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Наведено результати дослідження процесу спонтанного відновлення лучних 

рослинних угруповань на виведених із ріллі землях. Встановлено, що відновлення 

на колишніх рільних землях зональних трав’янистих угруповань є складним та досить 

тривалим і динамічним у просторі й часі процесом сингенезу, який складається із серії 

детермінантних тимчасових стадій еволюції фітоценозів. Будь-яка попередня стадія 

є підготовчим етапом і головною ресурсною базою становлення наступної. Найбільш 

порушений стан екосистем характеризує стадія заростання бур’янами. Підсівання 

на перших етапах заростання перелогів травосумішок районованих сортів злакових 

і бобових трав чи насіння з кращих екологічно споріднених природних ценозів 

прискорює процес формування рослинних угруповань з високою самовідновлювальною 

здатністю. 

Лучні екосистеми, рослинний покрив, спонтанне відтворення, екологічна 

і ценобіотична структура лучних фітоценозів. 

 

Мета досліджень. Для оптимізації структури агроландшафтів, охорони ґрунтів 

від ерозії та для забезпечення худоби дешевими повноцінними кормами в Україні 

передбачено 10 – 12 млн. га малопродуктивних орних земель вивести з обробітку 

і перевести під лукопасовищні угіддя та частково під заліснення. Це викликало 

посилений інтерес щодо встановлення закономірностей формування рослинних 

угруповань, у першу чергу лучних, включаючи і ті, що сформувалися спонтанно. 
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У зв’язку з цим, нами в 2000-2006 рр. у північній частині Лісостепу України 

поблизу Києва проведено дослідження процесу спонтанного відновлення рослинного 

покриву на різних стадіях заростання ділянок, виведених із обробітку, а також впливу 

стартового підсівання сумішок багаторічних трав і внесення мінеральних добрив 

на прискорення формування зонально адаптованих господарсько цінних фітоценозів. 

Методика проведення досліджень. Дослідження здійснені на довготривалому 

моніторинговому стаціонарі з вивчення процесів спонтанного відтворення рослинності 

на перелогах, який було закладено у дослідному господарстві Чабани Національного 

наукового центру «Інститут землеробства УААН» (північний Лісостеп) у 1987 р., 

а з 2002 р. ще й у дрібноділянкових польових дослідах зі з’ясування можливостей 

управління видовою структурою та продуктивністю за допомогою агротехнічних 

заходів. Ґрунти в дослідах світло-сірі лісові крупнопилувато легкосуглинкові 

із вмістом у 0 – 10-сантиметровому шарі 2,5 % гумусу, 7,6 мг легкогідролізованого 

азоту, 14,5 мг рухомих форм Р2О5 та 12,3 мг К2О на 100 г сухого ґрунту, рН (KCl) = 6,7. 

Кількісний видовий склад та рясність видів у рослинних угрупованнях, 

біоморфологічну структуру і продуктивність визначали за загально прийнятими 

методиками [5; 7; 9], екоморфічну структуру за екоморфічними індексами видів [1;2;3]. 

Кормову цінність трав’янистих фітоценозів на різних етапах їх сингенезу виражали 

у балах, які визначали за видовим складом ценозів і ступенем придатності 

їх компонентів як кормових рослин [4]. 

Результати досліджень. Проведені дослідження закономірностей формування 

спонтанно відновлюваних травостоїв на колишніх (виведених з користування) рільних 

землях показали, що це складний і тривалий, динамічний у просторі й часі єдиний 

процес сингенезу, який складається з серії детермінантних тимчасових, закономірно 

змінюваних стадій еволюції фітоценозів, кожна з яких характеризується своєрідною 

еколого-біоморфологічною та фітоценотичною структурою рослинних угруповань 

і особливим станом біорізноманіття. Будь-яка попередня стадія є підготовчим етапом 

і головною ресурсною базою становлення наступної, а величина та якість біологічного 



 

різноманіття виступає визначальним показником її стану та енергетичного потенціалу 

динамізму і механізмів його реалізації. 

При переході від агроценозів у сівозмінній площі, які є продуктом діяльності 

людини й існують доти, поки вона за допомогою технологій підтримує їх, до перелогів, 

різко змінюється напрям біогеоценотичних процесів. З початку екосистеми 

автоматично переходять у режим відновлюваної природної саморегуляції, 

яка відбувається в напрямі здійснення послідовних незворотних сукцесійних змін 

рослинності (а далі і біоти в цілому) від простих малоорганізованих і швидко стихійно 

змінюваних угруповань зі слабкою індикативною здатністю відбиття градієнтів 

навколишнього середовища до складних, добре асоційованих, зонально й екологічно 

урівноважених, в яких внутрішній стан екосистем знаходиться у максимальній 

рівновазі з навколишнім середовищем. 

За порушення з будь-якої причини біологічних систем на перелогах 

біогенетичний процес відновлення відбувається в тому ж напрямі. 

У найкритичнішому стані перебувають початкові стадії заростання перелогів, 

тобто коли попередні агроценози вже не діють, а нові угруповання ще не сформовані 

(табл. 1). 

1. Кількість видів та проективне покриття рослинних угруповань 

на різних стадіях заростання перелогу (1987-2006 рр.) 

Роки заростання перелогу Показник 1-й 2-й 3-й 7-й 14-й 19-й 
Загальна кількість видів, шт. 59 59 46 44 67 77 
Загальне проективне покриття, % 54 65 55 61 82 69 

Участь у формуванні травостою за проективним покриттям, % 
Однорічники 63 9 2 2 + 1 
Дворічники 9 34 36 23 2 12 
Багаторічники 28 37 62 75 98 87 

Участь у формуванні травостою ботаніко-господарських груп, % 
Злаки 31 32 59 55 66 74 
Бобові 6 1 + 1 8 3 
Різнотрав’я 63 67 41 44 26 23 



 

Як видно з табл. 1, хоча з самого початку формування перелогу в рослинному 

покриві налічується понад 40 видів, але він у цей час на 70-85 % складається 

із малоцінних у господарському відношенні одно- та дворічних бур’янів (рис. 1), тобто 

тимчасової заповнюючої вільні місця синузiї. 

 

   
а б 

Рис. 1. Перший (а) і п’ятий (б) роки формування рослинного покриву на перелозі: 
домінують однорічні трави експлерентної групи з незначною домішкою багаторічників 

За відсутності у вихідному травостої потрібної кількості цінних багаторічних 

трав та достатнього запасу у ґрунті їх насіння висока присутність (на рівні 32-43%) 

експлерентної групи рослин за спонтанного відновлення рослинного покриву може 

тривати впродовж 5-7 років, що є небажаним. 

Застосування на першому році існування перелогу підсівання злакової 

або бобово-злакової травосумішки (табл. 2, 3; рис. 2), як і мінеральних добрив 

(див. табл. 2 і 3), що показали проведені нами дослідження, зменшує загальну кількість 



 

видів у рослинному покриві, але істотно збільшує повноту травостою і докорінно 

змінює співвідношення між одно-дворічниками і багаторічниками на користь останніх, 

тобто прискорює формування стабільних ценозів. 

2. Кількість видів та проективне покриття рослинних угруповань залежно 

від способів їх відтворення та застосування добрив за роками 

Без добрив N90P50K70 Варіант 2002 2003 2004 2005 2006 2003 2004 2005 2006 
Кількість видів, шт. 

С 39 36 41 31 31 29 28 27 29 
С+З 34 26 31 21 22 20 24 15 15 
С+БЗ 31 22 20 16 21 22 16 16 16 

Проективне покриття рослинних угруповань, % 
С 59 54 54 90 62 66 64 94 72 
С+З 75 56 65 83 69 75 82 98 95 
С+БЗ 90 60 93 96 89 75 99 98 93 

 
3. Біоморфологічні та господарсько-ботанічні спектри рослинних угруповань 

залежно від способів їх відтворення та застосування добрив за роками 

Без добрив N90P50K70 Варіант 2002 2003 2004 2005 2006 2003 2004 2005 2006 
Співвідношення біологічних груп: однорічники – дворічники – багаторічники 

С 81:5:14 53:17:3018:19:63 8:33:59 5:27:68 56:17:27 41:14:45 6:28:66 1:14:85
С+З 55:1:44 15:4:81 3:3:94 +:5:95 -:+:100 16:4:80 5:1:94 3:+:97 1:+:99 
С+БЗ 22:+:78 3:+:97 3:+:97 1:+:99 1:+:99 10:1:89 3:+:97 +:+:100 +:+:100

Співвідношення господарсько-ботанічних груп: злаки – бобові – різнотрав’я 
С 27:7:66 59:2:39 37:11:5258:14:2849:11:40 38:6:56 22:14:64 66:11:23 65:8:27
С+З 59:1:40 81:4:15 80:8:12 72:6:22 70:8:22 84:3:13 87:5:8 88:4:8 93:1:6 
С+БЗ 26:59:15 64:31:5 27:66:7 35:59:6 51:38:11 56:37:7 27:66:7 40:54:6 84:11:5

Примітка. С – самозаростання, С+З – самозаростання з підсівом злакової сумішки, С+БЗ – 
самозаростання з підсівом бобово-злакової сумішки; 

злакова сумішка: тимофіївка лучна (Phleum pratense L.) 5 кг/га + костриця лучна (Festuca pratensis 
Huds.) 9 кг/га + стоколос безостий (Bromus inermis Leyss.) 10 кг/га; 

бобово-злакова сумішка: тимофіївка лучна (Phleum pratense L.) 5 кг/га + костриця лучна (Festuca 
pratensis Huds.) 9 кг/га + стоколос безостий (Bromus inermis Leyss.) 10 кг/га + конюшина 
лучна (Trifolium pratense L.)2,5 кг/га + люцерна посівна (Medicago sativa L.) 8 кг/га. 



 

 
а 

 
б 

Рис. 2. Спонтанне відтворення рослинних угруповань на виведених із обробітку 
землях із стартовим підсіванням травосумішок: 

а – злакової; б – бобово-злакової 



 

Урожайність травостоїв при підсіванні злакової сумішки без удобрення 

вже в перші чотири роки зростає до 83,2 ц/га сухої маси, або в 1,8 раза порівняно 

із спонтанним відновленням фітоценозів, а при підсіванні бобово-злакової сумішки, 

завдяки залученню в кругообіг екосистем симбіотичного азоту бобових трав – 

до 103,7 ц/га, або в 2,2 раза (рис. 3). На фоні використання мінеральних добрив різниця 

в урожайності відчутніша. 

Відмічені при застосуванні стартового підсівання зміни позитивно впливають 

і на показники кормової цінності рослинних угруповань (див. рис.3). Індекс кормової 

цінності зростає від 4-4,5 до 6,9-7, тобто від середньої та досить доброї до високої. 
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Рис. 3. Урожайність та індекс кормової цінності травостоїв за різних способів 

їх відновлення (2002-2006 рр.) 
Примітка. Індекс кормової цінності, у балах: 8 – найвища, 7 – висока, 6 – досить висока, 5 – добра, 

4 – середня, 3 – досить низька, 2 – низька, 1 – дуже низька, 0 – рослини не мають 

кормової цінності, шкідливі. 

Фітоценогенез в екологічному відношенні відбувається в напрямі адаптації 

рослинних угруповань до місцевих і зональних грунтово-кліматичних умов, зокрема 

у наших дослідженнях спостерігалося зростання участі у складі фітоценозів лучно-

степових елементів (ксеромезофітів) і зменшення кількості типово лучних трав 



 

(мезофітів), тобто відбувається формування багаторізнотравних гідротичних лучних 

степів (рис. 4). 
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Рис. 4. Екофітоценогенез за відношенням видів до зволоження ґрунтів 

у рослинних угрупованнях на різних етапах спонтанного заростання виведених 

з обробітку земель 
Примітка. КсМз-С – ксеромезофіти (рослини посушливих місцезростань) за спонтанного 

відтворення рослинного покриву; 

КсМз-С+З – ксеромезофіти при самозаростанні +підсів злакової травосумішки; 

КсМз-С+БЗ – ксеромезофіти при самозаростанні + підсів бобово-злакової 

травосумішки; 

Мз – мезофіти (рослини помірно зволожених місцезростань) за різних способів 

відновлення рослинного покриву на перелогах. 

 
Підсівання багатокомпонентних травосумішок, насіннєвий матеріал для яких 

зібраний з кращих природних фітоценозів, що існують у подібних екологічних умовах, 

під час дозрівання переважної більшості їх компонентів, мало впливає на урожайність 

спонтанно відновлюваних фітоценозів, але підвищує їх повночленність і прискорює 



 

формування багатовидових травостоїв з високою самовідновлювальною здатністю, 

а тому й високою стійкістю (рис. 5). 

Період формування угруповань скорочується від 10-15 до 5-7 років. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5. Спонтанне відтворення рослинних угруповань на виведених із обробітку 

землях із стартовим підсіванням травосумішки, зібраної із кращих природних 

фітоценозів 

 

При виведенні орних земель з обробітку та переведенні їх під лукопасовищні 

угіддя помітні зміни відбуваються не тільки у рослинному покриві чи біоті в цілому, 

а й у ґрунті. Порівняно з постійно розорюваними землями підвищується біологічна 

активність ґрунту; зростає кількість лужногідролізованого азоту від 6,4-8,1 до 10,1-

13,9 мг на 100 г ґрунту; загального гумусу (впродовж 15-20 років заростання) 

від 1,08 до 1,79% з покращенням у його складі співвідношення гумінових 

та фульвокислот; стабілізується вміст рухомих форм фосфору та обмінного калію. 



 

Проте дещо підвищується кислотність та на перших стадіях заростання перелогу, 

особливо у шарі 0 – 5 см, значно зростає об’ємна маса ґрунту – від 1,40-1,43 г/см3 

до 1,60-1,7, яка у подальшому вже на третьому році заростання повертається до рівня 

1,37 г/см3 [8].  

За інтенсивного ведення землеробства такі ж рівні вмісту гумусу у ґрунті зерно-

просапної сівозміни досягаються лише за внесення у середньому за ротацію на 1 га 

ріллі 10 т гною або 260-300 кг NPK із застосуванням меліорантів (вапна) та засобів 

захисту рослин. З роками існування перелогу зростає стабільність і стійкість 

мікробіоценозів, зменшується токсичність ґрунту [6]. 

ВИСНОВКИ 

1. Відновлення на колишніх рільних землях зональних трав’янистих угруповань 

є складним, досить тривалим і динамічним у просторі й часі процесом сингенезу, який 

складається із серії детермінантних тимчасових, закономірно змінюваних стадій 

еволюції фітоценозів, кожна з яких характеризується своєрідною структурою. Будь-яка 

попередня стадія є підготовчим етапом і головною ресурсною базою становлення 

наступної. Стадія бур’янів відбиває найбільш порушений стан екосистем. 

2. Підсівання на початкових етапах становлення ценозів сумішок багаторічних 

трав дуже блокує чи навіть повністю усуває фазу бур’янів й істотно підвищує 

продуктивність угідь та якість рослинної продукції. 

3. Додаткове підсівання у цей час насіння з кращих екологічно споріднених 

природних ценозів у 3-4 рази прискорює процес формування зонально адаптованих 

рослинних угруповань з високою самовідновлювальною здатністю. 

4. Ґрунти під перелогами без залучення додаткових субсидій набувають 

підвищеної агрономічної цінності і можуть повторно ефективно використовуватися 

для вирощування сільськогосподарських культур у разі виникнення потреби 

розширення посівних площ. 
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Восстановление растительного покрова на перелогах 
А.В. Боговин, С.В. Дудник, М.М. Пташник 
Приведены результаты исследования процесса спонтанного возобновления луговых 

растительных сообществ на выведенных из пашни землях. Установлено, что самовозобновление 
зональных травянистых сообществ является сложным и длительным, динамичным в пространстве 
и времени процессом сингенеза, который состоит из серии отдельных временных стадий 
зарастания. Любая предыдущая стадия выступает подготовительным этапом и главной ресурсной 
базой становления последующей. Стадия активного развития синантропной растительности 
(сорняков) отражает наиболее нарушенное состояние экосистем. Применение на первых этапах 
зарастания перелогов подсевания травосмесей районируемых сортов злаковых и бобовых трав 
или семян из лучших экологически родственных природных ценозов ускоряет процесс формирования 
покрова с высокой самовосстанавливающейся способностью. 

Луговые экосистемы, растительный покров, спонтанное восстановление, экологическая и 
ценобиотическая структура луговых фитоценозов. 

 
 

Reproduction of plant cover on fallows 
A. Bogovin, S. Dudnyk, M. Ptashnik 
The research of process of spontaneous renewal of meadow vegetable associations on the earths 

shown out of plough-land was resulted. It is set, that self renewal of zonal grassy associations is difficult and 
protracted dynamic in space and time process of syngenesis, which consists of series of separate temporal 
stages of overgrowing. Any previous stage comes forward a preparatory stage and main resource base 
of becoming of subsequent. The stage of active development of sinantropnoy vegetation (weeds) reflects 
the most viobted state of ecosystem. Application on the first stages of overgrowing of pereloges of sowing 
of grassmixes district sorts of herbages or seeds, a cereal and legumes from the best ecologically family 
natural cenoses, accelerates the process of forming of cover with the high selfrenewal ability. 

Meadow ekosistem, vegetable cover, spontaneous renewal, ecological and cenobiotic structure 
of meadow fitocenoses. 


