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Ос тан нім ча сом у різ них ре гіо нах Ук ра ї ни, зок ре ма 
і в Ста ро більсь ко му зла ко во-луч но му сте пу, спос-
те рі га є ть ся тен ден ція до пос тій но го збіль шен ня 
кіль кості ви дів ад вен тив них рос лин та зростан ня 
сту пе ня на ту ра лі за ції ок ре мих з них [22]. Так, у 
«Кон спек те флоры юго-вос то ка Украины» [12] на-
во дить ся 101 вид ад вен тив них рос лин, од нак уже в 
2009 р. роз ма їт тя цієї фрак ції фло ри сяг ло 431 виду 
[17].

На підста ві влас них до слі джень, про ве де них уп-
ро довж 2009—2013 рр., і кри тич но го оп ра цю ван ня 
ко лек цій гер ба рі їв До не цько го бо та ніч но го саду 
(DNZ) та Інсти ту ту бо та ні ки іме ні М.Г. Хо лод но го 
НАН Ук ра ї ни (KW), Лу гансь ко го на ціо наль но го 
уні вер си те ту ав то ром ви яв ле но низ ку но вих ви дів 
ад вен тив них рос лин, які ра ні ше не на во ди ли ся для 
да но го ре гіо ну. На прик лад, но ви ми для пів ден но-
го схо ду Ук ра ї ни є Elaeagnus сommutata Bernh. ex 
Rydb. (=E. argentea Pursh), Holcus lanatus L.; но ви-
ми для Лу ганської обл. — Cuscuta cesatiana Bertol., 
Chenopodium suecicum Murr, Echium biebersteinii 
Lacaita.

Cuscuta cesatiana Bertol. (C. australis R. Br. subsp. 
cesatiana (Bertol.) Fienbrun, C. basarabia Buia) — се-
ред зем но морсько-іра но-ту ранський вид. Як за не-
се на рос ли на ши ро ко роз по всю дже на в За хід ній 
Єв ро пі, Схід но му Си бі ру, на Кав ка зі та в Авст ра лії. 
У Схід ній Єв ро пі вид ві до мий з ба сей ну річ ки Дон, 
се ред ньої те чії ба сей ну Дніп ра та на Кав ка зі [2, 11]. 
У при кор дон ній із ре гіо ном Во ро не зькій обл. Ро-
сії вид упер ше за фік со ва но в 1948 р. [3]. В Ук ра ї ні 
Cuscuta cesatiana по ши ре на на За кар пат ті, в Пів ден-
но му Кри му, пів ден них ра йо нах Лі состе пу та Сте пу 
[6, 7, 16]. В ос тан ньо му зве ден ні фло ри ре гіо ну вид 
на во дить ся лише для До не цької обл. [18]. За не се-
ний до пе ре лі ку ка ран тин них ор га ніз мів, об ме же-
но по ши ре них на те ри то рії Ук ра ї ни [19].

У гер ба рії Інсти ту ту бо та ні ки (KW) нами зна-
йде но два гер бар них зраз ки, що були ви зна че ні як 
Cuscuta breviflora Vis.; обид ва зі бра ні в ре гіо ні у пер-
шій по ло ви ні ХХ ст.: на До неч чи ні, на лі во му бе ре-
зі р. Сі верський До нець: «Сла вян ский р-н, ок раи на 
ху то ра Си до ро ва, меловые об на же ния. 27.08. 1931. 
М.И. Ко тов», дру гий — у ни ніш ній Лу ганській обл. 
«Во ро ши лов град ская об ласть, Бе ло вод ский р-н, 
с. Го ро ди ще. Дер куль ский опорный пункт, лесные 
по сад ки. 11.08. 1949. М.И. Ко тов».

Elaeagnus commutata Bernh. ex Rydb. (E. argentea 
Pursh) — вид пів ніч но аме ри кансь ко го по хо джен ня. 
В куль ту рі по ши ре ний у південних ре гіо нах Єв ра зії, 
час то ди ча віє. У кра ї нах Схід ної Єв ро пи від зна че-
ний у куль ту рі в При бал ти ці, Бі ло ру сі, на Кав ка зі 
[4, 28]. Ус піш но на ту ра лі зу є ть ся в За хід но му Си-
бі ру [14]. Є ві до мості про зди ча він ня в су сід ній із 
ра йо ном на шо го до слі джен ня Бєл го родській обл. 
Ро сії [10]. В Ук ра ї ні ви ко ристо ву вав ся в озе ле-
нен ні, зок ре ма в Кри му [6]. За фік со ва ні ви пад ки 
зди ча він ня в Дніп ро пет ровській та Пол тавській 
об лас тях (по за пла вах) [1, 24]. У кон спек ті фло ри 
пів ден но го схо ду Ук ра ї ни вид не на во дить ся, про те 
О.Н. Ко но п ля за зна чає, що E. argentea час то куль-
ти ву є ть ся в са дах та лі со сму гах [13].

За гер бар ни ми да ни ми KW, E. argentea в ре гіо ні ві-
до мий на край ньо му пів дні Лу ганської обл.: «с. Дя-
ко ве Ан тра ци тівсь ко го ра йо ну Лу ганської об лас ті, 
при до ро зі. 03.06. 2001. О.М. Ко но п ля». В черв ні 
2009 р. ми вия ви ли де кіль ка по оди но ких рос лин 
виду в с. Трьо хіз бен ка Слов’яносербського р-ну 
Лу ганської обл. Не ве ли кі, зди ча ві лі де ре ва ві ком 
по над 5 ро ків, зав ви шки до 3 м, у ста ні цві тін ня 
рос ли по бли зу до ро ги на де гра до ва но му пі ща но му 
ґрун ті.

Chenopodium suecicum Murr (Ch. viride auct. 
non L.) — вид євразійсь ко го по хо джен ня. Як ад-
вен тив ний тра п ля є ть ся в Се ред ній та Ат лан тич ній 
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Єв ро пі, За хід но му та Схід но му Си бі ру, на Да ле ко-
му Схо ді, Кав ка зі, в Скан ди на вії, зрід ка — в Се ред-
зем но мор’ї, на во дить ся для Пів ніч ної Аме ри ки [8, 
27]. У Схід ній Єв ро пі вид по ши ре ний від Ка ре лії до 
Ас т ра ха ні, але на пів дні спо ра дич но [9, 27]. На во-
дить ся для Сі ле зії (Поль ща) [31]. 

В Ук ра ї ні C. suecicum по ши ре ний переважно у 
По ліс сі та Лі состе пу. При уро че ний до ан тро по ген-
них ур ба ні зо ва них міс цез ростань, тра п ля є ть ся в 
на се ле них пунк тах по бли зу до ріг, у са дах та пар ках, 
на по лях і го ро дах, за зви чай на по рів ня но ті нистих 
і дос тат ньо зво ло же них міс цях [6]. Для Дніп ро пет-
ровської обл. вид упер ше на ве де ний у 1937 р. [24]. 
Ок рім того, спо ра дич но тра п ля є ть ся в До не цькій 
та Пол тавській об лас тях на ру де ра лі зо ва них міс-
цез ростан нях (на сміт ни ках, уз довж до ріг у міс тах) 
[1, 18]. 

У гер ба рії KW ми вия ви ли гер бар ний зра-
зок C. suecicum, зі бра ний у ба сей ні р. Сі верський 
До нець: «Лу ган ская об ласть, Ме лов ской р-н, 
х. Криничный. По бе ре гу р. Че ре па хи. 26.08. 1959. 
Осычнюк»; пе ре ви зна че ний С.Л. Мо ся кі ним 
24.03.1989 р.

Echium biebersteinii Lacaita (E. italicum auct. non L., 
E. italicum L. var. biebersteinii (Lacaita) Koltz) — вид 
се ред зем но морсько-азійсь ко го по хо джен ня. По-
ши ре ний як бур’ян у пе ред гірсь ко му поя сі, вздовж 
до ріг. До Схід ної Єв ро пи за хо дить тіль ки на край-
ньо му пів дні. На во дить ся для Мол до ви. У 1982 р. 
зна йде ний на за ліз ни ці в Мос ковській обл. Ро сії 
[14].

Для фло ри Ук ра ї ни В.В. Про то по по ва вва жає 
його ге міа по фі том [18], для Кри му на во дить ся як 
при род ний [5, 20, 21]. В Ук ра ї ні зрід ка тра п ля є ть-
ся у пів ден но-за хід ній час ти ні Лі состе пу (Одеська 
обл.), у Сте пу та по всьо му Кри му (крім Тар хан-
кутсь ко го п-ва) [6]. У Лі во бе реж ній сте по вій зоні 
Ук ра ї ни вид на во дить ся для Дніп ро пет ровської та 
До не цької об лас тей [18, 24]. 

У черв ні 2012 р. нами зі бра но один зра зок виду в 
м. Но во ай дар Лу ганської обл. Одна роз ви не на осо-
би на в ста ні пло до но шен ня зна йде на біля еле ва то-
ра при в’їзді в міс то; рос ла на де гра до ва но му ґрун ті 
і сут тє во ви ді ля ла ся за роз мі ра ми з-по між ін ших 
ви дів.

Holcus lanatus L. — вид єв ро пейсько-азійсь ко го 
по хо джен ня. По ши ре ний у Скан ди на вії, Се ред ній 
та Ат лан тич ній Єв ро пі, Се ред зем но мор’ї, на Бал-
ка нах, Кав ка зі та в Ма лій Азії [23, 26]. При уро че-
ний до су хих лук, схи лів, світ лих лі сів, час то тра п-
ля є ть ся се ред ча гар ни ків уз довж до ріг [20, 27]. 

Куль ти ву є ть ся і дичавіє, зок ре ма за фік со ва но 
8 ви пад ків зди ча він ня виду в Мос ковській обл. 
Ро сійської Фе де ра ції [15]. У су сід ній із ре гіо ном 
до слі джень Во ро не зькій обл. вид від зна че ний у 
1992 р. на га зо ні, вздовж уз біч чя, в цен трі міс та [3]. 
В Ук ра ї ні при род но по ши ре ний на По ліс сі (крім 
схід ної час ти ни) [25], у за хід них лі со вих ра йо нах 
(Кар па тах), у Пів ден но му Кри му, рід ше тра п ля є ть-
ся в Лі состе пу; в сте по вій зоні ви яв ле но один ло ка-
лі тет у За по рі зькій обл. [6].

У черв ні 2009 р. ми зна йшли H. lanatus у с. Ста рий 
Ай дар Ста нич но-Лу гансь ко го р-ну Лу ганської обл. 
на ді лян ці пса мо фіт но го сте пу (23.06.2012, О.О. Ку-
чер, KW, № 00109981).

Крім на ве де них вище ви дів ад вен тив них рос лин, 
нами ви яв ле ні такі зди ча ві лі де ко ра тив ні рос ли ни: 
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai — на пля-
жі Ос кольсь ко го во до схо ви ща в дач но му коо пе ра-
ти ві на око ли ці с. Ко ма ро ве Ізюмсь ко го р-ну Хар-
ківської обл. (23.06.2012, О.О. Ку чер, KW); Cosmos 
bipinnatus Cav. — у м. Ста ро більськ, уз довж до ро ги 
на піс ку, біль ше де ся ти ек зем п ля рів на ста дії цві тін-
ня (23.06.2012, О.О. Ку чер, KW); Gaillardia aristata 
Pursh — 5 кві ту чих ек зем п ля рів рос лин уз довж до-
ро ги в м. Но во ай дар Лу ганської обл. при в’їзді в 
міс то, біля за прав ки (23.06.2012, О.О. Ку чер, KW). 
Ос тан нім ча сом вид Citrullus lanatus зна йде ний як 
зди ча ві лий у м. Киє ві на залізничній колії (ус не по-
ві дом лен ня С.Л. Мо ся кі на).

Та ким чи ном, ад вен тив ні фрак ції фло ри Ста-
ро більсь ко го зла ко во-луч но го сте пу по пов ни ли ся 
при найм ні 9 но ви ми ви да ми ад вен тив них рос лин, 
по рів ня но з ос тан нім фло ристич ним зве ден ням 
[18]. Усі вони є ке но фі та ми за ча сом за не сен ня; ер-
га зіо фі та ми та ефе ме ро фі та ми за сту пе нем на ту ра-
лі за ції, біль шість із них ма ють азійське по хо джен-
ня. Дея кі з цих рос лин куль ти ву ють на при ват них 
при са диб них ді лян ках та ви ко ристо ву ють в озе ле-
нен ні, вони ди ча ві ють з куль ту ри й ак тив но роз по-
всю джу ю ть ся. 

Гер бар ні зраз ки ви яв ле них но вих для ре гіо ну ви-
дів пе ре да ні до Гер ба рію Інсти ту ту бо та ні ки іме ні 
М.Г. Хо лод но го НАН Ук ра ї ни (KW).

Ав тор ви слов лює щиру по дя ку канд. біол. наук 
М.В. Ше ве рі (Інсти тут бо та ні ки іме ні М.Г. Хо лод-
но го НАН Ук ра ї ни) за цін ні по ра ди під час під го тов ки 
ру ко пи су до дру ку.
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НАХОДКИ ВИДОВ АДВЕНТИВНЫХ РАСТЕНИЙ 
ВО ФЛОРЕ СТАРОБЕЛЬСКОЙ ЗЛАКОВО-ЛУГОВОЙ 
СТЕПИ

Приводятся сведения о находках видов адвентивных рас-
тений на территории Старобельской злаково-луговой сте-
пи: Elaeagnus commutata Pursh, Holcus lanatus L. (новые для 
юго-востока Украины), Chenopodium suecicum Murr, Echium 
biebersteinii Lacaita, Cuscuta cesatiana Bertol. (новые для Лу-
ганской обл.), Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai, 
Gaillardia aristata Pursh, Cosmos bipinnatus Cav. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а:  флористические находки, 
адвентивные растения, Старобельская злаково-луговая 
степь, Украина. 
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FINDINGS OF ALIEN PLANTS IN THE FLORA OF 
STAROBILSK GRASS-MEADOW STEPPE 

Information about find of the following alien plants in the 
flora of Starobilsk Grass-Meadow Steppe is reported: Elaeag-
nus commutata Pursh, Holcus lanatus L., (new records for the 
South-East of Ukraine), Chenopodium suecicum Murr, Echium 
biebersteinii Lacaita, Cuscuta cesatiana Bertol. (new records for 
Luhansk Region), Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum et Nakai., 
Cosmos bipinnatus Cav., and Gaillardia aristata Pursh. 

K e y  w o r d s: floristic finds, alien plants, Starobilsk grass-
meadow steppe, Ukraine.


