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Annotation. 
The correlation of above-ground phytomass of vegetation of Askanian steppe with the grazing pressure is analyzed in this paper. Biomass reserves are highly and negatively correlated with pasture grazing pressure.

На території Біосферного заповідника "Асканія-Нова" вплив випасу на надземну фітомасу досліджувався на території Великого Чапельського поду. На території Великого Чапельського поду випасають копитних тварин зоопарку "Асканія-Нова", пасовищне навантаження тварин (кг/га), перелік видів тварин та зміна їх чисельності фіксуються щороку у "Літописі природи" (Літопис..., 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017). Для досліджень було використано показник пасовищного навантаження за січень-червень, тобто до моменту відбору зразків. Надземна фітомаса відбиралася впродовж 2011–2017 рр. у червні за методом максимального укосу (Раменский, 1971) у п'ятикратній повторності (0,5 м2 х 5). Відбір фітомаси здійснювався на днищі Великого Чапельського поду (загони 6, 7) у рослинному угрупованні, де домінантами виступають кореневищні злаки та осоки (Elytrigia pseudocaesia (Pacz.) Prokud., Poa angustifolia L., Carex melanostachya M. Bieb. ex Willd.). Також проаналізовано вплив опадів на динаміку рослинності днища поду. За попередніми даними (Гофман, 2014; Бєляков, 2015, 2016) було встановлено, що на запаси надземної фітомаси впливає сума опадів за вологонакопичувальний та вегетаційний сезони до відбору укісних зразків. 
Отже в результаті проведених досліджень було встановлено, що кореляційний зв'язок біомаси рослинності досить сильно і від'ємно корелює з пасовищним навантаженням (r= –0,91). Кореляційний зв'язок мортмаси і пасовищного навантаження сильний і позитивний (r= 0,62). Також лімітуючим фактором впливу на рослинність виступають запаси атмосферної та грунтової вологи. При досить високій кількості опадів та помірному впливу випасання стан рослинності добрий, проте під час засух вплив випасу досить сильно трансформує рослинність.    





