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Вступ

Сьогодні природна флора значно змінюється у зв’яз-

ку з господарською діяльністю людини, яка спри-

чиняє активізацію поширення інвазійних чужорід-

них видів і зменшення фіторізноманітності. Адвен-

тивні види є невід’ємною частиною міської екосис-

теми, що обумовлює актуальність їхніх досліджень 

із метою подальшого прогнозування та моделюван-

ня змін, їх динаміки та розвитку [3, 4, 12—14, 19]. 

Тому нині спостерігається зростання зацікавленос-

ті науковців до вивчення адвентивної флори серед-

ніх і великих міст [1, 7—11, 16, 18, 20—22]. Це по-

в’я зано з тим, що антропогенні чинники сприяють 

появі нових видів, окремі з яких здатні витіснити в 

угрупованнях стенотопні рослини місцевої флори, 

котрі надають їй специфічних та унікальних рис. 

Це призводить до збіднення природної флори, змен-

шення кількості автохтонних видів та їх різнома-

ніття в рослинних угрупованнях.

Вивчення питань щодо часу занесення і ступеня 

натуралізації адвентивних рослин на нових терито-

ріях, особливостей їх біології та екології, форму-

вання вторинних місцезростань, взаємодії з місце-

вою флорою, динаміки процесів, які відбуваються 

в рослинних угрупованнях, є надзвичайно актуаль-

ним. Це дозволяє не тільки вірно оцінити сучасну 

си туацію, але й прогнозувати та змінювати перебіг 

імовірних подій [5].

Харків, площа якого становить 310 км2, — один 

із найбільших промислових центрів України, а та-

кож важливий транспортний вузол, котрий лежить 

на перетині восьми залізничних і п’яти автомобіль-

них магістральних шляхів. Протяжність міста із за-

ходу на схід становить 25 км, з півночі на південь 

— більше 20 км; щільність населення — 5157 чол./

км2. Воно розмістилося в межах Східноєвропей-

ської рівнини на Північному Сході України, на пе-

ретині двох ландшафтних зон — лісостепової та 

степової [15].

Урбанофлора Харкова представлена двома фло-

ристичними комплексами: 1) природним та напів-

природним слабопорушеним; 2) антропогенно-тран-

с формованим [6].

Матеріали та методи досліджень

Дослідження проводили у 2008—2010 рр. марш рут-

но-експедиційним методом, використовуючи лінії 

трансекти. Обстежили основні зони напівприрод-

ної слабопорушеної та антропогенно-транс фор мо-

ва ної рослинності в адміністративних межах м. Хар-

кова. Особливу увагу приділяли локалітетам з інва-

зійними видами, де враховували ступінь вологості 

місцезростання, господарське значення території, 

особливості угруповань, які зростають на цій тери-

торії, можливі шляхи міграції та центри занесення 

видів. Здійснили також біоекологічний, ценотич-

ний і топологічний аналізи [2, 17]. Вивчення інва-

зійних видів проводилося за класифікацією, розроб-

леною D. Richardson зі співавторами [21, 22].

З метою вивчення ступеня розповсюдження ін-

вазійних видів і виявлення центрів їхнього зане-

сення для кожного виду були складені карти поши-

рення (сітка 1 км × 1 км).

У ході роботи опрацьовано також гербарні ко-

лекції CWU, KW і оригінальні збори автора.

Результати та обговорення

Конспект урбанофлори Харкова налічує 1062 види, 

з яких 312 адвентивні. Внаслідок проведеного до-

слідження виявлено 14 видів із високою інвазійною 

спроможністю (табл. 1).

Аналіз адвентивних із високою інвазійною спро-

можністю видів за часом занесення та ступенем на-

туралізації показав, що переважають кенофіти (10) 

і епекофи (10). На території міста вони займають в 

основному рудеральні місцезростання — будівель-

ні майданчики, смітники, набережні, пустирі, про-

мислові зони, залізничні та автомобільні шляхи. Реш-
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та видів — це археофіти (4) та агріо-епекофіти (4).

Проаналізувавши інвазійні види, ми виявили їх 

екологічні та ценотичні особливості (табл. 2).

Екологічний аналіз показав домінування субмезо-

терм за температурним режимом – 8 видів (Grin delia 

squarrosa, Solidago canadensis, Ulmus pumila, Ama ranthus 

ret roflexus, Galinsoga parviflora, Cardaria draba, Malva pu-

sil la, Robinia pseudoacacia), 3 види – мезотерм (Acer ne-

Таблиця 1. Поширення інвазійних видів за часом занесення та ступенем натуралізації

Вид
За ступенем 

натуралізації

За часом 

занесення

Біоморфа

(за Раункієром)

Ареал

(за Мойзелем, Ротмалером)

Ambrosia artemisiifolia L. епекофіт кенофіт терофіт sm-temp·k(1)-3 EUR-OAM

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. агріо-епекофіт археофіт терофіт

гемікриптофіт

austr+m-b·k1-7 CIRCPOL

Malva pusilla Sm. агріо-епекофіт археофіт гемікриптофіт m-sm-temp·k1-3 EUR-WAS

Anisantha tectorum (L.) Nevski епекофіт археофіт терофіт m-sm-temp·k1-3 EUR-WAS

Acer negundo L. агріо-епекофіт кенофіт фанерофіт m-sm-temp·k1-3

AM+EUR

Amaranthus retroflexus L. епекофіт кенофіт терофіт austr-Neuseel-AFR-m-sm-temp 

CIRCPOL

Cardaria draba (L.) Desv. епекофіт кенофіт геофіт m-temp·k2-8 EUR-WAS+AM

Galinsoga parviflora Cav. епекофіт кенофіт терофіт austr-trop/(mo).hum-semihum-temp-

(b)·ozl1-(3) CIRCPOL

Grindelia squarrosa (Pursh) Dunal. епекофіт кенофіт гемікриптофіт m-sm-temp/demo.b.k(1)-3-ozl AM-EUR 

Xanthium albinum (Widder) H. Scholz агріо-епекофіт кенофіт терофіт sm-temp.k2-3 EUR

Solidago canadensis L. епекофіт кенофіт гемікриптофіт m-sm-temp-b.k(1)-3-ozl EUR-AM

Robinia pseudoacacia L. епекофіт археофіт фанерофіт (m)-sm-(temp).oz2-3 EUR-OAM

Iva xanthiifolia Nutt. епекофіт кенофіт терофіт m-sm-temp.k1-2 EUR-AM

Ulmus pumila L. епекофіт кенофіт фанерофіт m/mo-temp.k1-3 OAS+ZAS

Таблиця 2. Екологічний аналіз інвазійних видів

Вид Термоморфа Трофоморфа Гідроморфа Геліоморфа

Ambrosia artemisiifolia субмікротерм мезотроф мезофіт геліофіт

Capsella bursa-pastoris субмікротерм семіевтроф субксерофіт геліофіт

Malva pusilla субмезотерм семіевтроф субмезофіт геліофіт

Anisantha tectorum мезотерм евтроф субксерофіт геліофіт

Acer negundo мезотерм семіевтроф мезофіт семігеліофіт

Amaranthus retroflexus субмезотерм евтроф субмезофіт геліофіт

Cardaria draba субмезотерм евтроф субмезофіт геліофіт

Galinsoga parviflora субмезотерм мезотроф мезофіт геліофіт

Grindelia squarrosa субмезотерм мезотроф субксерофіт геліофіт

Xanthium albinum    мезотерм семіевтроф субмезофіт субгеліофіт

Solidago canadensis субмезотерм мезотроф мезофіт геліофіт

Robinia pseudoacacia  субмезотерм мезотроф субксерофіт субгеліофіт

Iva xanthifolia субмікротерм мезотроф субмезофіт субсціофіт

Ulmus pumila субмезотерм евтроф субмезофіт субгеліофіт
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Рис.1. Карта розповсюдження Cardaria draba і Galinsoga par viflora в Харкові

Fig. 1. Distribution map of Cardaria draba and Galinsoga parviflora in Kharkiv

gun do, Anisantha tectorum, Xanthium albi num), по 3 види – 

субмікротерм (Ambrosia artemi sii folia, Capsella bursa-pas-

to ris, Iva xanthifolia). Такий роз поділ видів демонструє 

переважання неморальної групи рослин у межах міста, 

що загалом характерно для природної флори регіону.

Щодо мінералізації ґрунту переважають шість ви-

дів мезотрофів (Ambrosia artemisiifolia, Galinsoga par-

vi flora, Grindelia squarrosa, Iva xanthifolia, Solidago ca-

na densis, Robinia pseudoacacia), чотири види – семі-

евтрофів (Capsella bursa-pastoris, Xanthium albinum, 

Malva pusilla, Acer negundo) та чотири види — евтро-

фів (Amaranthus retroflexus, Cardaria draba, Ulmus pu-

mi la, Anisantha tectorum). Таким чином, за ступенем 

трофності домінують адвентивні види небагатих ґрун-

тів. Інші види зростають на  реградованих чорнозе-

мах, лучних та нагірних дуже багатих ґрунтах.

Аналіз гідроморф виявив домінування видів ме-

зофільної групи. Це група з ксерофільним типом 

зволоження: шість видів припадає на субмезофі-

ти (Malva pusilla, Cardaria draba, Xanthium albinum, 

Ulmus pumila, Amaranthus retroflexus, Iva xanthifolia), 

по чотири види – на субксерофіти (Robinia pseudoacacia, 

Grindelia squarrosa, Capsella bursa-pastoris, Anisantha 

tectorum) та мезофіти (Acer negundo, Ambrosia arte mi-

siifolia, Galinsoga parviflora, Solidago canadensis). Та кий 

розподіл показує ступінь антропогенної трансфор-
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Рис. 2. Карта розповсюдження Grindelia squarrosa і Solidago ca na densis у Харкові

Fig. 2. Distribution map of Grindelia squarrosa and Solidago ca na den sis in Kharkiv

мації місцезростань і ксерофітизації.

Аналіз геліоморф засвідчив домінування 10 ви-

дів геліофітів, 3 видів – субгеліофітів (Xanthium al-

binum, Ulmus pumila, Robinia pseudoacacia), по одно-

му виду припадає на семігеліофіт (Acer negundo) і 

субсціофіти (Iva xanthifolia). Під час аналізу вияв-

лено переважання рослин відкритих просторів ан-

тропогенно порушених екотопів.

Аналіз ценотичної приуроченості показав домі-

нування рудеральних (Galinsoga parviflora, Iva xan-

thiі folia, Ambrosia artemisiifolia, Amaranthus retroflexus, 

Malva pusilla, Anisantha tectorum, Acer negundo, Robinia 

pseudoacacia), менше — лучно-синатропних (Xanthi-

um albinum, Solidago canadensis, Capsella bursa-pas to-

ris) і синантропно-степових рослин (Grindelia squar-

rosa, Cardaria draba, Ulmus pumila). Такий розподіл 

обумовлений особливостями інвазійних видів у по-

рушених екотопах.

Як приклад наводимо карти поширення шести 

інвазійних видів.

Cardaria draba — кенофіт південно-євро-азій сь-

кого походження, геофіт, епекофіт. У межах міста 

формує зарості вздовж магістралей і доріг, зростає 

на посушливих і засолених ґрунтах. Вид активно 

поширюється по території Харкова, оскільки має 

алелопатичний ефект і пригнічує проростання ін-
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ших рослин. Galinsoga parviflora — вид північноаме-

риканського походження, кенофіт, терофіт, епеко-

фіт. Росте на зволоженому гумусному ґрунті в заті-

нених місцях. Вид швидко оселяється на порушених 

ділянках, газонах, квітниках, формуючи велику фі-

томасу (рис. 1).

Grindelia squarrosa та Solidago canadensis — кено-

фіти північноамериканського походження, гемі крип-

тофіти, епекофіти. Обидва види переважно зай ма-

ють ділянки, розміщені вздовж залізничних колій і 

автомобільних доріг, на узліссях, часто формуючи 

суцільний покрив. Крім того, вони невимогливі до 

мінерального живлення й можуть оселятися на різ-

них ґрунтах (рис. 2).

Acer negundo та Robinia pseudoacacia [23] — кено-

фіти та археофіти північноамериканського поход-

ження, фанерофіти (рис. 3). Ці деревні види є ви-

да ми-трансформерами. Поширення їх у місті від бу-

вається й досі.

Висновок

Уперше здійснено комплексне дослідження інва зій-

них рослин м. Харкова, що включає аналіз їх біо-

морфологічної, географічної, еколого-цено тич ної, 

екотопологічної та фракційної структур. Встанов- 

ле но переважання терофітів, субмезотерм, мезотро-

Рис. 3. Карта розповсюдження Acer negundo і Robinia pseu do a ca cia в Харкові

Fig. 3. Distribution map of Acer negundo and Robinia pseudoacacia in Kharkiv
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фів, субмезофітів, геліофітів, кенофітів та епекофі-

тів, які займають рудеральні місцезростання. Для 

інвазійних видів міста вперше проведено картуван-

ня.
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ИНВАЗИОННЫЕ ВИДЫ В УРБАНОФЛОРЕ ХАРЬКОВА

В статье анализируются экспансии 14 видов адвентивных рас-

тений в урбанофлоре Харькова. Проведены биоморфичес-

кий, эколого-ценотический, географический анализы. Сос-

тав лены карты их распространения.
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INVASIVE SPECIES IN THE KHARKIV URBAN FLORA

This article analyzes the expansion of 14 species of invasive alien 

plant in the urban flora of  Kharkiv. Biomorphic, coenomorphic, 

ecological and geographical analyses are discussed. The distribu-

tion maps of these species in the city are provided.
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