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Ни ні спос те рі га є ть ся по си лен ня про це су ад вен ти-
за ції рос лин но го по кри ву Ук ра ї ни, що ви яв ля є ть ся 
у збіль шен ні кіль кості ви дів ад вен тив них рос лин, 
при ско рен ні тем пів їх ньо го по ши рен ня, уріз но-
ма ніт нен ні міс цез ростань, роз ши рен ні спек тра 
пер вин них ареа лів ви дів тощо [17, 18]. Види ад-
вен тив них рос ли н, які роз селю ю ть ся внас лі док ан-
тро по ген ної транс фор ма ції довкілля, ста нов лять 
особ ли вий ін те рес щодо вив чен ня їх по хо джен ня 
та фор му ван ня вто рин них ареа лів [15]. 

Од ні єю з ха рак тер них рис фло ри кон крет но го 
ре гіо ну є гео гра фіч на струк ту ра, яка до зво ляє вия-
ви ти її спе ци фі ку та зв’язки з ін ши ми фло ра ми. 
Згід но з по гля да ми О.І. Тол ма чо ва [20], до певного 
типу ареа лу на ле жать ті види фло ри, які ма ють 
спіль не гео гра фіч не по ши рен ня. За Я.П. Ді ду хом 
[6], гео гра фіч на струк ту ра ха рак те ри зу є ть ся кіль-
кіс ним спів від но шен ням ви дів на ос но ві їхнього 
роз по ді лу за ти па ми ареа лів.

Су час на ди на мі ка ад вен тив ної фрак ції фло ри 
до зво ляє вия ви ти вплив різ них флор, які тією чи 
ін шою мі рою є до но ра ми чу жин ців [16], а та кож 
змі ни, спри чи не ні ви да ми за не се них рос лин у за-
галь ний ареа ло гіч ний спектр фло ри, що вив ча є ть ся.

Мета на шо го до слі джен ня по ля гає у ви зна чен ні 
гео гра фіч ної струк ту ри ад вен тив ної фрак ції фло-
ри Ро менсько-Пол тавсь ко го гео бо та ніч но го ок-
ру гу на ос но ві ви ді лен ня гео гра фіч них еле мен тів 
і вста нов лен ня їх спів від но шен ня для ви яв лен ня 
спе ци фі ки су час них мі гра цій них про це сів рослин 
у ре гіо ні. 

Об’єкт до слі джен ня — ад вен тив на фрак ція фло-
ри Ро менсько-Пол тавсь ко го гео бо та ніч но го ок ру-
гу.

У ро бо ті ви ко риста но ідеї та під хо ди О.І. Тол ма-
чо ва [20], Ю.Д. Кле о по ва [7], Є.М. Лав рен ка [8] та 

ін ших уче них. При ви зна чен ні ареа лів ви дів вра хо-
ву ва ла ся їхня при уро че ність до фі то хо ріо нів, ви ді-
ле них А.Л. Тах та джя ном [19]. Уза галь не но тикож 
лі те ра тур ні дані щодо гео гра фіч но го по ши рен ня 
до слі джу ва них ви дів [4, 10, 14, 16, 21—34]. 

Ре зуль та ти до слі джен ня

Ми вста но ви ли, що ад вен тив на фрак ція фло ри Ро-
менсько-Пол тавсь ко го гео бо та ніч но го ок ру гу на-
лі чує 334 види су дин них рос лин, які на ле жать до 
206 ро дів, 61 ро ди ни, 37 по ряд ків і 2 кла сів [5]. 

Од ні єю з важ ли вих ха рак те ристик ви дів цієї 
фрак ції фло ри є їх нє географічне по хо джен ня, ос-
кіль ки ус піш на на ту ра лі за ція ви дів знач ною мі рою 
за ле жить від пев них умов іс ну ван ня в пер вин них 
ареа лах. У ре зуль та ті про ве де но го ана лі зу за пер-
вин ни ми ареа ла ми ви дів ад вен тив ної фрак ції фло-
ри Ро менсько-Пол тавсь ко го гео бо та ніч но го ок-
ру гу ви ді ле но ареа ло гіч ні гру пи (45), які по да ні в 
табл. 1.

Та ким чи ном, за по хо джен ням (пер вин ним 
ареа лом) ос но ву ад вен тив ної фрак ції фло ри Ро-
менсько-Пол тавсь ко го гео бо та ніч но го ок ру гу 
скла да ють види се ред зем но морсь ко го — 74 (21 % 
від їх за галь ної кіль кості), пів ніч но аме ри кансь ко-
го — 63 (18 %), се ред зем но морсько-іра но-ту рансь-
ко го — 38 (11 %), іра но-ту рансь ко го — 21 (6 %) і 
азійсь ко го — 14 (4 %) по хо джен ня. Наступ ні по зи ції 
по низ хід ній за йма ють види пів ден ноа ме ри кансь-
ко го — 11 (3,2 %), се ред ньо єв ро пейсь ко го — 10 
(3 %), пів ден но єв ро пейсь ко го та нез’ясованого — 9 
(3 %), пів ден но-схід ноа зійсь ко го — 8 (2,3 %), се-
ред ньо азійсь ко го та гіб ри до ген но го — по 7 (2 %), 
ан тро по ген но го — 6 (2 %), цен траль ноа зійсь ко го 
по хо джен ня — 5 (1 %). Реш та ви дів на лі чу ють від 1 
до 4 ти пів ареа лів (на прик лад, один вид аф ри кансь-
ко го по хо джен ня — Dysphania schraderiana (Schult.) 
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Mosyakin et Clemants (Chenopodium schraderianum 
Schult.) і Cynodon dactylon (L.) Pers., схід но пон тич-
но го — Sisymbrium volgense M.Bieb. ex Fourn., тро-
піч но го — Xanthoxalis corniculata (L.) Small., пон-
тич но го — Astrodaucus orientalis (L.) Drude, суб пон-
тич но го — Eragrostis suaveolens A. Becker ex Claus, 
індо-ма ла зійсь ко го — Setaria pumila (Poir.) Roem. et 
Schult. і Setaria verticillata (L.) P. Beauv.).

Звер тає мо ува гу на на яв ність гру пи ви дів гіб ри-
до ген но го по хо джен ня та гіб ри дів, ос кіль ки вони 
не на во ди ли ся для до слі джу ва но го ре гіо ну [1]. Це 
пов’язано з не дос тат нім вив чен ням ад вен тив ної 
фрак ції фло ри ре гіо ну. Ми вия ви ли низ ку та ких ви дів: 
Mentha × piperita L., Chenopodium × thellungii Murr, 
Ch. × preissmannii Murr, Xanthium ripicola Holub,  
× X. albinum (Widder) H. Scholz, а Setaria × ambigua 
Guss. («Пол тавська обл., Ве ли ко ба га чанський 
р-н, на NW від ст. «Яреськи», бур’ян біля з/д мос-
ту на р. Псел. 28.07.2010., Д.А. Да ви дов і В.С. Пав-
лен ко-Ба ри ше ва». №9062, PWU) та Medicago × 
varia T. Martyn (Пол тавська обл., Ши ша цький р-н, 
с. Ниж ні Яреськи, бур’ян біля до ро ги, по оди но ко. 
22.07. 2010!! №9023, PWU) на во дять ся Д.А. Да ви-
до вим. Мож ли во, в май бут ньо му в про це сі до слі-
джен ня фло ри їхня кіль кість збіль шить ся. 

По рів нюю чи от ри ма ні нами ре зуль та ти з да-
ни ми щодо ад вен тив ної фрак ції ок ре мих ре гіо нів 
(на прик лад, Пра во бе реж но го Сте по во го При дніп-
ров’я [9] і фло ри Ук ра ї ни [15]), за га лом за зна чає мо, 
що ос нов ні гру пи утво рю ють та кож види се ред зем-
но морсь ко го, пів ніч но аме ри кансь ко го, азійсь ко-
го, се ред зем но морсько-іра но-ту рансь ко го та іра-
но-ту рансь ко го по хо джен ня.

Як ука зу ва ло ся вище, в ос тан ні де ся ти літ тя ак-
тив но про гре сує про цес ан тро по ген ної транс фор-
ма ції фло ри, що є ре зуль та том по си ле ної гос по-
дарської ді яль ності, яка, сво єю чер гою, спри яє ви-
ник нен ню та роз ви тку ари ди за ції те ри то рії [3]. Че-
рез Ук ра ї ну про хо дять межі гу мід ної та се міа рид ної 
зон зво ло жен ня по мір ної біо клі ма тич ної об лас ті; 
зі схід ни ми ме жа ми кра ї ни май же збі га є ть ся межа 
між сла бо по суш ли вою і по суш ли вою під зо на ми, 
до якої зі схо ду при ля гає арид на зона [12, 16]. По-
си лен ня ари ди за ції еко то пів спри яє адап та ції ви-
дів, за не се них із по суш ли вих зон, які най кра ще 
представ ле ні на ан тро по ген них міс цез ростан нях 
біль шості ре гіо нів. 

Таблиця 1. Спектр груп видів адвентивної фракції флори 
Роменсько-Полтавського геоботанічного округу за первинним 
ареалом

№ п/п Ареалогічна група
Кількість 
видів (%)

1. Середземноморська 74 (21)

2. Північноамериканська 63 (18)

3. Середземноморсько-ірано-туранська 38 (11)

4. Ірано-туранська 21 (6)

5. Азійська 14 (4)

6. Південноамериканська 11 (3,2)

7. Середньоєвропейська 10 (3)

8. Південноєвропейська 9 (3)

9. Нез’ясована 9 (3)

10. Південно-східноазійська 8 (2,3)

11. Передньоазійська 7 (2)

12. Східноазійська 7 (2)

13. Гібридогенна 7 (2)

14. Антропогенна 6 (2)

15. Центральноазійська 5 (1)

16. Західноєвропейська 4 (1)

17. Середземноморсько-туранська 3 (0,9)

18. Середземноморсько-східно-туранська 3 (0,9)

19. Східносередземноморська 3 (0,9)

20. Середньоазіатська 3 (0,9)

21. Північноазійська 3 (0,9)

22. Центральноєвропейська 3 (0,9)

23. Євразійська 3 (0,9)

24. Південноазійська 2 (0,6)

25. Індо-малазійська 2 (0,6)

26. Південно-східноєвропейська 2 (0,6)

27. Центральноамериканська 2 (0,6)

28. Субпонтична 2 (0,6)

29. Африканська 2 (0,6) 

30.
Середземноморсько-атлантично-
європейська

1 (0,3)

31. Західносередземноморська 1 (0,3)

32. Малоазійська 1 (0,3)

33. Південно-західноазійська 1 (0,3)

34. Балкано-малоазійська 1 (0,3)

35. Східноєвропейська 1 (0,3)

36. Північно-західноєвропейська 1 (0,3)

37. Центрально-південноєвропейська 1 (0,3)

38. Північноєвропейська 1 (0,3)

39. Східноцентральноєвропейська 1 (0,3)

40. Північно-східноєвропейська 1 (0,3)

41. Понтична 1 (0,3)

42. Східно-понтична 1 (0,3)

43. Євросибірська 1 (0,3)

44. Кавказька 1 (0,3)

45. Тропічна 1 (0,3)
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У ре зуль та ті про ве де но го ана лі зу щодо при уро-
че ності пер вин них ареа лів до біо клі ма тич них об-
лас тей от ри ма ні такі дані (рис. 1): для до слі джу ва-
но го ре гіо ну, як і для ад вен тив ної фрак ції фло ри 
Ук ра ї ни за га лом, най більш ха рак тер ни ми є види 
рос лин арид них об лас тей, яких на ра хо ву є ть ся 251 
(73 %), що свід чить про на яв ність знач ної кіль кості 
еко то пів із по суш ли ви ми умо ва ми іс ну ван ня.

Поширенню видів адвентивних рослин сприя-
ють активізація процесу антропогенної трансфор-
мації флори, інтенсифікація та урізноманітнення 
шляхів їхнього занесення, широка екологічна амп-
літуда більшості з них тощо. Тому занесені види на-
лежать в основному до широкоареальних. 

Унаслідок здійсненого географічного аналізу 
сучасних ареалів досліджуваної флори виявлено 
(табл. 2) 37 типів ареалів. Переважають космопо-
літний тип ареалів — 74 види (22 % від загальної 
кількості), голарктичний — 68 (20 %), гемікосмо-
політний — 36 (11 %), європейсько-середземно-
морський — 22 (6 %), європейсько-се редземно-
морсько-ірано-туранський та європейсько-серед-
земноморсько-азійський по 21 виду (6 %). Решта 
типів ареалів є нечисленними за кількістю видів. 
Наприклад, Sclerochloa dura (L.) P. Beauv. — цен-
тральноєвропейсько-давньосередземноморський, 
Petunia hybrida Hort. — європейсько-південноаме-
риканський, Eucli dium syriacum (L.) R. Br. — євра-
зійсько-середземноморський, Tarenaya hassleriana 
(Chodat) Iltis (Cleome spinosa auct.) — центральноєв-
ропейсько-південноамериканський та інші.

Рис. 1. Схема розподілу видів адвентивної фракції флори 
Роменсько-Полтавського геоботанічного округу за при-
уроченістю первинних ареалів до певних біокліматичних 
областей

Fig. 1. The scheme of distribution of species of the alien 
fraction of the flora of the Romensko-Poltavsky geobotanical 
district according to the primary area for certain bioclimatic 
regions

Таблиця 2. Спектр ареалів адвентивної фракції Роменсько-
Полтавського геоботанічного округу

№ 
п/п

Ареал
Кількість 
видів (%)

1. Космополітний 74 (22)

2. Голарктичний 68 (20)

3. Гемікосмополітний 36 (11)

4. Європейсько-середземноморський 22 (6)

5.
Європейсько-середземноморсько-ірано-
туранський

21 (6)

6. Європейсько-середземноморсько-азійський 21 (6)

7. Європейсько-азійський 16 (4,6)

8. Європейсько-північноамериканський 13 (4)

9. Європейсько-давньосередземноморський 12 (3,5)

10. Європейський 9 (2,6)

11.
Європейсько-середземноморсько-
передньоазійський

7 (2)

12. Європейсько-американський 5 (1,5)

13.
Центральноєвропейсько-
північноамериканський

4 (1,2)

14.
Євросибірсько-середземноморсько-ірано-
туранський

4 (1,2)

15.
Європейсько-давньосередземноморсько-
східноазійський

3 (0,9)

16.
Європейсько-північноамерикансько-
середземноморсько-передньоазійський

2 (0,6)

17.
Європейсько-кавказько-
північноамериканський

2 (0,6)

18.
Центральноєвропейсько-середземноморсько-
передньоазійський

1 (0,3)

19.
Європейсько-середземноморсько-ірано-
турансько-східноазійський

1 (0,3)

20. Європейсько-сибірський 1 (0,3)

21. Європейсько-середземноморсько-туранський 1 (0,3)

22. Палеарктичний 1 (0,3)

23.
Центральноєвропейсько-
південноамериканський

1 (0,3)

24. Європейсько-кавказький 1 (0,3)

25. Євразійсько-середземноморський 1 (0,3)

26.
Європейсько-північноамерикансько-
давньосередземноморський

1 (0,3)

27. Європейсько-південноамериканський 1 (0,3)

28. Західнопалеарктичний 1 (0,3) 

29. Кримсько-кавказький 1 (0,3)

30. Європейсько-азійсько-північноамериканський 1 (0,3)

31.
Центральноєвропейсько-
давньосередземноморський

1 (0,3)

32.
Європейсько-північноамерикансько-
давньосередземноморський

1 (0,3)

33. Європейсько-східноазійський 1 (0,3)

34. Європейсько-ірано-туранський 1 (0,3)

35.
Європейсько-середземноморсько-
північноамериканський

1 (0,3)

36.
Європейсько-давньосередземноморсько-ірано-
туранський

1 (0,3)

37.
Європейсько-північноамерикансько-
передньоазійський

1 (0,3)
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Ри су нок 2 де монст рує ха рак тер ні риси ад вен-
тив ної фрак ції фло ри до слі джу ва но го ре гіо ну — 
до мі ну ван ня ви дів по лі ре гіо наль ної гру пи ареа лів, 
у якій пе ре ва жа ють види гру пи кос мо- та ге мі кос-
мо по лі тів, що ста нов лять 82 % від її скла ду. 

По рів нян ня от ри ма них нами ре зуль та тів із да-
ни ми гео гра фіч но го ана лі зу ад вен тив них фрак цій 
ін ших ре гіо наль них флор по ка за ло дея кі від мін-
ності в їх ніх струк ту рах. На прик лад, у фло рі Доб-
ро ве лич ківсько-Олек сан д рівсь ко го гео бо та ніч но-
го ок ру гу [11], на від мі ну від на ших да них, пе ре-
ва жа ють види з єв ро пейським ти пом ареа лу. Крім 
того, знач ною є та кож част ка ви дів із ши ро ки ми 
єв ра зійсь ки ми ареа ла ми. У ад вен тив ній фрак ції 
фло ри Во линсь ко го По ліс ся про від ну роль ві ді гра-
ють ареа ло гіч ні гру пи го ларк тич но го типу, а по лі-
ре гіо наль ний тип за ймає дру гу по зи цію [13]. Такі 
від мі ни по яс ню ю ть ся різ ни ми гео гра фіч ним по ло-
жен ням, ґрун то во-клі ма тич ни ми умо ва ми та со ці-
аль но-еко но міч ним роз ви тком ре гіо нів, що по рів-
ню ва ли ся.

Ана ліз пер вин них ареа лів ви дів дає змо гу ви зна-
чи ти сту пінь участі ок ре мих фло ристич них об лас-
тей у фор му ван ні да ної фрак ції фло ри. 

Отже, змі ни в ареа ло гіч но му спек трі ад вен тив-
ної фрак ції фло ри Ро менсько-Пол тавсь ко го гео-
бо та ні но го ре гіо ну, перш за все, від бу ва ю ть ся за 
ра ху нок ви дів, які сво їм по хо джен ням пов’язані з 
Дав ньо се ре дзем но морською об лас тю (133 види), 
що є ха рак тер ним і для ад вен тив ної фрак ції фло-
ри Ук ра ї ни за га лом. Ре зуль та ти здій сне но го ана лі-
зу су час но го ста ну по ши рен ня ви дів ад вен тив них 
рос лин вка зу ють на пе ре ва жан ня ши ро ко аре аль-
них ви дів (кос мо по літ но го, го ларк тич но го та ге мі-
кос мо по літ но го ти пів ареа лів) і знач не роз ши рен-
ня та ущіль нен ня їх ніх ареа лів. За на ши ми спос-
те ре жен ня ми, дея кі види, на прик лад Echinochloa 
microstachya (Wiegand) Rydb., Silphium perfoliatum L., 
Heliopsis scabra Dunal., Apocynum cannabinum L., 
Asclepias syriaca L., ви яв ля ють тен ден цію до шир-
шо го роз по всю джен ня від по від но до ін тен сив ності 
ан тро по ген но го впли ву.
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ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА АДВЕНТИВНОЙ 
ФРАКЦИИ ФЛОРЫ РОМЕНСКО-ПОЛТАВСКОГО 
ГЕОБОТАНИЧЕСКОГО ОКРУГА

Представлены результаты анализа географической струк-
туры адвентивной фракции флоры Роменско-Полтавского 
геоботанического округа. Установлено, что по происхо-
ждению видов адвентивных растений преобладают древне-
средиземноморские. Анализ современного распределения 
видов адвентивных растений свидетельствует о доминиро-
вании космополитного, голарктического и гемикосмопо-
литного типов ареалов. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: географическая структура, адвентивная 
фракция флоры, Роменско-Полтавский геоботанический 
округ, Украина.
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THE GEOGRAPHICAL STRUCTURE OF THE ALIEN 
FRACTION OF THE FLORA OF THE ROMENSKO-
POLTAVSKY GEOBOTANICAL DISTRICT

The geographical structure of the alien fraction of the Romensko-
Poltavsky Geobotanical District flora is analyzed. It is established 
that the species of Ancient Mediterranean origin prevail. Analysis 
of the modern distribution of alien plant species indicates the 
predominance of cosmopolitan, Holarctic and hemicospomolitan 
types of ranges.

K e y  w o r d s: geographical structure, alien fraction, Romensko-
Poltavsky Geobotanical District, Ukraine.




