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Адвентивна фракція флори Роменсько-Полтав-
ського геоботанічного округу формувалася впро-
довжтривалогоперіодупідвпливомантропогенної
трансформаціїприродногорослинногопокриву.

Однією з основних характеристик флори є її
систематична структура, яка дає змогу виявити її
головнітаспецифічніриси[13,15].

Наосновіузагальненихлітературнихматеріалів,
гербарнихданихівласнихдосліджень,проведених
упродовж 2010–2013 рр., ми встановили, що ад-
вентивнафракціяфлориРоменсько-Полтавського
геоботанічного округу налічує 334 види судинних
рослин, які належать до 206 родів, 61 родини, 37
порядківі2класів.

На думку О.І. Толмачова, флора не може зали-
шатисянезмінноютаоднорідноювпродовжтрива-
логочасу[14].Особливодинамічноюєїїадвентив-
на фракція. Визначений нами сучасний видовий
склададвентивноїфракціїфлориРоменсько-Пол-
тавськогогеоботанічногоокругупоказав,щопро-
тягом170роківвінзрісмайжеудванадцятьразів
[1]. Загалом таке нарощення видового багатст-
ва свідчить про міграційний характер спонтанної
флорирегіону[12].

Основну частину флористичного спектра ста-
новлятьпровіднізакількістювидівродини,яківи-
значаютьхарактердосліджуваноїфлори.Дотрьох
перших родин систематичного спектра належать
134види–40%відзагальноїкількостівидівадвен-
тивних рослин. Це насамперед родини Asteraceae,
Brassicaceae, Poaceae, які широко розповсюджені
наземнійкулі.ДомінуванняAsteraceaeхарактерне
для флор Голарктики загалом. Видовий склад ро-
дини представлений переважно рудералами й ер-
газіофітами. Підвищене положення Brassicaceae,
типовоїдляфлорДавньогоСередземномор’я[14],
види якої часто пов’язані зі ксеричними регіона-
ми Середземноморської та Ірано-Туранської об-

ластей, пояснюється значною трансформацією
рослинного покриву, де великий відсоток площ
займають розорані території, населені пункти
та шляхи сполучення. Третє місце в адвентивній
фракціїфлоридосліджуваногорегіонупосідаєро-
динаPoaceae.Такеїїположенняобумовлюютьеко-
лого-біологічні особливості видів [16], що вказує
насуттєвийрівеньадвентизаціїділянокзалізнич-
них насипів і станцій, переважне поширення по
сегетальних і рудеральних екотопах. Свідченням
цьогоєпоявановихпредставниківродинидлядо-
сліджуваноїтериторії,зокремаEragrostis pectinacea
(Michx.)Nees,Setaria pycnocoma (Steud.)Henrardex
Nakai[7], Echinochloa microstachya(Wieg.)Rydb.[3].

Такеположенняпершихтрьохпровіднихродин
характернеідляадвентивноїфракціїфлориінших
регіонів,зокремаВолинськогоПолісся[10],Пра-
вобережногоСтеповогоПридніпров’я[7]таУкра-
їнивцілому[11].

Доситьвисокесистематичнеположеннязаймає
родинаChenopodiaceae — 7%.Близькізакількістю
видівєродиниFabaceae, Lamiaceae таBoraginaceae,
частка видів яких становить 4—5 % від загальної
чисельності адвентивної фракції флори. А Malva-
ceae, SolanaceaeтаAmaranthaceae посідаютьостанні
місцявспектріпровіднихродин(по3%).

Решта(51родина)об’єднує100видів,щостано-
вить29,9%відзагальногочисла,більшістьізяких
представлені небагатьма або одним видом, тобто
цевідноснонизькийрівеньвидовогобагатства.За-
значимо, що малочисельність родин досліджува-
ноїфракціїфлори—характернарисаадвентивних
фракційфлорбільшостірегіонів[7—10].

Систематичнийспектрпровіднихродинадвен-
тивної фракції флори Роменсько-Полтавського
геоботанічногоокругуподановтабл.1.

Загальна кількість родів (206) в адвентивній
фракції флори досліджуваного регіону свідчить
про її гетерогенний характер, визначений давнім
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Atriplex L. поширеніповсюдноврегіонінаантро-
погеннихтанапівприроднихекотопах,видипере-
важно характерні для Давньосередземноморської
флористичноїобласті,якірідChenopodium. Видам 
родуSetaria притаманнівисокіадаптаційніможли-
востійеколого-біологічніособливості,щосприяє
їхньомуактивномупоширеннювагроценозахтана
залізницях,які,ймовірно,єосновнимишляхамиїх
занесення.

Роди Camelina Crantz, Sisymbrium L., Malva L.,
Euphorbia L.,Xanthium L.іPapaver L. налічуютьпо
5 видів кожен (2 % від загальної кількості родів).
ПредставникиродуCamelina відоміякдавнікуль-
туриантропогенногочинез’ясованогопоходжен-
ня, більшість із них є археофітами та бур’янами
агроценозів [5]. Представники роду Sisymbrium —
переважно середземноморського й азійського по-
ходження, які поширені на антропогенно транс-
формованих ділянках [5]. Доволі значна кількість
видів у складі давньосередземноморського роду
Malva, що здебільшого розповсюджені на руде-
ральних місцезростаннях [4, 17]. Рід Euphorbia на
території досліджуваного регіону останнім часом
поповнився E. davidii Subils північноамерикан-
ськоготаE.peplusL.—середземноморськогопохо-
дження.ПредставникиродуXanthium  трапляються
переважнонапустирищахіпоберегахводойм.Се-
редземноморськийрідPapaver представленийзде-
більшогоархеофітами,якіактивнопоширюються
завдяки транспортним шляхам й інтенсивному
культивуванню.

Аналізродовогоспектрадемонструєподібність
адвентивноїфракціїфлоридосліджуваногорегіону
зі флорою ксеричних, пустельних і напівпустель-
нихтериторій.

Таблиця 2. Спектр провідних родів адвентивної фракції флори 
Роменсько-Полтавського геоботанічного округу

Рід Кількістьвидів

Chenopodium L.s.l. 13(4%)

Amaranthus L. 7(2%)

Atriplex L. 6(2%)

Setaria P. Beauv. 6(2%)

Camelina Crantz. 5(1%)

Sisymbrium L. 5(1%)

Malva L. 5(1%)

Euphorbia L. 5(1%)

Xanthium L. 5(1%)

Papaver L. 5(1%)

Усього 62(18,6%)

освоєнням території. Систематичне різноманіття
відображаєродовийспектр,поданийутабл.2.

Провідних родів у спектрі 20,6 % від загальної
їхкількості,акількістьвидівсягаєлише18,5%від
загальногочиславидів.Рештародівналічуютьпо
1—3види.

Домінуючимзакількістювидів(13)єрідCheno-
podium s.l. Зазначимо, що ми розглядаємо цей рід
уширокомурозуміннідлякоректногопорівняння
адвентивних фракцій флори Роменсько-Полтав-
ськогогеоботанічногоокругузтакимиУкраїнитаїї
окремихрегіонів.Урезультатіпроведенихмолеку-
лярно-філогенетичнихдосліджень іноменклатур-
нихзмін,яківідбулися,виділенорядродівзіскла-
дуChenopodium s.l.,зокремаDysphaniaR.Br.,Blitum
L.таін.[18,19].ЯкщорозглядатирідChenopodium
у вузькому розумінні, то в досліджуваній фракції
флориCh. botrys L.перенесенодородуDysphania,а
Ch. rubrum L. — урідBlitum. Видицьогородухарак-
тернідлянапівпустельнихіпустельнихрегіонів[6],
види в досліджуваному регіоні поширені здебіль-
шого по узбіччях доріг, поблизу жител, на піща-
них ділянках, де для них формуються сприятливі
умови.Рідпредставленийпереважноархеофітами,
деякі види виявляють морфологічний полімор-
фізм,адеякімаютьгібридогеннепоходження,на-
прикладC. × preissmannii MurrіC. × thellungii Murr, 
щосвідчитьпроактивніпроцесивидо-таформо-
утворення. Рід Amaranthus L. (7 видів) повністю
формують широко розповсюджені адвентивні ви
дирослинпівнічноамериканськогопоходження,а
їхнякількість зростаєзарахунокергазіофітів,на-
прикладA.caudatusL.таA.cruentusL.[2].Наступ-
нупозиціюділятьродиAtriplex L.іSetaria P. Beauv.,
якіналічуютьпо6видівкожен. Представникироду 

Таблиця 1. Спектр провідних родин адвентивної фракції фло-
ри Роменсько-Полтавського геоботанічного округу

Родина Кількістьвидів Кількістьродів

Asteraceae 51(15%) 34

Brassicaceae 45(13%) 25

Poaceae 37(11%) 22

Chenopodiaceae 22(7%) 1

Fabaceae 16(5%) 11

Lamiaceae 15(4%) 10

Boraginaceae 10(3%) 8

Amaranthaceae 9(3%) 4

Malvaceae 9(3%) 5

Solanaceae 9(3%) 7

Разом 224 127
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Систематичну різноманітність флори Ромен-
сько-Полтавського геоботанічного округу ха-
рактеризують флористичні пропорції, зокрема
відношеннячислародиндочислародів,числави-
дів—дородин,атакожродовийкоефіцієнт,серед-
ня кількість видів у роді. Флористичні пропорції
адвентивноїфракціїфлориокругутакі—1:3,4:5,4,
родовий коефіцієнт — 1,6. Подібними до наведе-
нихєфлористичніпропорціїадвентивноїфракції
флори Волинського Полісся (1:3,2:5,0, родовий
коефіцієнт—1,6)[10]іСхідногоПолісся(1:3,2:4,4,
родовий коефіцієнт — 1,4) [8, 9]. Порівнявши ці
показники Роменсько-Полтавського геоботаніч-
ногоокругузфлористичнимипропорціямиУкра-
їни (1:2,1:8,7, родовий коефіцієнт — 4,1) [11], ба-
чимо, що вони суттєво різняться. Це пов’язано з
посиленням інтенсивності занесення нових видів
адвентивнихрослиннаприкінціХХ—напочатку
ХХІст.тазізбільшеннямчисельностіергазіофітів
іефемерофітів,що,власне,йвідбилосянафлори-
стичних пропорціях. Відмінність у величинах ро-
довихкоефіцієнтівпояснюєтьсятим,щобільшість
родів представлена небагатьма видами. Зокрема,
родів,якімістятьпо1виду,близько17%відїхза-
гальної кількості, а тих, що налічують по 2 види,
близько60%.

Ми порівняли видове багатство адвентивної
фракції флори Роменсько-Полтавського геобо-
танічного округу з флористичними показниками
деяких інших регіонів України. Слід зазначити,
щокількісніпоказникидосліджуваногорегіонуне
поступаються,авдеякихвипадках—навітьпере-
вищуютьтакіпорівнюванихтериторійурізнихзо-
нахУкраїни.Найближчідоотриманихнамиданих
(334 види) характеристики флор Правобережного
СтеповогоПридніпров’я(317видів)[7]таВолин-
ськогоПолісся(346)[10].

Загалом адвентивна фракція флори Ромен-
сько-Полтавського геоботанічного округу є гете-
рогенною,щопояснюєтьсяїїтривалимрозвитком
в умовах означеного регіону. Цій фракції флори
властивевисокетаксономічнебагатство(334види
судиннихрослин із206родівта61родини).Сис-
тематичнаструктурафлориокругузагаломподіб-
на до інших регіонів країни, має доволі виражені
риси давньосередземноморської флори. За родо-
вим коефіцієнтом (1,6) флора досліджуваного ре-
гіонусуттєвовідрізняєтьсявідадвентивноїфракції
флориУкраїни(4,1).
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Представлены результаты анализа систематической
структуры адвентивной фракции флоры Роменско-
Полтавского геоботанического округа, которая включает
334 вида, относящихся к 206 родам и 61 семейству. В
целом спектр ведущих семейств подобный к флоре
Древнего Средиземноморья. Приведены флористические
пропорциииихсравнениесданнымиподругимизученным
адвентивнымфракциямфлорыразныхрегионовУкраины.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: систематическая структура, 
адвентивная фракция флоры, Роменско-Полтавский 
геоботанический округ, Украина.

T.S. Dvirna
M.G.KholodnyInstituteofBotany,NationalAcademyofSci-
encesofUkraine,Kyiv

SYSTEMATICSTRUCTUREOFTHEALIENFRACTION
OFTHEFLORAOFTHEROMENSKO-POLTAVSKYGEO-
BOTANICALDISTRICT

ResultsofthesystematicanalysisofalienfractionoftheRomen-
sko-Poltavskygeobotanicaldistrictflorawhichincludes334spe-
ciesfrom206generaand61familiesarepresented.Onthewhole,
thespectrumofleadingfamiliesissimilartotheAncientMediter-
raneanflora.Proportionsincomparisonwithotherstudiedalien
fractionsofthefloraindifferentpartsofUkrainearegiven.

K e y  w o r d s:systematicstructure,alienfraction,Romensko-
Poltavskageobotanicaldistrict,Ukraine.

МІЖНАРОДНАКОНФЕРЕНЦІЯ
«ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ І ЗБЕРЕЖЕННЯ РІДКІСНИХ ВИДІВ РОСЛИН»

відбудеться15—18квітня2014р. 

Національний науково-природничий музей НАН України
заадресою:м.Київ,01601,вул.БогданаХмельницького,15
Національний ботанічний сад імені М.М. Гришка НАН України
(відділ природної флори) заадресою:м.Київ,01014,вул.Тимірязєвська,1

Обговорюватимуться результати досліджень стосовно таких проблем:
• Вивчення та охорона раритетних видів рослин  in situ (інвентаризація місцезнаходжень, хорологія,
фітоценологія,флорокомплекснаприуроченість,лімітуючіфакторитощо).
• Вивчення  та охорона раритетних видів рослин  ex situ  (культивування, інтродукція, репатріація видів,
моделюванняпопуляцій,створеннянасіннєвих,генетичнихтаin vitroбанківраритетнихвидіврослин,питання
кріозбереженнягеноматаін).
• Біоморфологія,фенологіятапопуляційнабіологіяраритетнихвидів.
• Раритетнівидирослинвумовахурбаноландшафтів.
• Популяціїраритетнихвидіввекстремальнихумовахтехно-таагроландшафтів.Раритетнівидивзонахвпливу
енергокомплексів(ГЕС,АЕС,ВЕС,ТЕСтаін.).
• Фітомоніторингпопуляційраритетнихвидів.
• Інноваційні методи дослідження раритетних видів (молекулярно-генетичні,  електронно-мікроскопічні,
фізіологічні,біохімічні,каріологічнітаін.).
• Синергетичнийпідхіддовивченнятазбереженняраритетнихвидів.
• Оптимізаціямережіприродно-заповіднихоб’єктівнаціональноготаміжнародногорівнів.
• Впливпроцесівфітобіологічногозабрудненнярегіональнихфлорнараритетнукомпоненту.
• Наукова,просвітницькатавиховнадіяльністьприродничихмузеїв,ботанічнихсадівтаеколого-натуралістичних
центрівуформуванніощадливогоприродокористуваннятаекоцентричноїсвідомостігромадськості.

До3березня 2014 рокунеобхіднонадіслати наадресуоргкомітетузаявкутаматеріали.

Адреса оргкомітету:
01601, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 15, ННПМ НАНУ
e-mail:botmuseum@ukr.net
01014, м. Київ, вул. Тимірязєвська, 1, НБС НАНУ
e-mail: galanthus2001@mail.ru

Детальну інформацію можна отримати з web-сайтів:http://www.museumkiev.org/  та  http://www.nbg.kiev.ua/

ОГОЛОШЕННЯ


