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confertus Willd., Hypericum perforatum L. та ін.), за-
хід но єв ро пейський (Dentaria bulbifera L., Oxytropis 
pilosa (L.) DC., Vinca minor L., Myosotis micrantha 
Pall. ex Lehm., Veronica verna L. та ін.), єв ро пейсько-
диз’юнктивний (Stachys sylvatica L., Clinopodium 
vulgare L., Lapsana communis L., Campanula 
persicifolia L., Gagea minima (L.) Ker Gawl. та ін.), 
цен трос хід но єв ро пейський (Iris hungarica Waldst. et 
Kit., Carex pilosa Scop., Vicia pisiformis L., Geranium 
palustre L., Seseli annuum L. та ін.), схід но єв ро-
пейський (Myosotis ucrainica Czern., Melampyrum 
argyrocomum Fisch. ex Koso-Pol., Cirsium polonicum 
(Petrak) Iljin, Tulipa quercetorum Klokov et Zoz, 
Trisetum sibiricum Rupr. та ін.) і цен траль нос хід но єв-
ро пейський (Clematis recta L., Acer pseudoplatanus L., 
Morus alba L., Ulmus minor Mill., U. laevis Pall.) гео-
еле мен ти. Отже, до мі ную чим ядром в ур ба ноф ло рі 
Хар ко ва є єв ро пейський тип гео еле мен та, який ві-
доб ра жає зо наль ні риси цієї фло ри. Єв ро пейський 
тип гео еле мен та пов’язаний пе ре важ но з ши ро ко-
лис тя но-лі со ви ми не мо раль ни ми фор ма ція ми, а 
та кож із луч ни ми, луч но-сте по ви ми та бо лот ни ми; 
тя жіє до ме зо філь ної гру пи світ ло- та ті ньо люб них 
рос лин. 

Дру ге міс це спек тра за ймає єв ра зійський тип 
гео еле мен та (212; 19,4 %), кот рий охо п лює по за-
тро піч ні та по за арк тич ні ра йо ни Єв ра зії з лі со-
ви ми, луч ни ми, сте по ви ми фор ма ція ми. У скла ді 
цьо го типу гео еле мен та роз різ ня ють єв ро пейський 
і за хід но єв ро пейський гео еле мен ти, пе ре ва жа ють 
луч ні (Ranunculus repens L., Saponaria officinalis L., 
Reseda lutea L., Convolvulus arvensis L., Conium 
maculatum L. та ін.), луч но-бо лот ні (Parnassia 
palustris L., Chrysosplenium alternifolium L., Epilobium 
parviflorum Schreb., E. tetragonum L., Calystegia 
sepium (L.) R. Br. та ін.) і ру де раль ні (Agrostemma 
githago L., Atriplex sagittata Borkh., Polygonum 
aviculare L., Arabidopsis thaliana (L.) Heynh., Brassica 
campestris L. та ін.) види.

На тре тій по зи ції в до слі дже ній ур ба ноф ло рі — 
го ларк тич ний тип гео еле мен та з го ларк тич ним 
гео еле мен том (109; 10,0 %), що за ймає об шир-
ні вне арк тич ні ра йо ни Го ларк ти ки та пов’язаний 
зі знач ною те ри то рі єю по мір ної час ти ни пів ку лі. 
Зде біль шо го це представ ни ки спо ро вих су дин них 
рос лин із від ді лів Equisetopsida (Equisetum arvense L.) 
і Polypodiopsida (Dryopteris filix-max (L.) Schott., 
Cystopteris fragilis (L.) Bernh.), си нан троп ні при-
род ні (Cerastium arvense L., Persicaria hydropiper (L.) 
Delarbre., Draba nemorosa L., Euphorbia palustris L., 

Спектр типів географічних елементів і геоелементів 
урбанофлори Харкова

Тип геоелемента, геоелемент Кількість видів %

Європейський 353 32,3

Європейський геоелемент 223 20,4

Західноєвропейський геоелемент 61 5,6

Європейський диз’юнктивний геоелемент 30 2,7

Центросхідноєвропейський геоелемент 21 1,9

Східноєвропейський геоелемент 15 1,4

Центральносхідноєвропейський геоелемент 5 0,4

Євразійський 212 19,4

Євразійський геоелемент 154 14,1

Західноєвразійський геоелемент 58 5,3

Голарктичний 109 10,0

Голарктичний геоелемент 109 10,0

Номадійський 96 8,8

Номадійський геоелемент 72 6,6

Понтичний геоелемент 12 1,1

Західнономадійський геоелемент 10 0,9

Номадійський диз’юнктивний геоелемент 2 0,2

Субсередземноморський 79 7,2

Субсередземноморський геоелемент 58 5,2

Циркумевксинський геоелемент 15 1,4

Балканський геоелемент 6 0,6

Бореальний 67 6,1

Бореальний геоелемент 8 0,7

Панбореальний геоелемент 23 2,1

Палеобореальний геоелемент 18 1,6

Євробореальний геоелемент 8 0,7

Західнобореальний геоелемент 5 0,4

Західнопалеобореальний геоелемент 3 0,3

Бореальний диз’юнктивний геоелемент 2 0,2

Північноамериканський 64 5,9

Північноамериканський геоелемент 64 5,9

Південносибірський 63 5,9

Південносибірський геоелемент 2 0,2

Європейсько-південносибірський 
геоелемент

55 5,0

Східноєвропейсько-південносибірський 
геоелемент

5 0,5

Центросхідноєвропейсько-
південносибірський геоелемент

1 0,1

Середземноморський 46 4,2

Середземноморський геоелемент 15 1,4

Східносередземноморський геоелемент 5 0,5

Туранський 7 0,6

Туранський геоелемент 7 0,6

Ірано-туранський 6 0,5

Ірано-туранський геоелемент 6 0,5

Плюрирегіональні види 8 0,8

Зв’язучі види 4 0,4

Тяжіє до номадійського типу 3 0,3

Тяжіє до південносибірського типу 1 0,1



698 ISSN 0372-4123. Ukr. Bot. J., 2014, 71(6)

Taraxacum officinale Wigg.) і ад вен тив ні (Atriplex 
prostrata Boucher., Fallopia convolvulus (L.) Å. Löve, 
Althaea officinalis L., Lycium barbatum L., Helianthus 
tuberosus L. та ін.) види, які при уро че ні до луч них, 
луч но-бо лот них і ру де раль них еко то пів. 

На наступ них по зи ці ях — но ма дійський, суб се-
ре дзем но морський і бо ре аль ний типи гео еле мен та, 
кот рі становлять від 8 до 6 % від по від но.

Но ма дійський тип гео еле мен та (96; 8,8 %) 
об’єднує види, по ши ре ні в Цен траль но єв ра-
зійській сте по вій об лас ті до пів ніч ної на пів пус те лі. 
Він пов’язаний із різ но трав но-ко ви ло ви ми та лі то-
філь ни ми це но за ми; по при річ ко вих схи лах іно ді 
про ни кає до об лас ті єв ро пейсь ко го та пів ден но си-
бірсь ко го ти пів гео еле мен тів. Представ ни ки цьо го 
типу гео еле мен та при уро че ні до сте по вих або луч-
но-сте по вих це но зів. Да ний тип вклю чає п’ять гео-
еле мен тів. Но ма дійський гео еле мент є най чи сель-
ні шим у цьо му типі — він міс тить 72 види (6,6 %), 
які по ши ре ні по всій Єв ра зійській об лас ті від При-
чор но мор’я до Мон го лії (Artemisia austriaca Jacq., 
Salvia nemorosa L., Veronica spuria L., Cynoglossum 
officinale L., Vinca herbacea Waldst. et Kit. та ін.). Пон-
тич ний гео еле мент об’єднує види, аре ал кот рих 
охо п лює на схо ді єв ро пейські сте пи. В ур ба ноф ло-
рі Хар ко ва він на лі чує 12 ви дів (1,1 %), се ред яких 
Artemisia marsсhalliana Spreng., Tripolium pannonicum 
(Jacq.) Dobrocz., Carduus thoermeri Weinm., Agrostis 
vinealis Schreb., Polygonum propinquum Ledeb., 
Allysum calycinum L. та ін. Де сять ви дів до слі джу ва-
ної ур ба ноф ло ри, які власти ві но ма дій ско му типу 
й "за хо дять" у її па нонську час ти ну, належать до 
за хід но но ма дійсь ко го або пон тич но-па нонсь ко го 
гео еле мен та: Lathyrus pallescens (M. Bieb.) K. Koch, 
Securigera varia (L.) Lassen., Eryngium campestre L., 
Serratula radiata (Waldst. et Kit.) M. Bieb., Elytrigia 
intermedia (Host) Nevski, Festuca valesiaca Gaudin 
та ін. У скла ді диз’юнктивного гео еле мен та є види 
(Clematis integrifolia L., Lathyrus pannonicus (Jacq.) 
Garcke), які ма ють ро зі рва ні ареа ли в При ал-
тайській сте по вій об лас ті. 

Суб се ре дзем но морський тип гео еле мен та (78; 
7,2 %) представ ле ний пів ден но єв ро пейсько-ма-
ло азі атсь ки ми ви да ми, що більш-менш по ши ре ні 
в Се ред зем но морській об лас ті, але аре ал їх ньо го 
роз по всю джен ня може охо п лю ва ти те ри то рії єв-
ро пейсь ко го та но ма дійсь ко го ти пів еле мен тів. 
Представ ни ки цьо го типу гео еле мен та при уро че-
ні до ксе ро філь них умов і від кри тих ді ля нок діб-
ров, зроста ють на уз ліс сях, се ред ча гар ни ків, у 

сте пу та на кам’яних від сло нен нях. Види, що на-
ле жать до суб се ре дзем но морсь ко го гео еле мен та 
(Anacamptis coriophora (L.) R.M. Bateman, Pridgeon 
et M.W. Chase, Aristolochia clematitis L., Allysum 
hirsutum M. Bieb., Chorispora tenella (Pall.) DC., 
Erodium cicutarium (L.) L'Her., Aegonychon purpureo-
caeruleum (L.) Holub, Verbascum phlomoides L. та ін.), 
в еко ло го-це но ло гіч но му ас пек ті ціл ком від по ві-
да ють ха рак те ристи ці да но го типу. Знач на час ти-
на ви дів цир ку мевк синсь ко го гео еле мен та (Bryonia 
alba L., Ulmus glabra Huds., Melica picta К. Koch, 
Carex michelii Host, Cerastium holosteoides Fr. та ін.) 
власти ва ши ро ко лис тя ним лі сам пів дня схід но-
єв ро пейської рів ни ни; вони по ши ре ні на пів ніч 
від Ма лої Азії, на Кав ка зі, в Кри му. Бал канський 
гео еле мент представ ле ний ви да ми з Бал кансь ко-
го пів ос т ро ва, де зо се ре дже ні лі со ві ум бро фі ли. До 
цьо го гео еле мен та на ле жать Camelina microcarpa 
Andrz., C. rumelica Velen., Coriandrum sativum L., 
Anchusa azurea Mill., Juglans regia L., які є ад вен тив-
ни ми, крім Anchusa barrelieri (All.) Vitm. 

Бо ре альний тип гео еле мен та в ур ба ноф ло-
рі Хар ко ва на лі чує 67 ви дів (6,1 %), із яких лише 
три ад вен тив ні (Myosotis arvensis (L.) Hill, Spiraea 
media Fr. Schmidt, Swida sericea (L.) Holub), а реш-
та 64 — при род ні. Їхні ареа ли при уро че ні до Бо-
ре аль ної об лас ті; вони є представ ни ка ми ро-
дин, по ши ре них у зоні хвой них лі сів Го ларк ти ки 
або пов’язаних із луч ни ми це но за ми: Pyrolaceae 
(всі), Boraginaceae, Scrophulariaceae, Lamiaceae, 
Asteraceae, Polemoniaceae, Rosaceae, Poaceae (ок ре мі 
представ ни ки), Equisetaceae (май же всі), Pinaceae 
(біль шість). Ареа ли бо ре аль них ви дів те ри то рі-
аль но пе ре плі та ю ть ся з об лас тя ми єв ро пейсь-
ко го, пів ден но си бірсь ко го та мань чжурсь ко го 
ти пів гео еле мен тів. Пер ше та дру ге міс ця се ред 
гео еле мен тів да но го типу за йма ють пан бо ре аль-
ний (23; 2,1 %) і па лео бо ре аль ний (18; 1,6 %) еле-
мен ти. До пан бо ре аль но го еле мен та на ле жать 
па по ро те по діб ні бо ре аль но го типу (Dryopteris 
carthusiana (Vill.) H.P. Fuchs, Thelypteris palustris 
Schott.) і види ро дин Polygonaceae (3), Pyrolaceae 
(4), Primulaceae (1), Onagraceae (1), Cyperaceae (2) 
та ін.; па лео бо ре аль но го — ро дин Ranunculaceae 
(Caltha palustris L., Thalictrum flavum L.), Rubiaceae 
(Galium boreale L.), Polemoniaceae (Polemonium 
caeruleum L.), Rosaceae (Filipendula denudata 
(J. Presl et C. Presl) Fritsch, Rubus idaeus L.), 
Salicaceae (Populus tremula L.), Grossulariacaea (Ribes 
nigrum L.), Juncaceae (Luzula pilosa (L.) Willd.), 
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Poaceae (Elymus caninus (L.) L., Anthoxanthum 
odoratum L., Calamagrostis arundinacea (L.) Roth та 
ін.), Orchidiaceae (Dactylorhiza maculata (L.) Soó) та 
ін. На долю бо ре аль но го, єв ро бо ре аль но го, за хід-
но бо ре аль но го, за хід но па лео бо ре аль но го та бо ре-
аль но го диз’юнктивного гео еле мен та усьо го при-
па дає 2,3 %.

По над 5 % ур ба ноф ло ри Хар ко ва ста нов лять 
види з пів ден но си бірським і пів ніч но аме ри-
канським ти па ми гео еле мен тів (по 5,9 кож ний). 

Єв ро пейсько-пів ден но си бірський гео еле мент 
представ ле ний 10-ма ви да ми ад вен тив них і 54-ма 
або ри ген них, які при уро че ні до світ лох вой них і 
світ ло діб ров них лі сів (особ ли во мод ри но вих), су-
хо діль них лук, різ но трав них сте пів. Пів ден но си-
бірський гео еле мент міс тить два види ад вен тив них 
рос лин: Crataegus sanguinea Pall. і Populus suaveolens 
Fisch. Не знач ною кіль кістю ви дів (від од но го до 
шес ти) ха рак те ри зу ю ть ся ок ре мі типи еле мен тів 
(табл. 1), зок ре ма схід но єв ро пейсько-пів ден но-
си бірський (Rosa majalis Herrm., Arabis pendula L., 
Erysimum marschallianum Andrz. ex DC., Lathyrus 
pisiformis L., Geum aleppicum Jacq.) і цен трос хід но-
єв ро пейсько-пів ден но си бірський (Helictotrichon 
pubescens (Huds.) Pilg., Carlina vulgaris L.).

По ряд із пів ніч но аме ри канським ти пом гео еле-
мен та (64; 5,9 %), представ ни ки яко го є ви да ми ви-
ключ но ад вен тив них рос лин (Amorpha fruticosa L., 
Lepidotheca suaveolens (Pursh) Nutt., Xanthoxalis 
dillenii (Jacq.) Holub, Nicandra physalodes (L.) Gaertn., 
Phalacroloma annuum (L.) Dumort., Symphoricarpos 
albus (L.) S.F. Blake та ін.), по ши ре ни ми в по мір-
ній зоні Пів ніч ної Аме ри ки, вони від зна че ні в ур-
бан зо ні Хар ко ва. Се ред зем но морський тип гео-
еле мен та (46; 4,2 %) фор му ють лише ад вен тив ні 
види (1,4 %) — Hordeum murinum L., Sclerochloa 
dura (L.) P. Beauv., Malvella sherardiana (L.) Jaub. et 
Spach, Hyoscyamus niger L., Hyssopus officinalis L. та 
ін.) та або ри ген ні представ ни ки (2,8 %) — Hordeum 
geniculatum All., Taraxacum serotinum (Waldst. et Kit.) 
Poir., Euphorbia glareosa Pall. ex M. Bieb. та ін. Аре-
ал їх ньо го роз по всю джен ня при уро че ний до се-
ред зем но морських ра йо нів уз бе реж Се ред зем но-
морсь ко го та Чор но го мо рів.

Най менш чи сель ним є ту ранський тип (7; 
0,6 %) із ту ранським гео еле мен том та іра но-ту-
ранський (6; 0,5 %) із іра но-ту ранським гео-
еле мен том, які по ши ре ні в Ту ранській об лас ті 
на пів пус тель і пус тель та представ ле ні ксе ро-
фі та ми. Іра но-ту ранський тип еле мен та сфор-

мо ва ний ви да ми ви ключ но ад вен тив них рос лин 
(ке но фі ти, ефе ме ро фі ти): Eragrostis suaveolens 
A. Becker ex Claus, Eremopyrum orientale (L.) Jaub. et 
Spach, Hordeum distichon L., H. vulgare L., Triticum 
aestivum L., Panicum miliaceum L. У скла ді ту рансь-
ко го типу еле мен та 0,5 % на ле жить ви дам ад-
вен тив них рос лин (Portulaca oleracea L., Atriplex 
tatarica L., Chenopodium opulifolium Schrad. ex DC., 
C. hybridum L., C. polyspermum L.); а Chenopodium 
glaucum L. і C. urbicum L. є апо фі та ми.

Плю ри ре гіо наль ну гру пу (8; 0,8 %) утво рю-
ють вищі спо ро ві рос ли ни й ев ри топ ні, зок ре ма 
Athyrium filix-femina (L.) Roth, Pteridium pinetorum 
C.N. Page & R.R. Mill., Ophioglossum vulgatum L., 
Botrychium lunaria (L.) Sw., а та кож ру де раль ні — 
Poa annua L., Stellaria media (L.) Vill., Chenopodium 
album L., Solanum nigrum L.

До гру пи зв’язуючого типу від не се но види, ареа-
ли кот рих на кла да ю ть ся на дві або кіль ка су між них 
об лас тей різ них гео еле мен тів. Се ред ви дів цьо го 
типу роз різ ня ють такі, які тя жі ють до но ма дійсь-
ко го (Anemone sylvestris L., Ranunculus illyricus L., 
R. polyanthemos L.) і пів ден но си бірсь ко го ти пів 
(Ranunculus acris L.).

Та ким чи ном, уна слі док про ве де но го ана лі-
зу гео гра фіч ної струк ту ри ур ба ноф ло ри Хар ко ва 
з’ясовано, що ос тан ня має бо ре аль но-суб се ре дзем-
но морсько-єв ро пейський ха рак тер із до міш ка ми 
єв ра зійсько-пів ден но си бірських і но ма дійських 
гео еле мен тів. Ос нов ні типи гео гра фіч них еле мен-
тів до слі дже ної ур ба ноф ло ри — єв ро пейський, 
єв ра зійський, го ларк тич ний і но ма дійський — ві-
доб ра жа ють її зо наль ні риси. Особ ли вістю ур ба-
ноф ло ри Хар ко ва є змен шен ня участі бо ре аль но го 
гео еле мен та фло ри за ра ху нок збіль шен ня ролі не-
мо раль но го.

Алох тон ний еле мент ур ба ноф ло ри Хар ко ва за 
по хо джен ням над зви чай но різ но ма ніт ний (рис. 2). 
Ос но ву цієї гру пи утво рю ють ад вен тив ні види 
рослин се ред зем но морсь ко го (100 ви дів), пів ніч-
но аме ри кансь ко го (70), се ред зем но морсько-цент-
раль ноа зійсь ко го (26), іра но-ту рансь ко го (21), 
схід но се ре дзем но морсь ко го (17), схід ноа зійсь ко го 
(16) та азійсь ко го (15) по хо джен ня. Слід за ува жи-
ти, що у скла ді Се ред зем номорсь ко го фло ристич-
но го ре гіо ну чет вер та час ти на ви дів ад вен тив-
них рос лин на ле жить до ке но фі тів (46): Tribulus 
terrestris L., Urtica urens L., Physalis alkekengi L., 
Antirrhinum majus L., Nigella damascena L., Phalaris 
canariensis L. та ін. Зок ре ма, гру па рос лин із Пів-
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Acorus calamus, Sisymbrium loeselii L., Atriplex tatarica, 
Abutilon theophrasti Medik., Hyoscyamus niger L. Вони 
при уро че ні в міс ті до вель ми різ них еко то пів — від 
ан тро по ген но транс фор мо ва них до на пів при род-
них.

У спек трі міг рое ле мен тів ур ба ноф ло ри ви ді ле-
на ще одна гру па; до неї на ле жать види ад вен тив-
них рос лин, пер вин ний аре ал яких охо п лює Єв ро-
пейський ре гі он (19). Ос но вою цієї гру пи є види за-
хід но єв ро пейсь ко го (7) та пів ден но єв ро пейсь ко го 
(5) по хо джен ня. У пер шо му ви пад ку — п’ять ке но-
фі тів (Xanthium albinum (Widd.) H. Scholz, Oenothera 
rubricaulis Klebahn, O. suaveolens Desf. ex Pers., 
Arrhenatherum elatius (L.) J. Presl. et C. Presl., Aquilegia 
vulgaris L.) та два ар хео фі ти (Aethusa cynapium L., 
Matricaria recutita L.), а в дру го му — чо ти ри ке но-
фі ти (Brassica napus L., Diplotaxis muralis (L.) DC., 
Onobrychis viciifolia Scop., Amaranthus blitum L.) та 
один ар хео фіт (Solanum nigrum L.).

До скла ду пів ден ноа ме ри кансь ко го та цен траль-
но аме ри кансь ко го міг рое ле мен тів (14) належать 
усі ке но фі ти, по хо джен ня яких пов’язане з куль-
ти ву ван ням. З Пів ден ної Аме ри ки по хо дять ві сім 
ви дів ад вен тив них рос лин: це, зок ре ма, Solanum 
tuberosum L., Nicandra physalodes, Lycopersicon 
esculentum Mill., Ipomoea purpurea (L.) Roth, Xanthium 
spinosum L., Galinsoga parviflora Cav., Galinsoga 
urticifolia (Kunth) Benth., Amaranthus deflexus L. У 
свою чер гу, шість ви дів по хо дять із Цен траль ної 
Аме ри ки — Nicotiana alata Link & Otto, Zea mays L., 
Ipomoea hederacea (L.) Jacq., Tagetes erecta L., Cosmos 
bipinnatus Cav., Amaranthus cruentus L. 

Так, до скла ду ад вен тив но го спек тра міг рое ле-
мен та на ле жить та кож вид ан тро по ген но го по хо-
джен ня (у ро зу мін ні A. Zaj c) [18] — Agrostemma 
githago L. Нез’ясованим за ли ша є ть ся по хо джен-
ня вісь ма ви дів ад вен тив них рос лин (Chenopodium 
polyspermum L., Dipsacus sativus (L.) Honck., Cuscuta 
epilinum Weihe, Ligustrum vulgare L. та ін.). Міг рое ле-
мен ти, що ма ють по од но му та по два види ад вен-
тив них рос лин, на яв ні в 19 гру пах. 

Ос тан нім ча сом на до слі дже ній те ри то рії міс-
та по ча ли ак тив но по ши рю ва ти ся ад вен тив ні 
рос ли ни, які по хо дять із Аф ри кансь ко го ре гіо ну. 
Це, зок ре ма, се ред зем но морсько-аф ри канський 
(Lepidium sativum L.), се ред зем но морсько-аф ри-
кансько-азійський (Vicia sativa L.) і пів ніч но аме ри-
кансько-аф ри канський (Pistia stratiotes L.) міг рое-
ле мен ти ур ба ноф ло ри. Ми вва жає мо, що це може 
бу ти пов’язано зі змі ною клі ма тич них умов у міс ті, 

що обу мов лює арид ність до слі дже но го ур ба ноф ло-
ристич но го ком плек су.

Та ким чи ном, роз по діл ви дів не або ри ген них 
рос лин за пер вин ним ареа лом по діб ний до та ко-
го си нан троп ної фрак ції Ук ра ї ни [13] і має спіль ні 
фло ро ге не тич ні зв’язки на сам пе ред із Се ред зем-
но морським ре гіо ном, а саме з Дав нім Се ред зем-
но мор’ям; по-дру ге — з Пів ніч но аме ри канським 
та Іра но-Ту ранським. На яв ність фло ро ге не тич ної 
спо рід не ності між ад вен тив ною фло рою та да ни ми 
міг рое ле мен та ми зу мов лює арид ний і ксе ро філь-
ний ха рак тер алох тон но го еле мен та, пос лаб люю-
чи тим са мим бо ре аль ні риси до слі дже ної ур ба но-
флори.
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ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА УРБАНОФЛОРЫ 
ХАРЬКОВА

Осуществлен географический анализ урбанофлоры Харь-
кова (согласно классификации Ю.Д. Клеопова). Выделено 
13 типов геоэлементов с 32-мя геоэлементами. Географиче-
ская структура урбанофлоры свидетельствует о ее бореаль-

но-субсредиземноморско-европейском характере с приме-
сью евразийско-южносибирских и номадийских элементов. 
Зональный характер урбанофлоры отображают европей-
ский, евразийский, голарктичный, номадийский типы гео-
графических элементов.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: урбанофлора, географическая 
структура, Харьков, Украина.
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Sciences of Ukraine, Kyiv

GEOGRAPHICAL STRUCTURE OF THE KHARKІV 
URBAN FLORA

The article presents results of geographical analysis of the 
Kharkіv urban flora. Following Yu. Kleopov’s classification of 
geoelements, 13 types of geographic ranges consisting of 32 geo-
elements are distinguished. The geographical structure of the 
Kharkiv urban flora features Boreal Submediterranean and Eu-
ropean characters, as well as Eurasian and South Siberian ones, 
with some alien influenсe. The zonal character reflects the Euro-
pean, Eurasian, Holarctic, and Nomadic types of geoelements of 
the urban flora.

K e y  w o r d s:  urban flora, geographic structure, Kharkov, 
Ukraine.

Біологія. Чужорідні види флори України: роки й автори. Бібліографічний покажчик. Випуск 2 / Упорядники: 
Р.І. Бурда, В.В. Протопопова, М.В. Шевера, М.О. Голівець. – К.: [б. в.], 2014. – 86 с.

Другий випуск бібліографічного зведення про чужорідні види у спонтанній флорі України укладено за 
правилами, прийнятими в його першому випуску. До покажчика внесені описи публікацій, що стосуються 
адвентивної фракції флори України або ж загальних питань із проблеми, надруковані в 1900–2013 рр. До 
наведених у першому випуску 800 бібліографічних описів у цьому випуску додано ще 232 джерелa (61 – за 
2013 рік). Хронологічний покажчик містить 874 літературних джерела. В додатку наведені найважливіші 
джерела з питань флори України, дотичні до вивчення чужорідних видів, – 167 бібліографічних описів 
творів.

Для науковців – ботаніків, екологів, фахівців із рослинництва, лісівництва, луківництва, 
землевпорядкування, служби карантину рослин і заповідної справи, аспірантів і студентів, природоохоронних 
громадських організацій. Може бути також корисним бібліографам.


