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СТРУКТУРА РОСЛИННОГО ПОКРИВУ ДІЛЯНКИ РОЗШИРЕННЯ 
"СТРІЛЬЦІВСЬКОГО СТЕПУ" (ЛУГАНСЬКА ОБЛ., УКРАЇНА)  
 
Степовий заповідник, розширення території, вихідні ценоструктури, основні формації, 
перелоги, геосистемна цілісність 
 

СТРУКТУРА РОСЛИННОГО ПОКРИВУ ДІЛЯНКИ РОЗШИРЕННЯ 
"СТРІЛЬЦІВСЬКОГО СТЕПУ" (ЛУГАНСЬКА ОБЛ., УКРАЇНА). В.С. Ткаченко, 
Л.П. Боровик, Т.В. Сова, Г.М. Лисенко. – У 2004 р. Указом Президента України було 
вдвічі збільшено площу заповідного "Стрільцівського степу" на Луганщині, внаслідок чого 
цей філіал Луганського природного заповідника НАН України став у один ряд з небагатьма 
відносно великими степовими заповідними ділянками України (1024,4 га). Оскільки "Стрі-
льцівський степ" є одним з базових полігонів фітоценотичного моніторингу українських 
степів, рослинний покрив новоприєднаної ділянки був докладно обстежений, а його прос-
торовий розподіл зафіксований на геоботанічній карті (1:5000). Описано основні угрупо-
вання цілинних ділянок схилів та поширених тут перелогів. Значна увага приділяється фік-
сації стану та демутації перелогів. Відзначена специфіка сучасних умов демутації рослин-
ності та підняті питання досягнення геосистемної цілісності заповідного масиву. 
 
СТРУКТУРА РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА УЧАСТКА РАСШИРЕНИЯ 
"СТРЕЛЬЦОВСКОЙ СТЕПИ" (ЛУГАНСКАЯ ОБЛ., УКРАИНА). В.С. ТКАЧЕНКО, 
Л.П. Боровик, Т.В. Сова, Г.М. Лысенко. – В 2004 г. Указом Президента Украины была 
вдвое увеличена площадь заповедной "Стрельцовской степи" на Луганщине, вследствие че-
го филиал Луганского природного заповедника НАН Украины стал в один ряд с немногими 
относительно большими степными заповедными участками Украины (1024,4 га). Поскольку 
"Стрельцовская степь" является одним из базовых полигонов фитоценотического монито-
ринга украинских степей, растительный покров присоединенного участка был тщательно 
обследован, а его пространственное распределение было зафиксировано на геоботаниче-
ской карте (1:5000). Описаны основные группировки целинных участков склонов и распро-
страненных здесь залежей. Значительное внимание обращено на фиксацию состояния и де-
мутацию залежей. Отмечена специфика современных условий демутации растительности и 
подняты вопросы формирования геосистемной целостности заповедного массива. 
 
VEGETATION STRUCTURE OF A WIDENING PLOT OF "STRILTSIVSKY STEP" 
(LUGANSK REGION, UKRAINE). V.S. Tkachenko, L.P. Borovyk, T.V. Sova, G.M. Lysen-
ko. – The area of "Striltsivsky step" in Lugansk region was doubled in 2004 by the President's de-
cree. As a result, this branch of Lugansk nature reserve (NAS of Ukraine) stays now abreast of a 
few relatively big steppe reserves in Ukraine (1024.4 ha). As "Striltsivsky step" is one of the basic 
ranges for phytocoenotic monitoring of Ukrainian steppes vegetation of the new plot was fully in-
vestigated and its spatial distribution was registered on a geobotanical map (1:5000). Basic com-
munities of virgin lands' slopes and widespread here fallow-lands were inventoried. Special em-
phasis is set on the state and demutation of fallow-lands registration. Specific character of the 
present-day vegetation demutation conditions was highlighted and a question of achieving a geo-
system integrity by the reserve was raised up. 

 
У 2004 р. в історії одного з найдавніших і найвідоміших степових заповідників – 

філіалу Луганського природного заповідника "Стрільцівський степ" (далі – СС) на Луга-
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нщині сталася важлива подія: Указом Президента України №466/2004 від 21.04.2004 р. 
заповідними оголошувалися прилеглі землі площею 501,7 га, внаслідок чого загальна 
площа заповідного степу зросла майже вдвічі і тепер становить 1024,4 га. За просторовою 
репрезентацією СС став в один ряд з такими заповідно-степовими "тисячниками" як "Хо-
мутовський степ" (1028 га), "Крейдова флора" (1134 га) та "Єланецький степ" (1675 га). 
Різноманітність типів природних середовищ СС помітно зросла саме на тих ділянках, на 
заповіданні яких наполягали дослідники природних комплексів, що особливо важливо з 
точки зору ефективнішої охорони популяції уцілілого консумента степових екосистем – 
бабака європейського (Marmota bobac), збереження якого досі лишається одним з основ-
них завдань СС.  

У зв'язку з територіальним розширенням виникла потреба наукового "освоєння" 
нової території заповідника, включення його в систему охорони і спостережень за приро-
дними процесами, приєднання до системи тривалого фітоценотичного моніторингу ди-
наміки рослинного покриву (1969–2002 рр.) і стеження за раритетними компонентами 
екосистем (бабаками, тюльпанами, півонією тонколистою та ін.). 

Важливе місце у з'ясуванні природного процесу в даному регіоні мають тривалі, 
однотипні інвентаризаційні обстеження, супроводжувані докладним геоботанічним кар-
туванням, описуванням численних пробних геоботанічних ділянок. Вони проводилися 
тут у 1969, 1982, 1992 та 2004 роках. У 2003 р. сталася катастрофічна пожежа, що охопи-
ла заповідний степ і середню частину Крейдяного яру (рис. 1). Такі пожежі останнім ча-
сом стали все частіше траплятися на заповідних степах України (в Біосферному заповід-
нику "Асканія-Нова", "Кам'яних Могилах", на "Михайлівській цілині", в "Єланецькому 
степу" та ін.) і являють певну загрозу для біоти заповідників. Тому вивчення впливу сте-
пових пожеж, насамперед на фітосистеми, є важливим завданням природоохоронної слу-
жби, а повторне картування рослинного покриву "Стрільцівського степу" у 2004 р. мало 
на меті зафіксувати його післяпожежний (постпірогенний) стан та просторову структуру 
фітосистем новоприєднаної частини заповідника (далі – НС). 

Територія розширення площі заповідного степу охоплює первинне заповідне ядро 
(522,07 га) з півночі, північного сходу та заходу. Її загальна площа (501,7 га) майже дорі-
внює площі колишнього заповідного СС, і відзначене подвоєння площі слід вважати од-
ним з найважливіших етапів територіальної оптимізації заповідного степу. Внаслідок ро-
зширення загальна заповідна територія (1023,77 га) охоплює у ландшафтному і біогеоце-
нотичному відношеннях значно цілісніший масив, який хоча й не сягає місцевих макро-
вододільних плакорів з абсолютними висотами 197-201 м над р.м., проте тепер охоплює 
характерні для регіону яружні і річководолинні природні комплекси. Серед них специфі-
ка яружних біосистем не вичерпується представленими фітокомплексами Крейдяного яру 
(чорноземи, крейда, леси, піски), бо ще має місце характерний для регіону набір лучно-
степових формацій Глиняного яру (рис. 1). 

В цілому заповідна територія тепер охоплює фрагмент лівобережжя р. Черепахи 
(лівий доплив р. Мілової, мала ріка шостого порядку, що належить басейну р. Дон). Міс-
цевість являє собою відроги Середньоросійської височини з хвилястими розлогими водо-
ділами, що дренуються глибокими балками і річковими долинами з опуклими, місцями 
досить крутими, берегами. Ці глибокі, короткі, паралельні одна до одної балки (Тернова, 
Вовчий яр, Глиняний яр, Крейдяний яр, Калиновий яр та ін.) розсікають лівобережжя р. 
Черепахи на ряд подібних сегментів, на одному з яких, на пологому степовому схилі з 
перепадом абсолютних висот 80 м розташований сучасний масив СС. Річкова долина р. 
Черепахи практично позбавлена терас, і заплава також слабко виражена в рельєфі. Вихід 
балок в річкову долину супроводжується формуванням дельтовидних річково-долинних 
ландшафтних комплексів і урочищ з заболоченими або перезволоженими екотопами, де 
надто меандруюче русло р. Черепахи губиться в заростях очерету та верб. Міжбалкові 
простори полого, з непомітним падінням висот опускаються до р. Черепахи, а там, де дрі-
бні відгалуження балок перехоплюються між собою, відчленовуються піднесені куполо-
видні (острівні) підняття, нерідко з проявами локальних розвантажень ґрунтових вод на 
схилах (мочари, або мочаки). Найчастіше балки мають виразну асиметрію схилів попере-
мінно з одного та другого берегів. За даними фізико-географічного районування загальна  
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Рис. Схематична карта філіалу Луганського природного заповідника НАН України "Стрільців-
ського степу" та його околиць. 
Умовні позначення: 1 – межі старої ділянки заповідного степу  та її квартальна мережа; 2 – ме-
жі розширення, що було здійснене у 2004 р. – новоприеднаний степ (НС); 3 – межі геосистемно 
і біогеоценотично цілісної території СС (СТЦ); 4 – межі поширення степової пожежі, що стала-
ся у квітні  2003 р.; 5 – межі перелогів; 6 – межі абсолютно заповідного степу; 7 – русло р. Че-
репахи; 8 – лісосмуги; 9 – ґрунтові дороги, стежки; 10 – дорога з твердим покриттям (асфальт) 
з насипом; 11 – лінія електропередач; 12 – абсолютні відмітки місцевих вододілів.  



News Biosphere Reserve "Askania Nova", vol. 11, 2009 

38 

щільність яружних систем в басейні р. Деркул досягає 0,5–1,2 км/км2 (Демченко, Симо-
ненко, 1968). На схилах балок подекуди відслонюються крейда, третинні піски, в більшо-
сті випадків покриті четвертинними породами (леси, лесовидні суглинки, звичайні чор-
ноземи на суглинках). У річкових долинах трапляються солонцюваті чорноземи, заплав-
но-лучні і лучно-болотні ґрунти. 

Загалом ландшафти і типи місцевостей заповідного СС є типовими для обширної 
смуги Старобільських степів на лівобережжі Сіверського Дінця та на південних відрогах 
Середньоросійської височини. Швидкі темпи освоєння цих степів у 17-18 століттях та 
нераціональні форми природокористування у 19–20 століттях призводили до еколого-
економічних криз, серед яких посухи, голод, чорні бурі стали особливо частими наприкі-
нці 19-го століття. Тому видатний вітчизняний природодослідник В.В. Докучаєв саме се-
ред степів даного типу обрав один з відомих полігонів для наукового експерименту з оп-
тимізації степового природокористування (Деркульський стаціонар). Проте, цілинних 
решток первинного степу на початку 20-го століття лишилося дуже мало, і серед них СС 
був врятований як одна з цілинних ділянок обширних пасовищ колишнього славнозвісно-
го Стрілецького кінзаводу № 60, заснованого у 1805 році. Цей степ був оголошений у 
1931 р. державним заказником насамперед для охорони найбільшої в Україні колонії ба-
бака європейського, а у 1947 р. СС був переведений в ранг державного заповідника. На ті 
часи це було значним досягненням у природоохоронній справі. Заповідний степ по інер-
ції ще тривалий час використовувався як випас, але після підпорядкування його Націона-
льній академії наук України у 1951 р. тут встановлюється досить жорсткий охоронний 
режим, обмежений тільки плановим, регулювальним, періодичним сінокосінням. 

На стадії демутації природних комплексів приблизно до середини 70-х років 20-го 
століття недоліки територіальної організації та параметрів регулювальних зусиль на СС 
майже не відчувалися, хоча видатні степознавці України проф. Г.І. Білик та 
В.В. Осичнюк вже тоді намагалися повніше охопити біотичне й екотопічне біорізнома-
ніття заповідника за рахунок басейнів балок Крейдяний і Глиняний яри та прирічкової 
смуги р. Черепахи. Проте, наслідком цих зусиль було посилення протидії та швидке і на-
вмисне розорювання в 60-ті роки численних мікровододільних степових пасовищ вздовж 
північно-східної межі заповідника, між балочками Лисячою і Козячою, в урочищі Хитрі 
кущі, у верхів'ях Крейдяного яру тощо. Орні фрагменти на лівобережному схилі долини 
р. Черепахи, розділені численними дрібними улоговинами стоку і неглибокими ярами 
(Фермерським, П'ятихатським та іншими), ізолювали степові екотопи від прирічкових, 
що вплинуло на цілісність фауністичних комплексів (особливо серед комах), а орієнтова-
ний на схід схил у весняну пору нерідко курився пиловими бурями (Ткаченко та ін.,1987).  

З переходом степових екосистем (СЕС) на власні, природні цикли саморозвитку 
(саме тут нами була виявлена в моніторингових дослідженнях синхронізація циклів у по-
двійному 11-річному циклі сонячної активності – магнітному циклі Хейла (Ткаченко, 
1996) стала відчутною рештковість, неповночленність геосистем і біогеоценотична неці-
лісність ландшафтних систем СС, "острівний ефект" у розвитку біоценозів та численні 
розриви біоценотичних зв'язків. Ефективно компенсувати неповночленність СЕС та дем-
пферувати антропогенні впливи можна було тільки за рахунок включення до заповідника 
менше девастованих елементів ландшафту і об'єднання їх усіх в єдину, системно цілісну 
окремість з підпорядкуванням останньої спільній меті – збільшенню функціональної цілі-
сності для нормального існування і розвитку всього різноманіття тісно взаємопов'язаних 
біогеосистем. Останнім часом, у зв'язку з престижністю екологічних проектів загальноєв-
ропейського плану з формування мережі екокоридорів та великих заповідних ядер, ці за-
вдання стали дуже актуальними, тому вони були почасти реалізовані уже в незалежній 
державі за підтримки різних владних структур Луганщини. 

На сучасному етапі питання територіальної оптимізації СС ми піднімали разом з 
дирекцією і працівниками Луганського природного заповідника (В.О. Борозенцем, 
Т.В. Совою, О.В. Кондратенком та ін.). Теперішнє приєднання земель басейну балки 
Крейдяний яр та прирічкового схилу понад р. Черепахою є дуже важливим кроком, за 
екологічним значенням найістотнішим у справі формування системно цілісного, достат-
ньо автономного природоохоронного ядра в перспективному Старобільському степовому 
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широтному екокоридорі. Найбільшими недоліками щодо геосистемної цілісності запові-
дника є невключення до СС верхів'я Крейдяного яру, відносно вузької смуги прилеглого 
Глиняного яру та заплавних стацій р. Черепахи до її русла. Щоправда, під час визначення 
нових меж заповідника на місцевості було встановлено, що з північної сторони його ме-
жею може бути заболочене русло цієї річечки. Як відомо, найкращими межами будь-якої 
заповідної території є природні межі, і русло р. Черепахи, незважаючи на його мінливість 
у часі, саме і повинно бути природною межею на зразок того, як це має місце у відділен-
нях "Хомутовський степ", "Кам'яні Могили", "Крейдова флора" Українського степового 
природного заповідника НАН України, де найнебезпечніші щодо порушень межі прохо-
дять відповідно по річках Грузький Єланчик, Каратиш та Сіверський Донець. Йдеться не 
про формування непереборних перепон, пов'язаних з жорсткими заборонами експлуатації 
степу, а про лімітовані впливи (сінокосіння, випасання худоби), без яких степ не може 
нормально розвиватися. Вважаємо, що й інші недоліки з часом можуть бути ліквідовані, 
оскільки ці елементи цілісності є надто явними і не можуть лишатися такими тривалий 
час. Природно виникає питання крайніх меж просторової оптимізації філіалу Лугансько-
го природного заповідника (ЛПЗ) СС. За сучасними уявленнями достатність таких меж 
настає тільки після того, як охороні підлягає геосистемно і біогеоценотично цілісна, ціл-
ком автономна ділянка земної поверхні, яка включає такий комплекс біотичних і абіоти-
чних компонентів, що формує в достатній мірі ізольований і автономний, щодо функціо-
нування і структурування біогеосистемний комплекс з охопленням основного біорізно-
маніття і характерних провідних структур зонального типу. На практиці територіально 
оптимальний природоохоронний еталон, як правило, співпадає з межами гідрологічного 
басейну (водозбору), в якому повністю формується поверхневий і підземний стік та зами-
каються шляхи міграції хімічних елементів і сполук, а також поєднуються взаємодії і вза-
ємозв'язки основних компонентів біогеоценозу. За нашими уявленнями, межі такої сис-
темно цілісної території можуть сягати найвищих абсолютних точок мікровододілів річок 
Черепаха і Березового яру (лівобережний доплив р. Камишної; абсолютні висоти 197,6 та 
201,7), балок Крейдяний яр і Калиновий яр (абсолютні висоти 156,0 та 158,7), Глиняний 
яр і Вовчий яр (абсолютна висота 146,9) та рівня місцевого базису ерозії, на якому знахо-
диться русло р. Черепахи (абсолютні висоти близько 100 м – рис. 1). 

Науково обґрунтувати мінімальну за розмірами заповідну територію степу майже 
неможливо внаслідок відсутності точних критеріїв і параметрів, тому наш підхід до ви-
рішення конкретного питання щодо максимально оптимізованої площі СС може вважати-
ся достатньо мотивованим басейновим принципом, який базується на структурах річкової 
мережі і різноманітності літологічних умов (Пузаченко, 1984). Як показала практика охо-
рони СЕС в заповідниках, забезпечити надійне виживання популяцій зникаючих видів, 
збереження різноманіття екосистем і екологічну стійкість природних систем на необме-
жено тривалий час за умов збалансованих взаємовідносин між окремими ділянками степу 
можна лише нарощуванням площі заповідника. Таке нарощування стало можливим лише 
тепер, коли з'ясувалися широкі можливості штучної реконструкції степових фітосистем 
(відновлення степів). У той же час формування буферних (охоронних) зон навколо запо-
відників досі практично не дає належного ефекту, а потреба регуляторних втручань знач-
но спрощує проникнення у заповідні СЕС всіляких прямих дизруптивних впливів (Фило-
нов, 1984). Формування системи дрібних заповідних територій кластерного типу у нашо-
му випадку є недоцільним. 

Разом з тим подальша просторова оптимізація СС потребує значних за площею ви-
ділів типових привододільних (плакорних) екотопів, що завжди важко узгоджувати із зе-
млекористувачами за екстенсивних форм експлуатації земель. Зокрема, потреба вивести 
межу заповідника на вододіл між Крейдяним і Калиновим ярами змушує виділити смугу 
орних земель на західних околицях заповідника. Ще більша площа орних земель (табл. 1) 
охоплюється заповіданням впритул до вододільної лінії в південній частині заповідного 
масиву, на межі водозборів р. Черепахи і р. Камишної. Тут цілинних степів дуже мало 
(пасовища у верхів'ях Крейдяного яру та на схилах Глиняного яру) і реконструкція степо-
вої рослинності стає дуже актуальною. Як видно з таблиці 1, сучасне розширення тери-
торії заповідника додало 203 га цілинних степів (пасовищ, схилів, чагарників, ярів) і  
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Табл. 1. Основні кількісні показники філіалу Луганського заповідника "Стрільцівський 
степ" на різних етапах його формування* 

Примітка: * – більшість показників була отримана за картометричними характеристиками плану 
земельних угідь, що відводяться Луганському природному заповіднику НАН України у 2004 

 
298 га перелогів 13-15-річного віку. У той же час, для остаточного формування системно 
цілісної території (СЦТ) заповідника може бути виділено лише 192 га цілинних деградо-
ваних пасовищ і 588 га перелогів. Загальна площа філіалу ЛПЗ внаслідок остаточної про-
сторової оптимізації досягне 1803 га. Сюди входять також заболочені угіддя заплавної 
тераси р. Черепахи, по руслу якої має проходити північна і північно-східна межа заповід-
ника (протяжність русла близько 4,5 км). На сучасній розширеній території заповідника 
майже вдвічі зросла протяжність лісосмуг різної конструкції. 

Найважливішою особливістю рослинного покриву НС є високий ступінь його розо-
раності, який становить близько 60 % від загальної площі (табл. 1). Цю особливість підк-
реслює Л.П. Боровик (2007), яка вивчала структуру і динаміку перелогових угруповань на 
НС. Вона відзначила також такі особливості постексараційної демутації степової рослин-
ності: 1) пригніченість або відсутність бур′янової стадії як наслідок наявності сіяних ба-
гаторічних трав напередодні зацілинення перелогів, при цьому відсутність випасання ху-
доби сприяє пролонгації рясної участі невластивих степові видів, які використовувалися 
в травосумішах (Bromopsis inermis (Leyss.) Holub, Elytrigia repens (L.) Nevski, E. elongatа 
(Host.) Nevski, Helictotrichon schellianum (Hack.) Kitag., Festuca pratensis Huds., Dactylis 
glomerata L., Onobrychіs tanaitica Spreng., Poterium polуgamum Waldst. еt Kit.); 2) близь-
кість заповідного степу СС і цілинних куліс, якими перемежовуються перелогові ділянки 

Назва об'єкту, частини території та його вимірювані величини Параметри 
 (в га, км) 

Загальна площа заповідного "Стрільцівського степу" (СС) станом до 2004 року 552,07 га 
Площа "абсолютно" заповідного степу (АЗС) на СС, виділена у 1956 році 27,0 га 
Площа АЗС на СС, запроваджена у 1976 році 54,0 га 
Загальна площа АЗС на СС 81,0 га 
Площа СС, що підлягає періодичному викошуванню (ПВС) 441,0 га 
Площа СС, охоплена пожежею у квітні 2003 року 320,0 га 
Загальна площа розширення СС (новоприєднаного степу – НС) у 2004 році 501,7 га 
              в тому числі земель Стрілецького кінзаводу 292,7 га 
              в тому числі земель Великоцької сільради 209,0 га 
Загальна площа перелогів НС 298,0 га 
              в тому числі перелогів на землях Стрілецького кінзаводу 158,0 га 
              в тому числі перелогів Великоцької сільради 140,0 га 
Загальна площа цілинного степу на НС 203,0 га 
              в тому числі цілини на землях Стрілецького кінзаводу 139,0 га 
              в тому числі цілини на землях Великоцької сільради 64,0 га 
Площа НС, що вигоріла під час пожежі у квітні 2003 року 85,0 га 
Площа сучасних заповідних угідь, що були охоплені пожежею 405,0 га 
Загальна площа угідь, необхідна для остаточного формування системно ціліс-
ної території (СЦТ) заповідника 780,0 га 

             в тому числі перелогів і орних земель 588,0 га 
             в тому числі цілинного степу 192,0 га 
Площа проектованої частини СЦТ, що вигоріла під час пожежі у квітні 2003 р. 29,0 га 
Загальна площа угідь, що була охоплена пожежею у квітні 2003 р. 435,0 га 
Загальна площа угідь як наслідок остаточного формування філіалу заповідника 1803,0 га 
Протяжність русла р. Черепахи як північно-східної межі СЦТ "Стрільцівського 
степу" 4,5 км 

Протяжність лісосмуг СС 4,05 км 
Протяжність лісосмуг НС 7,4 км 
Протяжність лісосмуг СЦТ 16,1 км 
Протяжність периметру СС 9,2 км 
Протяжність периметру НС разом з СС 12,0 км 
Периметр СЦТ "Стрільцівського степу" 18,0 км 
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НС, до перелогових масивів, що сприяє постачанню до них насіння степових трав 
(рис. 1); 3) заростання перелогів дифузно розсіяними деревцями віком до 12–15 років і 
заввишки від 1 м до 5–6 м (Fraxinus рennsylvaniсa Marschall, F. juglandifolia Lam., Ulmus 
pumila L., Elaeagnus angustifolia L.), щільність зростання яких збільшується з наближен-
ням до лісосмуг; подекуди вздовж них формуються щільні зарості різновікових деревець; 
4) помітно збільшена кількість середньорічних атмосферних опадів, яка співпадає з часом 
демутації перелогів і досягає перевищення багаторічних показників на 200 мм/рік і біль-
ше. Зокрема, річна сума опадів у 2004 р. становила 700 мм, а у 2005 р. – 749,9 мм.  

Серед чагарників на перелогах цілком відсутні Caragana frutex (L.) K. Koch, що 
дуже контрастує з заростями цього чагарника на старозаповідній частині басейну Крей-
дяного яру, а також Chamaecytisus ruthenicus (Fisch. еx Wol.) Klaskova (за виключенням 
окремих локалітетів, прилягаючих до цілинного степу), проте спорадично трапляються 
Genista tinctoria L., Swida sanguineа (L.) Opiz, Elaeаgnus angustifolia, Rosa corymbifera 
Borkh., Prunus stepposa Kotov та Rhamnus cathartica L. Всього на НС відмічено 15 видів 
дерев і чагарників, загальна кількість яких, за картометричними даними, сягає 1148 екзе-
мплярів (2,2 екз./га; крім куртинних заростей та перелісків). Найчисленнішими серед них 
є згадані види родів Ulmus L., Malus Mill., Salix L. та Fraxinus L. Варто відзначити, що на 
НС зафіксовано у 15 разів менше кущів Rhamnus cathartica, ніж на СС (24 екз. проти 381), 
майже в 7 разів більше молодих дерев Ulmus minor Mill. (434 екз. проти 87), втричі менше 
екземплярів Acer tataricum L. (29 екз. проти 95) і в стільки ж разів більше дерев роду 
Fraxinus L. (125 екз. проти 45) і т.д. Ці відмінності є наслідком тривалого перебування 
порівнюваних ділянок в різних умовах та специфіки формування і розвитку фітосистем у 
заповідному і експлуатованому степах.  

Всі перелогові ділянки на час обстеження перебували на стадії демутації (понов-
лення) степової рослинності, що за віком (14–15 років) співпадає з кореневищно-
злаковою (пирійною) стадією. Відносно слабка участь бур'янів у перелогових угрупован-
нях (плями з підвищеною рясністю Cardaria draba (L.) Desr., Cynoglossum officinale L. та 
ін.) пояснюється наявністю кореневищних злаків як згаданих сіяних культур-
попередників. Серед цих культур більшість добре вписується в регіональні перелогові 
фітоструктури, оскільки є аборигенними видами. Проте, є також незначна частка згада-
них раніше "екзотів" (Elytrigia elongata, Poterium polygamum), які можуть невизначено 
довго утримуватись у складі угруповань. На більшості перелогів домінують підсіяні зла-
ки (найчастіше Bromopsis inermis та Elytrigia repens), проте співдомінують в травостоях 
степові фітокомпоненти (Festuca rupicola Heuff., місцями – Stipa tirsa Steven, 
S. lessingiana Trin. et Rupr., S. pulcherrima K. Koch, S. pennata L., Poa angustifolia L.), які 
на пасовищних ділянках пологого схилу до р. Черепахи часто виступають домінантами. 
Тут тривале пасовищне використання давньоперелогових ділянок сприяло закріпленню в 
травостоях відносно ксерофітніших фітокомпонентів, тим часом як припинення експлуа-
тації сіяних пасовищ в басейні Крейдяного яру обумовило дещо повільніше проникнення 
в травостої цих видів.  

На всіх перелогах задернованість поверхні ґрунту задовільна, хоча не всі травостої 
мають розвинену підстилку. Можна вважати, що на час обстеження перелоги перебували 
на демутативній стадії кореневищних злаків, які домінували на половині їх площ, а стадія 
польових бур'янів охоплювала тільки близько 3% площі перелогів. Тут слід мати на увазі, 
що з впровадженням заповідного режиму і за відсутності різних форм експлуатації степу 
(випасання, викошування) через кілька років стане можливим непомітне "повернення" від 
наступної стадії дернинних злаків знову до стадії кореневищних злаків (Осичнюк, 1973). 
Щоправда, часті спустошливі пожежі можуть підтримувати необхідний для степового 
структурогенезу рівень екстремальності умов, проте дію цього фактора слід зробити кон-
трольованою. 

Найпоширенішими угрупованнями заростаючих перелогів були пирійники (Elуtri-
gieta repentis; займали 4,6% площі всієї НС та 26,2% площі перелогів). Вони мають різне 
походження, але на НС це переважно постексараційні угруповання, а на старій частині 
заповідного масиву – в основному резерватні угруповання корненевищно-злакової стадії 
автогенезу. Проте структурно всі пирійні угруповання близькі між собою, а на НС їх це-



News Biosphere Reserve "Askania Nova", vol. 11, 2009 

42 

нотична різноманітність вища, бо серед співдомінуючих видів відзначено такі види (за 
ступенем зменшення трапляння): Poa angustifolia, Festuca pratensis, Calamagrostis epi-
geios (L.) Roth, Bromopsis riparia (Rehman) Holub, Stipa tirsa, Bromopsis inermis, Stipa pul-
cherrima, Dactylis glomerata L., Festuca rupicola та багато інших. Крім пирійників на пе-
релогах, сюди відносяться лучні багатовидові пирійні фітоценози дна балок, водозбірних 
улоговин та інших депресійних форм рельєфу. Слід зауважити, що E. repens дуже часто 
співдомінує в чагарниково-степових, дернинно- та кореневищнозлакових угрупованнях, 
тому його ценотична активність в цілому є дуже високою. Всі пирійники на НС відзна-
чаються високими (70–120 см), слабко диференційованими на висотні під'яруси, щільни-
ми (загальне поективне покриття (ЗПП) 70–100%) травостоями з осібним проективним 
покриттям (ОПП) пирію від 30 до 70%. Видове насичення складає в середньому 40,2 види 
на 100 м². 

Вздовж лівобережного схилу р. Черепахи на частині перелогів добре утримується 
домінуючий на недавніх посівах пирій видовжений (Elytrigia elongata), природне витіснен-
ня якого подекуди супроводжується його проникненням на нові ділянки перелогів. Високі 
(до 150 см), швидко грубіючі стебла цього заносного злака залишаються сухостійними на 
наступні роки, формуючи щільні і міцні дернини. Серед співдомінантів у травостоях зви-
чайними є P. angustifolia, F. rupicola та підсіяний Poterium polygamum. В широких кальвіці-
ях зростає багато степових, лучно-степових видів та бур'янів (в середньому 53 види на 100 
м², переважно різнотрав'я – 39,6 видів/ар). ЗПП коливається в межах 50–80%, а ОПП E. 
elongata – в межах 15–20%. Ознак очікуваної деградації ці угруповання не проявляють. 

На всіх ділянках перелогів трапляються спонтанні плями майже чистих заростей 
Fragaria viridis Duchesne, Vicia tenuifolia Roth, багатовидові неусталені угруповання з 
участю Cardaria draba, Euphorbia seguierana Neck., Cynoglossum officinale, Leonurus ca-
nescens Dumort., Cirsium setosum (Willd.) Besser та деяких інших видів різнотрав'я. Зага-
лом, демутація перелогів відбувається інтенсивніше на тих окраїнах їх масивів, які при-
лягають до цілинних степових решток, але попід лісосмугами та в центральних частинах 
перелогових ділянок переважають згадані кореневищнозлакові угруповання, усіяні поо-
динокими, дифузно розкиданими деревцями. Серед них, крім пирійників, відносно добре 
представлені на НС угруповання формації Bromopsideta inermis, де їх поширення пов'яза-
не з культивуванням стоколоса безостого в травосумішах на розораних ділянках. На мо-
лодих (12–15-річних) перелогах цей багаторічний довгокореневищний злак ще досить 
довго утримується на оптимізованих оранкою екотопах як домінант чи співдомінант з 
високим ценотичним значенням (ОПП становить в середньому 25% за ЗПП 76,8%). На 
абсолютно заповідних ділянках старої частини СС ценози цієї формації відсутні, а на пе-
ріодично викошуваному степу вони часто трапляються у вигляді округлих плям у мезо-
ксерофітних комплексах разом з Elytrigieta repentis, Рoеta angustifoliae, Stipeta tirsae, 
Bromopsideta ripariae та чагарниково-степовими угрупованнями, що пов'язано з мікроре-
льєфом слабкостічного плакорного степу. Основним співдомінантом в травостоях угру-
повань Bromopsideta inermis на НС виступає Poa angustifolia з ОПП 10-15%. На відміну 
від резерватних угруповань цієї формації на старій ділянці СС ("олучнення") тут відсутні, 
або ж трапляються з незначною рясністю S. tirsa, Salvia nutans L., Limonium platyphyllum 
Lincz., Adonis wolgensis Stev., Peucedanum ruthenicum Bieb. та багато інших степових рос-
лин, натомість досить рясними бувають плямисто зростаючі Fragaria viridis, Artemisia 
austriaca Jacq., Hieraciun pillosella L., Cardaria draba, Cynoglossum officinale та деякі інші 
різнотравні фітокомпоненти. Видова насиченість травостоїв невисока і становить в сере-
дньому 37 видів на 100 м². На сучасній стадії постексараційної демутації перелогів в тра-
востоях відсутній характерний для цілинних старобільських степів ценокомпонент Cara-
gana frutex. З часом у перелогових травостоях безостостоколосових угруповань посилю-
ється ценотична роль P. angustifolia, F. rupicola, Stipa tirsa і за певних рівнів пасовищних 
навантажень та викошування до них проникає багато справжньостепових видів, формую-
чи фітоценози вторинної цілини. 

Майже п'яту частину (19,4%) площі перелогів НС займають травостої угруповань 
формації Poeta angustifoliae. Це переважно помірні збої на перелогах північної частини 
заповідного масиву, що прилягає до р. Черепахи і має досить сталі пасовищні наванта-
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ження. Тут низькі (заввишки 30–40 см) і щільні (ЗПП становить в середньому 77%) напів-
збійні лучно-степові травостої з домінуванням P. angustifolia (ОПП домінуючого виду 
24,5%) формуються на рештках сіяних пасовищ, де вже втрачаються ознаки розорювання, 
а також на днищах давніх ровоподібних промивин глибинної ерозії з виложеними неро-
зораними схилами (Фермерський, П'ятихатський яри) та інших депресійних формах мік-
рорельєфу. В порівнянні з пирійними та безостостоколосовими угрупованнями тут помі-
тнішою є участь степових видів, хоча кількісно ще переважають лучностепові фітоком-
поненти та бур'яни. Оскільки кореневищнозлакові угруповання на перелогах НС в ході 
постексараційної демутації будуть проходити певний етап ксеризації і насичення степо-
вими мезоксерофітними ценокомпонентами, можна сподіватися на помітне збільшення 
долі досить стійких вузьколистотoнконогових фітоценозів. В кожному конкретному ви-
падку все залежить від характеру екотопу та форм експлуатації степу. 

Угруповання куничника наземного (Calamagrostideta epigeioris) трапляються фраг-
ментарно на дні глибоких балок, водозбірних улоговин та на заплаві р. Черепахи перева-
жно у вигляді чистих заростей цього злаку (ass. Calamagrostidetum epigeioris purum) та зі 
співдомінуванням його зі Stipa tirsa, E. repens і P. angustifolia. Загальна площа їх не пере-
вищує 3,8 га. Їх високі (80–110 см) і щільні (середнє значення ЗПП становить 71%) траво-
стої завжди мають товстий шар підстилки (15–30 см) і помірне видове насичення (в сере-
дньому 34 види на 100 м²). Видове багатство формації досягає 137 видів, серед яких пере-
важають лучні та лучностепові види (E. рratensis, P. pratensis, Phlomis tuberosa L., Fili-
pendula vulgaris Moench та ін.). 

На неширокій смузі перелогу у верхів'ї Крейдяного яру в травосумішах був підсія-
ний місцевий злак – вівсюнець Шелла (Helictotrichon schellianum (Hack.) Kitag.), який на 
час обстеження домінував в перелогових угрупованнях зі співдомінуванням E. repens та 
P. angustifolia. На цілинному степу СС цей злак тепер зрідка трапляється як співдомінант 
олучнених травостоїв. 

На пологих схилах вододілу між Крейдяним та Калиновим ярами значне поширен-
ня мають специфічні у гідрологічному та едафічному відношеннях вкраплення перезво-
ложених галофільних лук, боліт та солонців (так звані "мочари" або "мочаки") з доміну-
ванням Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., Juncus gerardii Loisel., Puccinellia bra-
chylepis Klokov, Artemisia santonica L., Taraxacum bessarabicum (Hornem.) Hand.-Mazz., 
Crinitaria villosa (L.) Grossh., Festuca valesiaca Gaudin, які в агроландшафтах вкрай тран-
сформовані, а на заповідному степу виступають індикаторами галогідрогенних циклічних 
трансформацій фітосистем в автогенезі.  

Цілинні степи НС охоплюють основні уцілілі масиви степів колишньої охоронної 
зони СС і складають понад 200 га або дещо більше 40% від всієї площі НС. Це переважно 
схилові ділянки пасовищних угідь, які були малопридатними чи недоступними для розо-
рювання. Цілинні рештки НС відзначаються значною видовою та ценотичною різномані-
тністю: наявністю численних угруповань з домінуванням Stipa pulcherrima, S. lessingiana, 
S. pennata, S. tirsa, S. capillata L. на схилах Крейдяного яру, Лисячої і Козиної балок, в ур. 
Хитрі кущі; S. borysthenica Klokov ex Prokudin – на схилах Глиняного яру та Лисячої бал-
ки; чагарникових степів і чагарникових заростей на схилах до р. Черепахи та Крейдяного 
яру, а також інших ценокомплексів, які помітно відрізняються від подібних угруповань 
на СС. На перегинах схилів окремих відтинків Крейдяного яру трапляються дрібні відс-
лонення крейди та її розсипи, на яких формуються специфічні агломеративні угрупован-
ня з домінуванням Thymus calcareus Klokov et Des.-Shost., Gypsophila olygosperma 
A. Krasnova, Plantago salsa Pall., Pimpinella titanophila Woronov. В зріджених травостоях 
(ЗПП=20–50%), крім дернинних степових злаків (B. riparia, F. valesiaca, S. pulcherrima та 
ін.), тут постійно зростають Asperula tephrocarpa Czern. ex M. Pop. et Chrshan., Convolvu-
lus lineatus L., Ajuga chya Scherb., Euphorbia seguierana, Medicago lupulina L., Teucrium 
polium L. та ін. Площа цих угруповань незначна (0,08 га).  

Окраїна перелогу понад лівобережним схилом Лисячої балки з геміпсамофітними 
угрупованнями відзначалася домінуванням Stipa borysthenica, Festuca beckeri (Hack.) 
Trautv. та Koeleria sabuletorum (Domin) Klokov. Ці угруповання доповнюють відомий ло-
калітет виходу на поверхню третинних пісків в східній частині СС, що понад Глиняним 
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яром. В сучасних межах НС останній не увійшов повністю до заповідного масиву. На 
обох локалітетах в межах НС ці псамофітні угруповання займають близько 2,6 га. Їх тра-
востої зріджені (ЗПП=50–60%), заввишки до 60 см, з добре вираженою вертикальною 
структурою. Серед постійних фітокомпонент ценозів відмічено Potentilla incana 
P. Gaertn., P. argentea L., Helichrysum arenarium (L.) Moench, Chondrilla juncea L., Eremo-
gone biebersteinii (Schlecht.) Holub та подекуди Thymus marschallianus Willd., Pulsatilla 
pratensis (L.) Mill., Centaurea carbonata Klokov та ін. Ці вкраплення едафогенних угрупо-
вань надають більшої різноманітності всьому заповідному масиву. 

Разом з просторовим розширенням СС тут знову, як і на початкових етапах його іс-
нування, в значній кількості з'явилися типчатники Festuceta valesiacae (близько 79 га) та в 
меншій мірі лессінгоковилові (Stipeta lessingianae – близько 1,5 га) угруповання. В умо-
вах тривалого заповідання вони майже зникли на старій частині СС десь наприкінці XX 
ст., а тепер на НС вони репрезентують помірнозбійні перелогові і цілинностепові ділян-
ки, підтверджуючи наш висновок, що в еколого-ценотичному ряду саморозвитку СС тип-
чакові і ковилові угруповання є лише певними стадіями автогенезу, угрупованнями сте-
пового субклімаксу (Ткаченко та ін., 2004). З них Festuceta valesiacae за значного поши-
рення на НС і різноманітності екотопів є однією з найбагатших у ценотичному відношен-
ні формацією, до складу якої входять близько 20 асоціацій у вигляді чистих типчатників 
(Festucetum valesiacae purum), але найчастіше зі співдомінуванням Poa angustifolia, Bro-
mopsis inermis, B. riparia, Festuca pratensis (були підсіяні), Stipa pulcherrima, S. pennata, 
S. lessingiana, Сrinitara villosa, Euphorbia seguierana та ін., а на плямах солонцюватого 
степу та солонцях – Artemisia austriaca, А. santonica L., Kochia prostrata (L.) Schard. Випас 
і витоптування сильно нівелюють структуру типчакових угруповань, внаслідок чого най-
частіше формуються рівномірні за складом травостої заввишки 35–45 см, диференційова-
ні на два висотні під'яруси. Дернини F. rupicola (саме цей вид часто домінує в травосто-
ях) нерідко великі і міцні, а кальвіції позбавлені підстилки, або ж вона слабко розвинена. 
Характерним є плямисте розташування на цьому тлі S. pulcherrima, S. lessingiana, E. re-
pens, Ajuga chia, Cirsium setosum, Artemisia pontica L., Isatis tinctoria L. та ін. ЗПП колива-
ється від 35 до 100%, складаючи в середньому 63%. З них на головний едифікатор прихо-
диться 27,8%. Видове багатство формації становить 286 видів, а середня видова насиче-
ність травостоїв – 40 видів на 100 м² (від 7 до 61 виду/ар). 

Таким чином, до складу формації входить більше половини флористичного багатс-
тва СС, зокрема 31 вид злаків, 21 вид бобових, 7 видів чагарників і дерев та 227 видів різ-
нотрав'я. Проте достатньо постійних рослин у складі формації мало: тільки 15 видів тра-
пляються у 50% описів пробних ділянок, що свідчить про ценоструктурну неусталеність 
угруповань і великий потенціал їх диференціації на більше спеціалізовані формування. 
Нині серед останніх можна відзначити згаданий вище галофітний варіант типчатників з 
маловидовим насиченням пригнічених додатковим едафічним екстремумом травостоїв, 
та недостатньо виражений петрофітний варіант (на крейді). За умови помірних пасовищ-
них навантажень значна частина типчакових угруповань трансформується у "типові" зо-
нальні ковилові ценози з інтенсивним проникненням до них степових чагарників (особ-
ливо Caragana frutex). 

Ценотично досить одноманітні угруповання формації Stipeta lessingianae трапля-
ються на невеликих ділянках окраїн 15–17-річних пасовищних перелогів на цілинних ре-
штках пологих схилів південної експозиції. В процесі відновлення степу на перелогах 
S. lessingiana спочатку з'являється як окремі вкраплення, роль яких за випасання та палів 
постійно наростає до формування молочно-білого аспекту цієї ковили (середнє ОПП її в 
угрупованнях становить 22,5%, коли ЗПП помірно збійних травостоїв близьке до 65%). 
Серед звичайних співдомінуючих фітокомпонентів найчастіше трапляються F. valesiaca і 
B. riparia, з якими ковила Лессінга формує відповідні асоціації. Видове багатство форма-
ції відносно невелике – 112 видів. Вертикальна структура формації має виражені 2–3 ви-
сотні під'яруси. Загальна висота травостоїв становить 60–70 см, і лише окремі рослини 
(Cirsium ucrainicum Bess., Isatis tinctoria, Phlomis tuberosa) височіють над травостоями на 
час найвиразнішого аспекту S. lessingiana. Підстилка практично відсутня. Серед постій-
них ценокомпонент переважають підсіяні злаки, властиві місцевим перелогам, бур′яни та 
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деякі степові види рослин. 
Близько 10 га цілинного степу на НС займали на час обстеження угруповання фор-

мації Stipeta pulcherrimae, які завжди приурочені до сильно еродованих схилів балок з 
неглибоким заляганням крейди та її розсипами на поверхні. Ці особливості їх едафотопів 
обумовлюють високу і тривалу стабільність найкрасивішоковилових угруповань. Цено-
тична різноманітність їх на НС окреслюється співдомінуванням B. riparia, E. repens, Koe-
leria cristata (L.) Pers., Salvia nutans та Gypsophila paniculata L. ЗПП травостоїв коливаєть-
ся в межах 55–75% (в середньому 65%) за досить високого ОПП едифікатора – 25%. Пер-
спективи на відновлення цих зеленокнижних угруповань невеликі. 

Формація Stipeta tirsae представлена на цілинних ділянках схилів північної експо-
зиції Крейдяного яру асоціаціями зі співдомінуванням F. valesiaca, F. rupicola, E. repens, 
B. riparia, P. angustifolia, S. pulcherrima, Calamagrostis epigeios та чистими заростями (Sti-
petum tirsae purum). Едифікаторна роль S. tirsa на старій ділянці степу встановилася тіль-
ки після тривалого дотримання заповідного режиму, а на перелоги цей вид ковили на НС 
ще не виходив. Травостої цієї формації насичені лучностеповими видами (Filipendula vul-
garis, Salvia pratensis L., Elіsanthe viscosa (L.) Rupr. та ін.). Травостої щільні (середнє зна-
чення ЗПП становить 86,13%, а ОПП едифікатора – 38,5%). Видове багатство формації 
досягає 219 видів, а видова насиченість травостоїв – 42,6 види на 100 м², з яких 34 види 
відносяться до групи різнотравних. У вихідному стані НС в травостоях вузьколистокови-
лових фітоценозів досить сталими є бур′янові фітокомпоненти (Carduus acanthoides L., 
Cirsium setosum, Hieracium pilosella та ін.). На цих цілинних рештках вперше з′являються 
характерні чагарники – Caragana frutex та Chamaecytisus ruthenicus. Для формування на 
НС вузьколистоковилових угруповань треба значно посилити пасовищні навантаження 
на заростаючі перелоги. 

Характерною ознакою цілинних степів на НС є більша чи менша участь у складі їх 
угруповань карагани кущової (Caragana frutex (L.) K. Koch.). Зокрема, широка смуга ці-
лини на лівобережному схилі до р. Черепахи поблизу старої садиби та цілинні і старопе-
релогові ділянки пасовищ понад цією річечкою вкриті суцільними степовими чагарника-
ми та чагарниковими степами з участю C. frutex. Тяжіння кущовокараганових угруповань 
до висококарбонатних ґрунтів еродованих схилів місцевої гідромережі з часом проявля-
ється як характерна риса Старобільских степів. Тому більшість цілинних схилових місце-
зростань НС слід розглядати як приховані (потенційні) караганники, розвиток яких стри-
мується розорюванням, випалюванням та випасанням худоби. Вже тепер на НС загальна 
площа Caraganeta fruticis становить 61 га, з яких 28,5 га – зарості C. frutex, а 32,5 га – ча-
гарникові степи з участю цього чагарника. На НС відсутні угруповання з участю Amygda-
lus nana L., і лише незначними фрагментами трапляються старі перeлоги з участю Cha-
maecytisus ruthenicus.  

Зарості C. frutex на НС ценотично різноманітніші від структурно дуже подібних до 
них караганників періодично викошуваного та абсолютно заповідного степів СС, оскіль-
ки на пасовищних ділянках у cкладі трав'яного ярусу домінують не лише E. repens, P. an-
gustifolia, S. tirsa, але й S. zalesski Wilenski, S. pulcherrima, B. riparia, F. rupicola та ін. 
Хмаристі скупчення заростей на пасовищі худоба обходить, стравлюючи менш насичені 
караганою чагарниково-степові угруповання з домінуванням ксерофітних степових зла-
ків. ЗПП заростей змінюється в межах 90–100%, з яких 35–45% приходиться на ОПП до-
мінуючого чагарника. Видове багатство заростевих кущовокараганників становить бли-
зько 140 видів, а видова насиченість – 29 видів на 100м². Випасання худоби практично не 
стримує повільну трансформацію цих заростей у комплексні зарості дерев і чагарників, 
але пожежі сильно пригнічують їх розвиток. 

Чагарникові степи з участю C. frutex на НС ценотично також дуже різноманітні. 
Їх трав′яний яруc формують численні дернинні степові (різні види ковил, типчак) та 
кореневищні злаки (E. repens, P. angustifolia, B. inermis). На перелоги вони не виходять. 
Середні значення ЗПП кущовокараганових степів на НС близьке до 80%, з яких на ча-
гарник припадає від 10 до 35 % (в середньому 24%). Видове багатство цих угруповань 
наближається до найбагатшої на НС формації Festuceta valеsiacae і становить в серед-
ньому 38 видів на 100 м².  
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На терасовидному уступі Крейдяного яру відмічений невеликий локалітет пасови-
щно-деградованих угруповань чагарникового степу з участю пустельного чагарника Ce-
ratoides papposa Botsch. et Ikonn. (білолозника або терескену), який досі не значився серед 
угруповань заповідного степу. Його існування можна пояснити засоленням крейдяного 
підґрунтя і підтягуванням солей до поверхні на збоях. Припинення випасання худоби 
може спонукати розпад цього угруповання. 

Стан чагарникових та інших цілинних степів на НС на час обстеження лишався за-
довільним, хоча пасовищні навантаження були дуже нерівномірними. Об'єктивніше оці-
нити загальні зміни у рослинному покриві НС, що сталися тут за 22 роки (1982–2004 рр.). 
можна за порівняння карт рослинності охоронної зони СС у 1982 р. (Ткаченко та ін., 
1987) та сучасною картою рослинності заповідника в нових межах (обидві карти в цьому 
повідомленні не наводяться). Загалом можна відзначити значне загальне покращення 
стану пасовищних цілинних ділянок степу, на яких у сучасному стані відсутні абсолютні 
збої, дигресивні угруповання з послабленою злаковою основою (в тому числі лучні) та 
значні площі докорінно порушених ділянок степу. Таким чином, внаслідок занепаду тва-
ринницької галузі в навколишніх господарствах за останні роки сталося значне віднов-
лення степової рослинності не лише на перелогах, але й на цілинних пасовищних збоях. 
У структурі степових угруповань на цілинних рештках НС відмічаються такі інгредієнти, 
які відсутні або стали рідкісними на СС внаслідок резерватних трансформацій травостоїв 
(Tulipa schrenkii Regel, T. оphyophylla Klokov et Zoz, T. quercetorum Klokov et Zoz, Paeonia 
tenuifolia L.) і угруповання з домінантними значеннями F. valesiaca, S. lessingiana, S. ca-
pillata, E. stipifolia та інших рослин. На днищах балок тепер припинилися процеси фор-
мування вторинних ровоподібних заглиблень та рівчаків від струменевого розмиву схи-
лів, що є наслідком поліпшення задернованості лучною та лучностеповою рослинністю 
цих екотопів з участю F. pratensis Huds., F. regeliаna Pavl., Calamagrostis epigeios, Alope-
curus pratensis L., Carex praecoх Schreb. та інших видів. Загалом, цілинні рештки луків і 
степів НС є найціннішими фітоландшафтними компонентами території розширення СС, 
які зберегли багато типових для регіону складових флороценокомплексів і вивчення яких 
потребує докладнішого аналізу. 

У заплаві р. Черепахи, особливо в місці впадіння до річкової долини балки Крейдя-
ний яр, формуються справжні і болотисті луки та болота з домінуванням Poa pratensis, 
P. angustifolia, Alopecurus pratensis, Agrostis stolonifera L., Catabroza aquatica (L.) 
P. Beauv., Festuca regeliana, P. palustris L., Carex riparia Curtis, Phragmites australis, Typha 
latifolia L. та ін. На ділянці заплави, де стік річечки стиснений земляною дамбою, ще збе-
реглися фрагменти вербового лісу (Saliceta albae) з рясною домішкою Fraxinus excelsior, 
верболозів (Salix triandra L., S. vinogradovii A.K. Skvortzov, S. cinerea L.) та з очеретом 
(Phragmites australis) і хмелем (Humulus lupulus L.) у трав'яному ярусі. На значному відрі-
зку річкової заплави вербняки деградували внаслідок частих випалювань очерету та не-
стійкого рівневого режиму р. Черепахи. Пасовищні ділянки лук мають надмірні наванта-
ження, а частина їх місцезростань докорінно порушена на місці влаштування птахофер-
ми, молочно-товарної ферми, ставка на дрібному водозборі (б. Фермерський яр). 

Нарешті слід відзначити появу всередині заповідного масиву досить довгих і поту-
жних полезахисних лісосмуг, протяжність яких тепер перевищує 7 км, а на СЦТ може 
досягти понад 16 км (табл. 1). Ці штучні утвори здатні справляти значний вплив на запо-
відні екосистеми. Вони служать специфічними стаціями для численних представників 
тваринного світу (птахів, комах) і є джерелом постачання насіннєвого матеріалу на пере-
логові ділянки заповідного степу. У господарському аспекті вони потребують певного 
догляду, формування належних ажурно-продувних структур та поступового зведення з 
заповідного масиву.  

В цілому просторова оптимізація СС та фіксація вихідного стану фітосистем про-
веденим інвентаризаційним обстеженням НС повинні сприяти виконанню основних за-
вдань заповідника – стати центром вивчення структурних і функціональних особливостей 
Старобільських степів, важливим осередком комплексної охорони біорізноманітності, 
ядром регіональної екомережі та базовим полігоном моніторингу змін довкілля і біоти. 
Важливо в умовах широкої антропопресії, кризи регулювальних заходів та посилення 
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небувалих за потужністю втручань спонтанних пожеж у розвиток природних екосистем 
степу не допустити у XXI ст. значних втрат біорізноманіття, глибокої синантропізації ав-
тохтонних фітоценокомплексів, експансії заносних видів та реалізації інших загроз. 

 
Висновки 

Таким чином, територія розширення СС, здійсненого у 2004 р., охоплює цінні ці-
линні та перелогові угіддя з численними фітоценотичними, флористичними та фауністи-
чними компонентами біорізноманіття. Посилення еталонної репрезентативності СС та 
здійснене нами інвентаризаційне обстеження і фіксація вихідного стану НС на докладній 
геоботанічній карті істотно сприятимуть подовженню наявного хроноряду фітоценотич-
ного моніторингу їх фітосистем. Особливе значення має факт значного розширення тери-
торії цього еталону Старобільських степів, цієї цінної степової цілини на Луганщині, хоча 
для формування системно цілісної території екологам і господарникам ще доведеться до-
класти певних зусиль. Вирішення поставлених наукових завдань може істотно доповнити 
відомості про постексараційну та постпірогенну демутацію гігротичного варіанту різнот-
равно-типчаково-ковилових степів Старобільщини. Цьому сприяє наявність на одному 
масиві різновікових ділянок заповідання, перелогів, пасовищ та післяпожежних площ. 
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