лишилося тільки 16% площі масиву під дернинно-
злаковими угрупованнями, а кореневищно-злакові займали 61%. Відносно високі темпи 
зазначених змін спонукали до постійного посилення регуляційних зусиль, які полягали у 
збільшенні частоти викошування в сіножатевих ротаціях від п’ятирічних до дворічних 
(одне викошування на п’ять, чотири, три і два роки – табл. 1) та у скороченні площі АЗС 
від 120 до 50 га. 
 
Таблиця 1. Частота викошування в сіножатевих регуляційних ротаціях охоронного ре-
жиму лучного степу "Михайлівська цілина" 

Роки в ротації 
Режимна сіножатева ротація  1-й 2-й 3-й 4-й 5-й

Роки впровадження 

Викошування один раз на 5 років       1951-1962 рр. 

Викошування один раз на 4 роки       1962-1979 рр. 

Викошування один раз на 3 роки       1979-1989 pp. 

Викошування через рік       1989-1998 рр.  

Невикошування один раз на 5 років       1998 р. і понині 
Примітка: Заштриховані квадратики позначають роки викошування степу. 

 
Вважалося, що ці заходи ґрунтуються на експериментальних дослідженнях впливу 

різних строків викошування на склад та будову фітоценозів (Саричева, 1962). З чотирьох 
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варіантів (контроль – невикошування, викошування щорічне, викошування через рік та 
через два роки) у чотирьохрічному експерименті (1957-1960 рр.) тільки варіант щоріч-
ного викошування відзначався відсутністю накопичування мертвої підстилки і, очевидно, 
був придатним для стабілізації розвитку рослинного покриву МЦ. Проте висновок для 
практичних цілей був зроблений з утилітарних позицій, а саме: був обраний варіант ви-
кошування через два роки, який забезпечував швидке зростання загального проективного 
покриття (ЗПП), видового насичення, максимальної продуктивності та збільшення тов-
щини мертвої підстилки. Це обумовило постійний структурний дрейф фітосистем МЦ в 
бік олучнення вслід за АЗС, але зі значним запізненням. Для порівняння вкажемо, що в 
Центрально-Чорноземному біосферному заповіднику ім. В.В. Альохіна з 1935 по 1959 рр. 
основним був варіант щорічного викошування, а у 1959 р. тут були впроваджені сіножа-
теві ротації: чотирирічна (Краснитский, 1983) і сучасна п’ятирічна (Собакинских, 1995; 
Малешин, 2000). Вважається, що такий режим був традиційним у стрільців-поселенців, 
які боронили московські землі від татарських набігів на південних "засіках". 

Наступна геоботанічна реінвентаризація МЦ у 1981 р. показала, що олучнення сте-
пу не припинялося після впровадження трирічної ротації (викошування через два роки). 
На цей час на заповідному масиві лишалося лише кілька гектарів дернинно-злакових 
угруповань, а кореневищно-злакові почали трансформуватися в чагарникові степи з учас-
тю Chamaecytisus ruthenicus. Втричі збільшилося поширення лучних і степово-лучних 
угруповань і майже вдвічі зросла кількість дерев і кущів на МЦ (Ткаченко, 1984; Ткачен-
ко та ін., 1993). 

Чергове обстеження МЦ у 1991 р. підтвердило, що спрямованість загальних змін 
рослинного покриву лишається попередньою, оскільки питомі площі під лучними і різ-
нотравними угрупованнями були великими і неухильно зростали. Специфічними ці зміни 
були на АЗС, де сформувалися великі масиви з угрупованнями Urticeta dioici, Cirsieta 
arvensis та Euphorbieta semivillosae, які, за нашими уявленнями, характеризують різно-
травну стадію автогенезу степів. З введенням у 1998 р. п’ятирічної сіножатевої ротації на 
ПВС з одним роком невикошування (табл. 1) сталися деякі, поки що слабко помітні зміни 
в просторовій структурі рослинного покриву. Насамперед виявилося, що така частота 
викошування є несприятливою для формування чагарникового лучного степу з участю 
C. ruthenicus, внаслідок чого їх площі на ПВС різко скоротилися, а на АЗС вони продов-
жували поволі зростати. Оптимальними для розростання цього чагарника було викошу-
вання через один або два роки. Загалом зіноватеві чагарникові степи не є тим етапним ти-
пом угруповань, що характеризує стадійність автогенезу, а оскільки в наступництві вони 
не мають різнотравних угруповань попередників та й після них, мабуть, не настає поміт-
ного поліпшення лісорослинних умов. Висока залежність рясності C. ruthenicus від час-
то-ти викошування і випалювання, очевидно, пов’язана з екобіоморфологічними особли-
вос-тями цього чагарника, швидко і рясно відростаючого після видалення надземної час-
тини. 

Панівними у 2001 р. на МЦ ще лишалися кореневищно-злакові угруповання, але 
тепер до них належали переважно лучні і степово-лучні фітоценози, з яких особливої фі-
зіономічності рослинному покриву надавали Arrhenathereta elatii. Отже, якщо в 1971 р. за 
фоновою фітоценокомпонентою МЦ можна було назвати "стоколосовою" (Bromopsideta 
inermis), у 1981 р. – "пирійною" (Elytrigieta repentis), а у 1991 р. – "зіноватевою" 
(Chamaecytiseta ruthenici), то у 2001 р. вона була "райграсовою" (Arrhenathereta elatii) на 
ПВС і "кропивною" (Urticeta dioici) на АЗС. Нами була здійснена спроба орієнтовно виз-
начити ефективність різночасових регулювальних заходів (сіножатевих ротацій) за різ-
ницею площі під резерватогенними угрупованнями у їх поступовому стадійному нашару-
ванні від кореневищно-злакових до чагарниково-степових і, нарешті, до різнотравних 
стадій на різнорежимних ділянках МЦ (АЗС та ПВС). На графіку, що відображає ці спів-
відношення (рис. 2), "стоколосовий" стан рослинного покриву МЦ у 1971 р. характеризу-
ється невеликою відмінністю питомих площ кореневищно-злакових угруповань на АЗС і 
ПВС (криві 1 та 2 на рис. 2). Проте, сінокісне регулювання фітосистем призвело у 1981 р. 
до пригнічення угруповань цього типу на ПВС (крива 2) і до подальшої експансії їх на 
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АЗС (крива 1). Такий гальмівний ефект сінокісного 
режиму охорони щодо угруповань цього складу 
зберігався і у 1991 р., але він послабився у 2001 р., 
після впровадження згаданої п’ятирічної ротації. 
Це можна пояснити значним ускладненням ценос-
труктур, а саме, нашаруванням на кореневищно-
злакові угруповання їх сукцесійних наступників − 
чагарникових лучних степів з участю C. ruthenicus, 
пік поширення яких прийшовся на 1991 р. На час 
обстежень у 1971-1981 рр. регулювальні сіножатеві 
ротації стимулювали поширення чагарникового 
степу, але у 1991 р. вони не гальмували, а сприяли 
цьому поширенню (інверсія показників площ, ві-
дображена кривими 3 і 4 на рис. 2). Впровадження 
майже щорічного викошування у 1998 р. змінило 
цю ефективність сприяння на гальмування. Поки 
що до впровадженого режиму різнотравні ценост-
руктури виявляють високу чутливість (розходжен-
ня у 2001 р. між кривими 5 і 6 на рис. 2). Проте у 
просторових відношеннях більшість минулих 
структурних станів утримуються на високих рів-
нях, що означає невпинний дрейф всіх фітосистем 
МЦ у бік поглиблення резерватних змін, які, на-
певно, не можна стримати одним лише сінокосін-
ням. Тому ми дотримуємося думки, що тільки 
впровадженням комплексної технологічної схеми, 
яка певним чином поєднує цілий ряд чинників, за 
умови ренатуралізації фізико-географічних харак-
теристик (Ткаченко, 1999) та оптимізації охоронної 
зони (Андрієнко, Ткаченко, 1992) ще можна почас-
ти відтворити еталонні якості фітосистем МЦ. 

Формування і відносно тривале існування на 
АЗС МЦ "кропив’яного" стану становить значний 
інтерес, оскільки з ним пов’язується специфіка го-
меостатичного механізму відновлення потенціа-
льних фітоценоструктур та особливості генезису 
лучних степів даного регіону. Цей механізм вклю-
чає істотні самозміщення параметрів певних еко-
факторів в автогенезі фітосистем, що відбивається 
на перебігу конкурентних відносин і змінах домі-
нування фонових фітокомпонент у згаданих стаді-
ях (фазах) резерватної сукцесії. 

З поширенням угруповань Urticeta dioici (12)1) на МЦ їх видове багатство з 1991 по 
2001 рр. зросло з 88 до 100 видів, а видове насичення змінилося з 18 до 16 видів на 
100 м2. За незмінно високої щільності (ЗПП не менше 80-100%) і обмеженого набору 
співдомінант (Elytrigia repens (L.) Nevski, Poa angustifolia L., Calamagrostis epigeios (L.) 
Roth, Euphorbia semivillosa Prokh.) у складі формації з’явилися угруповання зі співдомі-
нуванням Alopecurus pratensis L., Galium aparine L. та Rumex thyrsiflorus Fingerh.). Тут 
часто трапляються ділянки з видовим насиченням до кількох видів (E. repens, C. epigeios, 
Cirsium arvense (L.) Scop., Glechoma hederacea L., Galeopsis ladanum L. та деякі інші). 

Площі під чагарниковими лучними степами з участю C. ruthenicus у порівнянні зі 
                                                           
1)Цифра в круглих дужках позначає номер виділу на карті рослинності. 

Рис. 2. Графічний вираз ефективності 
регулювальних зусиль на "Михай-
лівській цілині" 
 
Умовні позначення: 1 – зміни площі 
кореневищно-злакових угруповань на 
АЗС; 2 – те ж на ПВС; 3 – зміни пло-
щі кореневищно-злакових угру-
повань чагарникових лучних степів з 
участю Chamaecytisus ruthenicus на 
АЗС; 4 – те ж на ПВС; 5 – зміни площ 
кореневищно-злакових угруповань, 
чагарникових лучних степів з участю 
C. ruthenicus та різнотравних фіто-
ценозів на АЗС; 6 – те ж на ПВС. По-
яснення в тексті 
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станом на 1991 р. скоротилися на МЦ з 79,36 до 43,24 га. На карті рослинності виділи 
цих угруповань переважно в південній частині МЦ подекуди мають штучно вирівнені 
межі, оскільки вони сформовані так званими "недокосами" минулого року (рис. 1, виділи 
5-8). У складі формації Chamaecytiseta ruthenici найпоширенішими є угруповання з домі-
нуванням у трав’яному ярусі Arrhenatherum elatius (L.) J. Presl et C. Presl, P. angustifolia, 
Elytrigia repens, значно менші площі займають угруповання з домінуванням C. epigeios, 
Festuca valesiaca Gaudin та різнотравні компоненти – Urtica dioica L. і Filipendula vul-
garis Moench. На відміну від стану у 1991 р. тепер у складі формації практично не зафік-
совані такі асоціації: ас. [C. ruthenicus] – Bromopsis inermis + різнотрав’я і ас. [C. rutheni-
cus] – Helictotrichon pubescens + різнотрав’я, натомість подекуди траплялися зіноватники 
з до-мінуванням Urtica dioica та гадючника звичайного Filipendula vulgaris. Середня ви-
дова насиченість в основних асоціаціях зменшилася з 48,8 до 38,5 видів на 100 м2 і зали-
шила-ся незмінною (40-41 вид на 100 м2) в угрупованнях з домінуванням C. epigeios. Ви-
дове багатство формації також зменшилося на 5-7 видів. Серед постійних фітокомпонент 
(тра-пляння 100%) числяться C. ruthenicus, P. angustifolia, E. repens і Fragaria viridis 
Duchense, але проти минулого стану звідси випали Galium verum L., Salvia pratensis L. і 
Stellaria graminea L. Загальне проективне покриття лишилося в межах 60-90%, але тепер 
воно частіше сягало 100%. 

Угруповання формації Festuceta valesiacae (9) тепер траплялися значно рідше, 
ніж напередодні, і їх ценотичне різноманіття обмежувалося співдомінуванням типчака 
з P. angustifolia та A. elatius, оскільки такі типові співдомінанти як Stipa capillata L., 
Carex humilis Leys. i Thymus marschallianus Willd. стали рідкісними ценокомпонентами, 
або й зовсім "зникли" на МЦ. Видове багатство за увесь час спостережень постійно 
зменшувалося і становило 45 видів на 100 м2 (проти 53 видів у 1971 р.). Його зниження 
відбувалося головним чином за рахунок мезоксерофітного різнотрав’я (у 1991 р. було 
83 види, а тепер 56), а видове насичення зменшилося незначно (було 48, а стало 45 ви-
дів на 100 м2). Докорінно змінився склад постійних (трапляння понад 80%) видів, пе-
реважно таким чином, що замість S. capillata, C. humilis, Medicago romanica Prodan і ін. 
постійними стали A. elatius, C. epigeios, Betonica officinalis L. тощо. ЗПП лишалося в 
попередніх межах 80-90%. 

Значно збільшилася ценотична різноманітність угруповань формації Poeta angus-
tifoliae, оскільки утворилися ценози цієї формації зі співдомінуванням лучних видів. 
Разом з ценозами попередньої формації вони займають дуже малі площі на МЦ, тому 
подані на карті одним виділом (9). Тут видове багатство формації зросло на десяток 
видів проти попереднього стану, а видове насичення збільшилося з 35 до 38 видів на 
100 м2. ЗПП зросло незначно і на різних конкретних ділянках коливалося в межах 65-
100% (в середньому 85%). 

Спалах у поширенні лучних угруповань Arrhenathereta elatii (14) вивів луки до 
ран-гу пануючих (рис. 3) і супроводжувався різким зростанням кількості співдомінант-
них це-нокомбінацій (переважно за участі P. angustifolia, E. repens, Dactylis glomerata 
L., Briza media L. та численних видів різнотрав’я), що значно вплинуло на видове ба-
гатство фор-мації (було у 1991 р. у списку формації 103 види, а у 2001 р. – 172 види). 
Альфа-різнома-ніття зменшилося в середньому з 47 до 40 видів на 100 м2. Серед по-
стійних ценоком-понент з’явилися C. ruthenicus, Betonica officinalis, Cirsium arvense, 
Convolvulus arvensis L., Knautia arvense (L.) Coult., Ranunculus polyanthemos L., Thalic-
trum minus L., Veronica chamaedrys L. та ін.  

Пирійні угруповання (Elytrigieta repentis) в структурному відношенні змінилися ма-
ло. Їх постійно зростаюче поширення в останньому десятилітті ХХ ст. було загальмоване 
(10) введенням жорсткішого сіножатевого режиму охорони. Як і раніше, найпошире-
нішими були пирійники зі співдомінуванням P. angustifolia, але часто співдомінували та-
кож U. dioica, Alopecurus pratensis, кореневищні злаки та численні представники лучно-
степового різнотрав’я (G. verum, S. pratensis і ін.). За незмінних показників ЗПП (70-
100%) видове багатство формації зменшилося з 155 до 153 видів, а видове насичення – 
з 27 до 25 видів. Слід зауважити, що пирійники на МЦ відзначаються найнижчими   
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можна вважати, що колишні стани з просторовим переважанням угруповань цих форма-
цій могли відображати стадії найменшої альфа-різноманітності на МЦ. Тепер поширення 
пирійних угруповань (10) помітно зменшились (34,2 га у 1991 р. проти 28,3 га у 2001 р.), 
але ценотична структура їх змінилася незначно. Як і раніше, найпоширенішими були пи-
рійники зі співдомінуванням P. angustifolia, хоча добре представленими були також пи-
рійники з Urtica dioica, кореневищними злаками, Alopecurus pratensis та деякими видами 
лучно-степового різнотрав’я (G. verum, Salvia pratensis тощо). За незмінних показників 
ЗПП (від 70 до 100%) видове багатство формації зменшилося на 18 видів, а видове наси-
чення – на 2 види (рис. 4). 

Угруповання формації Calamagrostideta epigeioris (11) структурно мало змінилися за 
останнє десятиріччя. Як і раніше, тут переважали асоціації зі співдомінуванням P. angustifolia, 
але вже не траплялися ценози з E. repens, Bromopsis inermis (Leyss.) Holub та Helictotrichon 
pubescens (Huds.) Pilg. Досить часто траплялися наземнокуничники різнотравні (зі співдомі-
нуванням U. dioica, Filipendula vulgaris, Fragaria viridis і ін.). Видове багатство формації зрос-
ло з 122 до 148 видів, а видове насичення – з 31 до 33 видів на 100 м2. Кількість видів високого 
трапляння (не менше 80%) дещо зменшилась, оскільки до їх складу вже не увійшли Euphorbia 
semivillosa, G. verum i Stellaria graminea, які були тут раніше. 

Угруповання формацій Bromopsideta inermis, Dactyleta glomeratae i Brachypodieta 
sylvaticae займають незначні площі і тому на генералізованій карті не показані. З них 
останні напередодні мали відносно високі темпи розростання, що, проти наших споді-
вань, не набуло подальшого розвитку. Тепер подібну тенденцію мають угруповання 
Alopecureta pratensis (16), які раніше траплялися тільки на дні суфозійних западин, а те-
пер подекуди займають слабкостічні ділянки плоского вододілу. За незмінно високого 
ЗПП (95-100%) їх видове багатство помітно зменшилося, а видове насичення зросло з 18 
до 21 виду на 100 м2. В складі травостоїв постійними є P. angustifolia, E. repens (покриття 
до 10%) та численні види різнотрав’я (U. dioica – 1-5%, Melandrium album (Mill.) Garcke – 
до 3%, Cirsium arvense – 1-3% і ін.). 

На відміну від фітоценозів Alopecureta pratensis угруповання формації Brizieta me-
diae (15) проявляють яскраво виражені ознаки значних різнорічних флуктуацій. У 2001 р. 
вони були добре представлені в зоні, прилеглій до правого берега балки "Верхні ставки", 
а в інші роки вони бувають малопомітними, або ж зовсім "зникають". Г.І. Білик (1974) в 
описах лучної рослинності МЦ зовсім не згадує про трясучкові угруповання. В той час 
ще слабко була представлена група солонцюватих низинних луків Trifolieta montanii, 
Cariceta melanostachyae, які тепер часто трапляються на АЗС, формуючи дрібні виділи 
(17). В межах цього виділу зрідка зустрічаються колись добре представлені угруповання 
Cariceta praecocis, Festuceta regelianae та Festuceta pratensis. 

Екотопічно близькими до цих лучних угруповань є різнотравні ценози Euphorbieta 
semivillosae (18), що тепер стали швидко поширюватися не лише на АЗС, але й на мікро-
депресіях слабкостічного плато, на малопомітних улоговинах ПВС та на добре зволоже-
них ділянках дна балки. Після Urticeta dioici напівмохнатомолочаєві угруповання є одни-
ми з найпоширеніших різнотравних ценокомпонент МЦ. Структурно вони не відрізняю-
ться від угруповань, що формувались раніше (Ткаченко та ін., 1993), і мають високий 
(80-100 см) та щільний (ЗПП в середньому становить 90%) травостій з такими постійни-
ми фі-токомпонентами як U. dioica, E. repens, C. epigeios, Convolvulus arvensis i Thalic-
trum minus. Видове багатство формації повністю не виявлене, а видове насичення зміню-
валося в межах 32-35 видів на 100 м2. 

Судячи по поширенню дигресивних угруповань, сучасні порушення рослинного 
покриву МЦ тепер трапляються зрідка і на незначних площах (13). Це невеликі плями 
бур’яново-різнотравних угруповань з домінуванням, або високою рясністю Cardaria 
draba (L.) Desv., Artemisia austriaca Jacq., Polygonum aviculare L. поблизу та на місці ко-
лишньої садиби, а також староперелогові сіножатеві (на схилах правого берега балки 
"Верхні ставки") і пасовищні (випас на корді двох-трьох коней південніше садиби) по-
рушення степово-лучних угруповань Arrhenathereta elatii. Отже, сучасні дизруптивні 
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впливи вкрай обмежені, але зберігаються сліди дуже давніх порушень, які досі проявля-
ються в рослинному покриві МЦ, що практично забезпечує просторову стабільність та-
ких угруповань. 

До лучно-болотних різнотравних угруповань відноситься ряд гідромезофільних фі-
тоценозів з домінуванням Sanguisorba officinalis L., Geranium sanguineum L., Bistorta offi-
cinalis Delarbre, Filipendula ulmaria (L.) Maxim., Symphytum officinale L. (19). У порів-
нянні з минулим станом (1991 р.) набуті раніше темпи зростання зайнятої ними площі те-
пер зменшилися настільки, що можна говорити про певну просторову стабілізацію їх. У 
верхній частині балки таке лучне крупнотрав’я подекуди трансформувалося у зарості Ur-
ticeta dioici з вкрапленнями заростей Phalaroides arundinacea (L.) Rausch. Угруповання 
лучного різнотрав’я постійно облямовують переривчастими смугами перезволожене дно 
балки "Верхні ставки", на якому формуються заболочені луки та болота з домінуванням 
Iris pseudacorus L., Rumex thyrsiflorus, Carex riparia Curtis, C. acuta L., C. spicata Huds., 
C. nigra (L.) Reichard, Scirpus sylvaticus L. та ін. (20). Подекуди осоки формують високо-
купинні болота, що переходять у зарості очерету Phragmiteta australis, які приурочені до 
мілководних окраїн замулених ставків з заростями Thypha latifolia L. i T. angustifolia L. 
(21). Ці перезволожені і заболочені ділянки балочного дна також незначно скоротилися у 
порівнянні з минулим станом (4,9 га у 1991 р. і 4,6 га у 2001 р.), хоча треба ще врахувати, що 
більшість цих просторових скорочень відбулася тут внаслідок повільного заростання осоко-
вих та очеретових боліт непролазними болотно-чагарниковими угрупованнями з домінуван-
ням у чагарниковому ярусі Salix cinerea L. (4). За останні 20 років площа цих чагарників 
подвоїлася, а за останнє десятиліття збільшилася у 1,6 рази і становить тепер 2,7 га.  

Справжні лісові угруповання на МЦ відсутні. До них лише умовно можна віднести 
три природні клонові осередки розростання в’язового "прополісу" з домінуванням Ulmus 
suberosa Moench i U. campestris L. на АЗС (рис. 5) та невеликий фрагмент ясеневого лісу 
(Fraxineta exсelsior) насіннєвого походження, що прилягає до лісосмуги в районі анасто-
мозуючих балок (1). Це молодий жердняк з окремими старими деревами, штучно видале-
ним чагарниковим ярусом (Acer campestre L., A. negundo L., Sambucus nigra L.) та зрідже-
ним трав’яним ярусом (ЗПП до 35% – Urtica dioica, Glechoma hederacea, Geum urbanum 
L., Lysimachia nummularia L. та ін.). На дні балки "Верхні ставки", в місці впадання в неї 
улоговини, що з’єднує центральну водозбірну котловину з балкою, сформувалася група 
численних молодих дерев Betula pendula Roth віком 8-10 років і 4-6 м заввишки. За спри-
ятливих умов та за відсутності заносу насіння вільхи Alnus glutinosa (L.) P. Gaertn. тут 
можуть формуватися березові переліски з S. cinerea у чагарниковому ярусі. 

Штучні і напівприродні вербняки (Saliceta albae) та осокірники (Populeta nigrae) з 
домішками Populus tremula L., Acer saccharinum L., Tilia cordata Mill., Swida sanguinea 
(L.) Opiz тощо (2) утримуються навколо водойм та разом з численними екзотами і садо-
вими деревами – на місці колишньої садиби. Очевидно, варто гостріше ставити питання 
про поступове видалення штучних деревно-чагарникових насаджень, оскільки вони ста-
ють осередками експансії невластивих для даного району деревних і чагарникових по-
рід. Загалом площа всіх угруповань, сформованих різними видами дерев, в т.ч. і екзотів, 
у 1991-2001 рр. зросла у 2,7 рази і досягла не менше 1,2 га. 

Чагарникові угруповання на МЦ також мали значний поступ, головним чином за 
рахунок розростання терняків Pruneta stepposae на АЗС (3). Характерним для МЦ є по-
ширення окремих заростевих куртин шипшини Rosa canina L., R. corymbifera Borkh., 
R. villosa L., бузини Sambucus nigra L., S. racemosa L. та свидини кров’яної Swida san-
guinea. Щокожне з останніх трьох десятиліть площі цих чагарникових заростей більше 
ніж подвоюються і тепер становлять не менше 5,2 га. 

Таким чином, фітосистеми МЦ на АЗС досягли різнотравної стадії саморозвитку, а на 
ПВС за наявної системи регулювальних впливів їх "олучнення" можна характеризувати як 
"райграсовий" стан. Всі спроби стабілізувати їх уніфікованим і напівутилітарним охоронним 
режимом, який включає тільки сінокосіння в різнотривалих сіножатевих ротаціях, були мар-
ними. На сучасному етапі автогенезу лучні фітоценози продовжують заглиблюватися в фазу 
"розладу" і зниження організованості в "сукцесійному колапсі", тривале існування якого за-
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безпечується "острівним" становищем заповідної ділянки, її вкрай недостатніми розмірами, 
геосистемною нецілісністю, екосистемною неповночленністю, неадекватністю регу-
ляційних заходів та "діаспоричним голодом" трансформованих екосистем.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5. Картосхема клонового осередку Ulmeta suberosae на абсолютно заповідному степу 
"Михайлівської цілини" станом на 1992 р. 
Умовні позначення: 1 − окреме деревце Ulmus suberosa Moench, його висота в метрах та 
кількість окремих пагонів; 2 − Chamaecytisus ruthenicus (Fisch. ex Wol.) Klásková; 3 − угру-
повання  ас. Bromopsis inermis + Elytrigia repens; 4 − ас. Calamagrostidetum epigeioris purum; 
5 − ас. Calamagrostis epigeios + E. repens; 6 − ас. E. repens + C. epigeios; 7 − ас. Poa angusti-
folia + E. repens; 8 − позбавлена трав’яного покриву ділянка лісу. Материнський екземпляр 
в’яза пробкового в центрі був заввишки 7 м і діаметром біля основи 35 см. Всі дерева вра-
жені "голландською хворобою" і тому, досягши 15-20-річного віку та сформувавши нову 
молоду парость, гинуть. 



Вісті Біосферного заповідника "Асканія-Нова", том 5, 2003 

 17

Андрієнко Т.Л., Ткаченко В.С. Організація режиму в охоронних зонах заповідників (на прикладі 
філіалу Українського державного степового заповідника "Михайлівська цілина") // Укр. ботан. 
журн. – 1992. – Т. 49, № 1. – С. 82-87. 

Білик Г.І. Рослинність заповідника "Михайлівська цілина" та її зміни під впливом господарської 
діяльності людини // Укр. ботан. журн. – 1957. – Т. 14, № 4. – С. 26-39. 

Білик Г.І. Рослинність лук балок заповідника "Михайлівська цілина" на Сумщині // Укр. ботан. 
журн. – 1974. – Т. 31, № 2. – С. 198-204. 

Білик Г.І., Ткаченко В.С. Сучасний стан рослинного покриву заповідника "Михайлівська цілина" на 
Сумщині // Укр. ботан. журн. – 1972. – Т. 29, № 6. – С. 696-702. 

Білик Г.І., Ткаченко В.С. Зміни рослинного покриву степу "Михайлівська цілина" на Сумщині за-
лежно від режиму заповідності // Укр. ботан. журн. – 1973. – Т. 30, № 1. – С. 89-95. 

Краснитский А.М. Проблемы заповедного дела. – М.: Лесн. промышленность, 1983. – 191 с. 
Малешин Н.А. Восстановление и режим сохранения луговых степей в Центрально-Черноземном 

биосферном заповеднике // Степной бюлл. − 2000. – № 8. − С. 26-29. 
Работнов Т.А. Фитоценология. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1978. – 384 с. 
Разумовский С.М. Закономерности динамики биоценозов. – М.: Наука, 1981. – 229 с. 
Саричева З.А. Вплив різних строків викошування на степову рослинність заповідника "Михайлів-

ська цілина" // Укр. ботан. журн. – 1962. – Т. 19, № 4. – С. 40-54. 
Собакинских В.Д. К вопросу сохранения видового разнообразия луговых степей // Мат. рос.-укр. 

науч. конф., посвящ. 60-летию ЦЧЗ "Пробл. сохр. разнообр. природы степн. и лесостепн. ре-
гионов". – М., 1995. – С. 72-73. 

Ткаченко В.С. О природе луговой степи заповедника "Михайловская целина" и прогноз развития ее 
в условиях заповедности // Ботан. журн. – 1984. – Т. 69, № 4. – С. 448-457. 

Ткаченко В.С. Саморозвиток фітоценозів "Михайлівської цілини" та його прогнозування // Ойку-
мена: укр. екол. вісник. – 1995. – № 1-2. – С. 79-89. 

Ткаченко В.С. Екологічний менеджмент заповідного лугового степу "Михайлівська цілина" на Су-
мщині // Мат. конф., присвяченої виконанню держ. програми персп. розв. зап. справи в Україні 
"Заповідники": "Заповідна справа в Україні на межі тисячоліть (сучасний стан, проблеми і 
стратегія розвитку)". – Канів. – 1999. – С. 85-97. 

Ткаченко В.С., Генов А.П., Лисенко Г.М. Структура рослинності заповідного степу "Михайлівська 
цілина" за даними крупномасштабного картування в 1991 р. // Укр. ботан. журн. – 1993. – 
Т. 50, № 4. – С. 5-15. 

Ткаченко В.С., Парахонська Н.О., Шеремет Л.Г. Динаміка структури рослинного покриву запові-
дника "Михайлівська цілина" // Укр. ботан. журн. – 1984. – Т. 41, № 3. – С. 71-74. 

 
Надійшла 14.04.2003 р. 

 
 
 




