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Analysis of plants with economic value showed that most plants are 

medicinal, decorative and weed. 

Key words: flora, field filtration, Odessa. 
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МОНІТОРИНГ СТЕПОВОЇ РОСЛИННОСТІ  

В РЕЗЕРВАТАХ (ДОНЕЦЬКА ОБЛ.) 

 

Моніторинг дозволяє контролювати стан фітоценозів та 

прогнозувати їхній розвиток. Необхідність проведення моніторингових 

спостережень є актуальною, у тому числі на території об’єктів природо-

заповідного фонду й на ділянках, які не вилучені з активного 

господарчого користування, з метою нормування та лімітування їхнього 

використовування [1; 2]. Особливої уваги потребує степова рослинність, 

яка належить до найбільш вразливих типів. 

Мета роботи – моніторинг степової рослинності на території 

заказника загальнодержавного значення (ЗЗЗ) «Бердянський» для 

встановлення стану та прогнозування напрямку розвитку степових 

фітоценозів. 

Для виявлення стану степових рослинних угруповань 

використовували принципи, які викладено в роботах В. В. Осичнюк [3], 

В. С. Ткаченка [4]. Індикаторами під час установлення стадій сукцесії 

степової рослинності були флористичний склад, співвідношення видів, 

проективне покриття, стан ценопопуляцій окремих едифікаторів 

степових фітоценозів. 

На території заказника (413,00 га) ЗЗЗ «Бердянський», який 

входить до складу регіонального ландшафтного парка (РЛП) «Донецький 

кряж», виявлено кілька основних типів рослинності: лісова, степова, 

водяна та прибережно-водяна, лучна, синантропна [5]. У 2013 р. взагалі 

виявлено 31 формацію, 120 асоціацій, з них охороняються 29, 6 є 

регіонально рідкісними. Відмічено 94 степових рослинних угруповання, 

з них 27 із 27 формацій охороняються. У той час як на території РЛП 

«Донецький кряж» (4187,14 га) виявлено всього 52 формації,  

299 асоціацій, з яких 86 охороняються, 28 є регіонально рідкісними; 
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виявлено 235 степових рослинних угруповань (80 є такими, що 

охороняються) із 42 формацій [6]. 

Унікальність території заказника «Бердянський» полягає і в 

тому, що тут поширені мало порушені зональні фітоценози формацій 

Stipeta capillatae, Stipeta lessingianae, Stipetae dasyphyllae, Stipeta tirsae, 

Stipeta ucrainicae. Але частіше зустрічаються рослинні угруповання, які 

належать до інших таксономічних одиниць, де фітоценотична роль видів 

роду Stipa L. є менш вираженою.  

Більшість степових фітоценозів на змитих чорноземах займає 

схили різної крутизни. Найбільш поширеними в заказнику є формації 

Stipeta capillatae і Stipeta lessingianae. У складі формації Stipeta capillatae 

переважають асоціації, у яких субедифікаторами та домінантами 

виступають Festuca valesiaca Gaudin, Bromopsis riparia (Rehm.) Holub, 

Stipa lessingiana Trin. et Rupr., Poa angustifolia L., численні види 

різнотрав’я (Salvia nutans L., Achillea nobilis L., A. stepposa Klokov et 

Krytzka, Galium ruthenicum Willd., Thymus marschallianus Willd., Plantago 

lanceolata L., Galatella villosa (L.) Rchb. f. тощо), які утворюють 

різноманітні фітокомбінації. 

Частина з виявлених рослинних угруповань знаходиться на 

початкових етапах резерватогенної сукцесії. Найбільш близькі до 

корінних фітоценозів травостої волосистоковилових асоціацій 

характеризуються соедифікаторною роллю S. lessingiana и F. valesiaca. 

Загальне проективне покриття рослинних угруповань варіює в межах  

50 – 90%. Формація Stipeta lessingianae займає невеликі площі на 

степових схилах на еродованих чорноземах. У даних петрофітно-

степових фітоценозах субдомінантами є Stipa capillata L., F. valesiaca,  

G. villosa, Linum czernjaёvii Klokov, інколи Bromopsis riparia. Загальне 

проективне покриття становить 50 – 70%. Серед різнотрав’я домінують  

S. nutans, G. villosa, Teucrium polium L. тощо.  

Менш поширеними є асоціації формацій Stipeta ucrainicae, 

Stipeta tirsae і Stipetae dasyphyllae. Вони займають невеликі ділянки 

петрофітного степу. Формація Stipeta tirsae в основному представлена 

лучно-степовими фітоценозами, які тяжіють до мікродепресій рельєфу. 

Загальне проективне покриття складає 50 – 75%. 

Загальною рисою мало порушених фітоценозів вищеозначених 

формацій є те, що ценопопуляції різних видів роду Stipa є нормальними, 

середньовіковими, повночленними, що суттєво збільшує цінність цих 

ділянок. Особливо важливим це є у відношенні до формації Stipeta 

ucrainicae, яка не належить до широко поширених і є однією з 

найвразливіших до антропогенного впливу.  

Найпоширенішою є формація Festuceta valesiacae. Найчастіше  

F. valesiaca формує асоціації, у яких субдомінантами є Stipa dasyphylla 

Czern., S. capillata, S. lessingiana, S. tirsa Steven,  Cleistogenes squаrrosа 



 

 

 

Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 8 (291), Ч. І, 2014 

 

44 

 

 

(Trin.) Keng, Festuca rupicola Heuff., Koeleria cristata L., Agropyron 

pectinatum (M. Bieb.) P. Beauv., Bromopsis inermis (Leys.) Holub, B. riparia, 

P. angustifolia, Elytrigia repens (L.) Nevski, Calamagrostis epigeioris (L.) 

Roth, Galatella villosa, Thymus dimorphus Klokov et Shost.,  

T. marschallianus, Teucrium polium, G. ruthenicum, Salvia nutans, Artemisia 

austriaca, Achillae stepposa, A. nobilis, Filipendula vulgaris Moench, 

Fragaria viridis Duch., Amygdalus nana L. тощо. Більша частина 

типчатників займає схили різної крутизни з достатньо розвиненими 

чорноземами або еродованими, змитими на пісковиках. На плакорі вони 

зустрічаються не так часто. Загальне проективне покриття коливається 

від 40 до 100%. Деякі з фітоценозів цієї формації є ланками 

резерватогенної сукцесії, їхній флористичний склад сильно змінюється 

залежно від ступеня їхньої трансформації та умов існування. Цікавими є і 

рослинні угруповання формації Botriochloeta ischemi, оскільки вони 

зустрічаються нечасто й притаманні саме для петрофітного варіанту 

степів. Також тут відмічено формування чабречників. 

Повторні дослідження степової рослинності заказника 

«Бердянський» проводили у 2011 – 2012 рр., що дозволило суттєво 

розширити фітоценотичний список, складений у 1983 р. в результаті 

виконання бюджетної теми «Исследование флоры и растительности 

охраняемых объектов Донецкой области и установление их 

фитосозологической ценности» [5]. Було встановлено наявність усіх 

формацій, що охороняються, які виявлено в 1983 р., у тому числі 

Amygdaleta nanae, Stipeta lessingianae, Stipeta capillatae, Stipeta tirsae, 

Stipeta grafianae, Stipeta dasyphyllae. Збільшення фітоценотичного 

різноманіття, скоріше за все, пов’язано з тим, що 1983 р. у межах 

попереднього дослідження більше уваги переділялося виявленню та 

опису фітоценозів, що охороняються. На основі того, що в 1983 р. 

формації Poeta angustifoliae, Bromopsieta inermis, Elytrigieta repentis не 

мали значного поширення й були слабо представлені, можна зробити 

висновок, що деяке збільшення фітоценотичного різноманіття 

здійснилося і за рахунок формування фітоценозів, які складають ряд 

резерватогенної сукцесії. За умови недостатнього антропогенного 

навантаження розширяють свою площу рослинні угруповання, у яких 

едифікаторами та домінантами є лучні й лучно-степові види рослин. 

Тому для збереження степового біорізноманіття необхідно розробляти 

систему ефективного режиму використовування цих ділянок в умовах 

заповідання, яка включає й регульоване пасовищне навантаження.  

Ці фітоценози відрізняються домінуванням ксеромезофітних і 

мезоксерофітних довгокореневищних видів рослин. Типові ксерофітні 

степові види або відсутні у складі фітоценозів, або, у більшості випадків, 

характеризуються малою рясністю. Загальне проективне покриття –  

85 – 100%. У майбутньому, за умови подальшого недостатнього 
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антропогенного навантаження на степовий рослинний покрив (або його 

повного виключення), може відбутися збіднення фітоценотичного 

різноманіття. Більшість рослинних угруповань формацій Poeta 

angustifoliae, Bromopsieta inermis; Elytrigieta repentis займають тальвеги, 

середню частину степових схилів, тяжіють до мікродепресій рельєфу, які 

характеризуються більшою зволоженістю, більш розвиненим шаром 

гумусу, що також є причинами кращого положення в цих рослинних 

угрупованнях довгокореневищних мезофітних видів рослин. Але цей 

факт ще не дає підстав стверджувати, що тут протягом 30 років активно 

здійснюються процеси мезофітизації степового рослинного покриву, 

тому що ці фітоценози займають доволі обмежені площі.  

На дослідженій території степові ділянки в основному займають 

круті схили, де переважають еродовані щебенисті чорноземи та 

пісковики. Тобто, в цілому, особливості едафічних умов сприяють 

зберіганню ксерофітного характеру рослинних угруповань.  

Рослинні угруповання чагарникового степу об’єднані у формації 

Pruneta stepposae, Ceraseta fruticosae, Amygdaleta nanae, Caraganeta 

fruticis, Spiraeeta hypericifoliae. Вони займають узлісся байрачних лісів, 

розташовуються по гребнях вододілів, на степових схилах. Найчастіше 

зустрічається формація Pruneta stepposae, яка займає невеликі площі. Як 

правило, це компактні зарості, у яких переважає E. repens. У їхньому 

складі звичайні Elytrigia intermedia (Host) Nevski, P. angustifolia, 

Calamagrostis epigeioris, Bromopsis inermis. 

Формація Caraganeta fruticis найчастіше займає дещо більші 

площі. Як правило, Caragana frutex (L.) K. Koch утворює фітоценози, у 

яких субдомінантом є Amygdalus nana. Загальне проективне покриття цих 

рослинних угруповань може сягати 100%. Окрім A. nana, тут часто в 

значній рясності присутні Stipa capillata, S. dasyphylla, B. riparia,  

B. inermis, P. angustifolia, E. repens, G. villosa та ін. 

Формація Amygdaleta nanae найчастіше зустрічається в середній 

частині степових схилів південної експозиції. Інколи A. nana утворює 

майжє чисті зарості (узлісся, мікродепресії рельєфу, місця переходів 

плакору у схил). Тут переважають F. vulgaris, F. viridis, V. tenuifolia,  

T. minus, Inula germanica L., B. inermis, E. repens, P. аngustifolia та інші 

мезоксерофітні і ксеромезофітні види рослин. Значно меншою рясністю 

характеризуються F. valesiaca, S. capillata, B. riparia. Ценопопуляції  

F. valesiaca, S. capillata, S. dasyphylla – старі, нормальні, неповночленні, 

перебувають на межі переходу в регресивні або вже є регресивними. 

Чисельність дуже низька, як правило, поодинокі особини.  

Формації Ceraseta fruticosae і Spiraeeta hypericifoliae 

зустрічаються не так часто, ніж вищезгадані. І Spiraea hypericifolia L.,  

і Cerasus fruticosa) (Pall.) Woronov рідко утворюють дуже обмежені за 

площею компактні зарості, які в основному займають північні степові 
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схили. Найчастіше це поодинокі особини, які входять до складу степових 

фітоценозів. 

Виявлено деяке збільшення площ чагарникових заростей Prunus 

stepposa, також установлено, що найкращі перспективи для подальшого 

поширення в заказнику мають Amygdalus nana, види роду Rosa. 

Таким чином, степова рослинність на дослідженій території 

заказника «Бердянський» дуже різноманітна: виявлені як типові широко 

поширені, так і рідкісні рослинні угруповання, серед яких є 

малопорушені. Вони можуть бути прийняті як «еталонні». Але через 

недостатнє антропогенне навантаження на степовий рослинний покрив 

відбувається його повільна мезофітизація.  
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Ібатуліна Ю. В. Моніторинг степової рослинності  

у резерватах (Донецька обл.) 

Моніторингові дослідження степової рослинності на території 

заказника загальнодержавного значення «Бердянський» показали, що тут 

часто зустрічаються малопорушені як типові широкопоширені, так і 

рідкісні рослинні угруповання, які можуть бути прийняті за «еталонні». 

Через недостатнє антропогенне навантаження на рослинний покрив 

здійснюється його повільна мезофітизація. У майбутньому, за умови 

подальшого недостатнього антропогенного навантаження (або його 

повного виключення) на степовий рослинний покрив, може здійснитися 
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збіднення фітоценотичного різноманіття. Поступово поширюються 

площі під рослинними угрупованнями формацій Poeta angustifoliae, 

Bromopsieta inermis, Elytrigieta repentis. Але вони ще займають доволі 

обмежені площі. Відмічено посилення тенденції поширення фітоценозів 

чагарникового степу. 

Ключові слова: фітоценоз, едифікатор, ценопопуляція. 

 

Ибатулина Ю. В. Мониторинг степной растительности  

в резерватах (Донецкая обл.) 

Мониторинговые исследования степной растительности на 

территории заказника общегосударственного значения «Бердянский» 

показали, что здесь часто встречаются малонарушенные как типичные 

широкораспространённые, так и редкие растительные сообщества, 

которые могут быть приняты как «эталонные». Но из-за недостаточной 

антропогенной нагрузки на растительный покров осуществляется его 

медленная мезофитизация. В будущем, при условии сохранения 

недостаточной антропогенной нагрузки (или её полного исключения) на 

степной растительный покров, может произойти обеднение 

фитоценотического разнообразия. Постепенно распространяются 

растительные сообщества формаций Poeta angustifoliae, Bromopsieta 

inermis, Elytrigieta repentis. Но они ещё занимают довольно ограниченные 

площади. Отмечено усиление тенденции распространения фитоценозов 

кустарниковой степи.  

Ключевые слова: фитоценоз, эдификатор, ценопопуляция. 

 

Ibatulina Y. Monitoring of Steppe Vegetation in the Reserves 

(Donetsk Region) 

Monitoring studies of steppe vegetation in the «Berdyanskiy» 

Reserve showed that there was often found both typical widely distributed and 

rare plant communities which can be taken as «reference» ones. Due to the 

lack of human pressure on the vegetation its slow mezophytisation is 

observed. In case of a low anthropogenic impact on steppe vegetation (or its 

complete elimination) in the future, a certain depletion of its phytocoenotic 

diversity is likely to occur. The plant communities of Poeta angustifoliae, 

Bromopsieta inermis; Elytrigieta repentis formations are gradually spreading. 

They are found in thalwegs, the middle parts of the steppe slopes and are 

confined to relief microdepressions with a higher humidification, more 

developed humus layer, that also creates better conditions for long-

rhizomatous mesophytic species in these plant communities. But this fact does 

not provide evidence that over 30 years there were observed mesophytisation 

processes of steppe vegetation, as these plant communities are rather limited in 

area. There is marked tendency towards shrub steppe plant communities 

spread. We found some increase in the spread of Prunus stepposa shrubland, 
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also found that Amygdalus nana together with Rosa species have the best 

prospects for further spread in reserve. In the investigated area, steppe plots 

are located in steep slopes with crushed stone eroded black soils and 

sandstone. That is, a specific edaphic conditions in general contribute to 

conservation of the xerophytic nature of plant communities. 

Key words: phytocenosis, edificator, coenopopulations 
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ВПЛИВ СУМІШІ ТРЕПТОЛЕМУ ТА ХЛОРМЕКВАТХЛОРИДУ  

НА ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ  

МАКУ ОЛІЙНОГО 

 

Мак – цінна харчова і технічна культура. Насіння маку 

використовують у кондитерській та хлібопекарській промисловості. 

Макова олія, добута методом холодного пресування, тривалий час не 

гіркне, тому високо ціниться в харчовій, кондитерській та консервній 

промисловості. Маковий шрот багатий на перетравний білок і містить 

менше клітковини, ніж соняшниковий. Використовується він для 

відгодівлі свиней і худоби як цінний концентрований корм [1]. 

В Україні, згідно з Державною програмою розвитку маківництва, 

передбачено поступове збільшення виробництва продукції цієї культури.  

Важливим засобом збільшення продуктивності олійних культур, 

у тому числі й маку, є застосування економічно доцільних прийомів 

вирощування, здатних забезпечувати високі врожаї насіння. Аналіз 

тенденцій розвитку світового рослинництва свідчить, що використання 

синтетичних регуляторів росту рослин є одним із центральних напрямів 

вирішення проблеми високих та стабільних урожаїв [2]. Ця група сполук 

дає можливість спрямовано регулювати окремі етапи онтогенезу з метою 

мобілізації потенційних можливостей рослинного організму, що 

впливає на урожайність та якість сільськогосподарської продукції [3]. 

Серед синтетичних регуляторів росту рослин особливе значення 

мають ретарданти, які проявляють антигіберелінову дію. Відомо, що 

вони впливають на біосинтез гіберелінів, а також спричиняють суттєві 

зміни в морфо- і гістогенезі рослин, посилюють галуження стебла та 


