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РЕФЕРАТ
Звіт про НДР: 142 с., 2 рис., 10 табл., 170 джерел
ІНВАЗІЙНІ ЧУЖОРІДНІ ВИДИ
КОНТРОЛЬ ЗА ПОШИРЕННЯМ
ЗАПОБІГАННЯ ПРОНИКНЕННЮ
ТЕРИТОРІЙ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ

Об’єкт дослідження – інвазійні чужорідні види флори та фауни лісових
екосистем територій природно-заповідного фонду Лісостепу і Степу України.
Мета роботи: проведення необхідних досліджень у співпраці з установами
ПЗФ за поширенням чужорідних видів та розроблення Методичних рекомендацій
щодо контролю, запобігання і усунення їх та апробація їх на територіях ПЗФ.
Методи дослідження
–

аналіз літературних джерел та нормативних документів з питання
інвазійних видів флори та фауни;

–

камеральні та польові дослідження найбільш небезпечних інвазійних
видів флори та фауни на територіях природно-заповідного фонду Степової
та Лісостепової зон України.
Результати дослідження
1. Аналіз міжнародного досвіду щодо контролю за поширенням та

запобігання проникнення інвазійних чужорідних видів на охоронні території;
2. Оцінка присутності інвазійних чужорідних видів у межах територій ПЗФ
Лісостепової та Степової зон України;
3. Розробка методичних рекомендацій щодо контролю за поширенням та
запобігання проникненню чужорідних інвазійних видів рослин і тварин, або
усунення таких видів у межах лісових екосистем територій та об’єктів природнозаповідного фонду Лісостепу та Степу (перша редакція).
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ВСТУП
Проникнення та масовий розвиток чужорідних видів дедалі частіше фіксується у
багатьох країнах, у тому числі на території У країни.
Зміна природних комплексів внаслідок антропогенної діяльності, втрата біологічного
різноманіття, деформація структури господарств, недосконалість системи екологічного
контролю та регулювання ввезення чужорідних видів в Україні протягом минулих десятиріч
призвели до того, що сьогодні практично вся територія країни в тій чи іншій мірі зазнає впливу
інвазійних чужорідних видів.
Інвазійні чужорідні види (ІЧВ) становлять загрозу для біорізноманіття та пов'язаних з
ним екосистемних послуг, є одним з головних негативних факторів, що призводять до
зменшення або зникнення багатьох місцевих видів дикої флори та фауни, змінюють структуру
та функціонування екосистем, хижацтва, конкуренції, розповсюдження захворювань тощо. ІЧВ
наносять багатомільйонні збитки сільській та іншим сферам господарської діяльності людині, а
деякі різновиди становлять загрозу якості життя та здоров’ю людини.
Поки що, відомості про вплив більшості адвентивних видів на екосистеми у цілому та
його окремі складові на просторових (територіальних) рівнях в Україні залишаються
фрагментарними та/або потребують уточнень чи узагальнень.
Тому вплив ІЧВ на територіальні природні комплекси об’єктів ПЗФ викликає особливе
занепокоєння.
Території ПЗФ є основою для збереження in situ біологічного різноманіття. їх значення в
межах збереження біологічного різноманіття, сховища генетичного матеріалу, надання
основних екосистемних послуг для людського добробуту, та внесок в сталий розвиток,
визнаються на різних рівнях, від міжнародних органів, до національних урядів, місцевих груп
та спільнот.
Мета роботи: проведення необхідного аналізу поширення ІЧВ та розроблення
методичних рекомендацій та їх апробація на територіях ПЗФ Лісостепу та Степу України щодо
контролю, запобігання та усунення цих видів.
Термін виконання: 2020-2021 роки.
Основні завдання роботи у 2020 році: аналіз міжнародного досвіду щодо контролю за
поширенням та запобігання проникнення ІЧВ на охоронні території; оцінка присутності ІЧВ у
межах територій ПЗФ Лісостепової та Степової зон України; розробка методичних
рекомендацій щодо контролю за поширенням та запобігання проникненню чужорідних
інвазійних видів рослин і тварин, або усунення таких видів у межах лісових екосистем
територій та об’єктів природно-заповідного фонду Лісостепу та Степу (перша редакція).
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1 МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД УПРАВЛІННЯ ЩОДО
ІНВАЗІЙНИХ ЧУЖОРІДНИХ ВИДІВ1
1.1 Загальний стан вирішення проблеми
Зобов’язання щодо заходів боротьби з ІЧВ зазначається в багатьох міжнародних
договорах, стороною яких є Україна, зокрема: стаття 8 (h) Конвенції про охорону біологічного
різноманіття, ратифікованої Законом України від 29 листопада 1994 р. № 257/94-ВР,
Рекомендація № 99 (2003) та Стаття 11(2) Конвенції про охорону дикої флори і фауни та
природних середовищ існування в Європі, приєднаної Законом України від 29 жовтня 1996
року № 436/96-ВР, Резолюції VII.14 та VIII.18 Конвенції про водно-болотні угіддя, що мають
міжнародне значення, головним чином як середовище існування водоплавних птахів, участь у
якій визнано Законом України від 29 жовтня 1996 р. № 437/96-ВР, Резолюції 13.10 (Rev.
COP 14) в рамках Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що
перебувають під загрозою зникнення, приєднаної Законом України від 14 травня 1999 р. № 662XIV.
Стратегічним планом дій щодо біорізноманіття до 2020 року та цільовими завданнями
Айті, що прийняті на 10-ій нараді Конференції Сторін Конвенції про біологічне різноманіття
(рішення Х/2), передбачено вжиття заходів щодо ІЧВ, зокрема щодо шляхів їх поширення,
виявлення рівня екологічної небезпеки, запровадження заходів щодо запобігання занесенню та
укоріненню.
Європейський Союз активно розвиває законодавчу та нормативну базу для організації
протидії поширенню ІЧВ. Зокрема, Рішенням Європейського Парламенту від 22 жовтня 2014 р.
№ 1143/2014 щодо попередження та управління інтродукцією та поширенням ІЧВ затверджено
вимоги до проведення оцінки ризиків, процедури проведення заходів з попередження
проникнення таких видів на територію країн Європейського Союзу, швидкого визначення та
вилучення нових ІЧВ, управління видами, які вже широко поширилися країнами ЄС,
відповідальності окремих країн та залучення громадськості тощо. В цьому документі зазначено,
що в Європейському регіоні поширено приблизно 12 000 чужорідних видів, з яких 10-15 %
проявляють інвазійні властивості. Відповідно до вищезазначеного рішення прийнято перелік
ІЧВ для країн Європейського Союзу (Regulation (EU) 2016/1141). У контексті наближення
законодавства України до законодавства Європейського Союзу прийняття та впровадження
Україною відповідних документів та підходів щодо поводження з ІЧВ можуть слугувати
гармонізації зусиль з протидії поширенню ІЧВ у транскордонному аспекті.
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1.2 Міжнародні керівні принципи управління щодо ІЧВ
Усім урядам і організаціям пропонуються рекомендації з розробки ефективних стратегій
відомості з мінімізації поширення й впливу ІЧВ. Хоча проблеми, з якими зустрічається та або
інша країна, носять унікальний для цієї країни характер і чекають розробки конкретних
розв’язків стосовно до тієї або іншій ситуації, у керівних принципах урядам пропонуються чіткі
рекомендації й комплекс цілей для просування вперед. Ступінь можливості здійснення керівних
принципів в остаточному підсумку залежить від наявних ресурсів. Їх ціль полягає в сприянні
урядам у боротьбі з ІЧВ в якості невід’ємного компонента охорони навколишнього середовища
й економічного розвитку.
Як передбачено в статті 3 Конвенції про біологічну різноманітність, відповідно до
Статуту Організації Об’єднаних Націй і принципами міжнародного права держави мають
суверенне право розробляти свої власні ресурси згідно зі своєю політикою в області
навколишнього середовища й відповідають за забезпечення того, щоб діяльність у рамках їх
юрисдикції або під їхнім контролем не наносила збитку навколишньому середовищу інших
держав або районів за межами дії національної юрисдикції.
Крім того, при застосуванні справжніх керівних принципів необхідно приділяти увагу
тому факту, що екосистеми є динамічними в часі, і тому природнє поширення видів може
мінятися без участі діяльності людини. Серед цих принципів важливі наступні.
Підхід, заснований на принципі обережності
Через

непередбачуваність

шляхів

проникнення

й

впливу

ІЧВ

на

біологічну

різноманітність, у діяльності по виявленню й запобіганню ненавмисних інтродукцій, а також
при прийнятті розв’язків, що стосуються навмисних інтродукцій, слід керуватися принципом
вживання заходів обережності, зокрема з урахуванням аналізу ризиків, як це передбачене в
керівних принципах, викладених нижче. Підходом, заснованим на принципі вживання заходів
обережності, є той підхід, який викладено в Ріо-Де-Жанейрівській декларації 1992 року про
навколишнє середовище й розвитку й у преамбулі Конвенції про біологічну різноманітність.
Підхід, заснований на принципі обережності, слід також застосовувати при вивченні
того, які заходи повинні ухвалюватися при викорінюванні, локалізації або регулюванні у
відношенні вкорінених чужорідних видів. Відсутність наукової обґрунтованої впевненості
щодо довгочасних наслідків інвазії не повинна бути причиною відстрочки в прийнятті або
неприйняття заходів щодо викорінювання, локалізації або регулюванню.
Трьохетапний ієрархічний підхід
1.

Запобігання інтродукції вважається, як правило, значно більш рентабельним та

екологічно виправданим заходом, ніж заходи, прийняті слідом за інтродукцією й укоріненням
ІЧВ.
2.

Випливає в першу чергу запобігати інтродукції ІЧВ як між державами, так і усередині
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них. Якщо ж інтродукція ІЧВ все-таки мала місце, то необхідно оперативно вживати заходів з їх
раннього виявлення для запобігання їх укорінення. Переважніше всього найчастіше є
викорінювання таких організмів на найранніших етапах (принцип 13).
3.

У випадку, якщо заходи щодо викорінювання нездійсненні або якщо відсутні засоби для

їхнього викорінювання, слід ухвалювати заходи щодо локалізації (принцип 14) та заходи
довгострокового регулювання (принцип 15). Будь-який розгляд вигід та витрат (як екологічних,
так і соціально-економічних) повинен проводитись на довгостроковій основі.
Екосистемний підхід
Заходи щодо боротьби з ІЧВ випливає відповідним чином будувати на екосистемному
підході.
Роль держав
1.

У контексті ІЧВ держави повинні визнавати той ризик, який може виникнути в

результаті діяльності в рамках їх юрисдикції або під їхнім контролем для інших держав, будучи
потенційним джерелом ІЧВ, і ухвалювати належні індивідуальні й спільні заходи з метою
відомості такого ризику до мінімуму, включаючи надання будь-якої наявної інформації про
інвазійну поведінку або інвазійний потенціалі видів.
2.
–

Прикладами такої діяльності є:
навмисне переміщення ІЧВ в іншу державу (навіть якщо він є нешкідливим у
державі походження);

–

навмисна інтродукція чужорідного виду на територію своєї власної держави при
наявності ризику того, що даний вид згодом пошириться (за допомогою або без допомоги
людини) на територію іншої держави й стане інвазійним;

–

діяльність, яка може привести до ненавмисних інтродукцій, навіть якщо
інтродукований вид є нешкідливим у державі походження.

3.

Для сприяння державам у їхній діяльності по відомості до мінімуму поширення й впливу

ІЧВ державам випливає, по можливості, визначати види, які можуть стати інвазійними, і
надавати таку інформацію іншим державам.
Науково-дослідна діяльність і моніторинг
З метою розробки відповідної бази знань, необхідних для розв’язку даної проблеми,
держави повинні проводити належні наукові дослідження й моніторинг ІЧВ. У рамках цих
зусиль слід намагатися передбачати проведення базисних таксономічних досліджень
біорозмаїття. Крім цього моніторинг є ключовим елементом раннього виявлення нових ІЧВ.
Моніторинг повинен включати проведення тематичних і загальних досліджень, і до нього слід
залучати інші сектори, у тому числі місцеві громади. Дослідження ІЧВ повинне включати
ретельне виявлення інвазійних видів і документування:
–

історії й екології інвазії (походження, шляхи проникнення й тимчасові рамки);
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–

біологічних характеристик ІЧВ; і

–

пов’язаних з ними наслідків для екосистеми, видів і генетичного рівня, а також соціальних і
економічних наслідків і характеру їх змін із часом.
Підвищення поінформованості громадськості
Підвищення поінформованості громадськості про ІЧВ має вирішальне значення для

успішного регулювання ІЧВ. Тому держави повинні сприяти освіті й поінформованості
громадськості про причини інвазії й ризики, пов’язаних з інтродукцією чужорідних видів. Коли
потрібне

прийняття

просвітницьких

заходів

програм

і

щодо
програм,

зм’якшення

наслідків,

орієнтованих

на

слід

почати

підвищення

проведення

поінформованості

громадськості, для того щоб інформувати місцеві громади й групи в належних секторах про те,
як надавати підтримку таким заходам.

1.3 Запобігання
Прикордонний контроль і карантинні заходи
1.

Держави повинні здійснювати прикордонний контроль і вживати карантинних заходів

відносно чужорідних видів, які є або можуть стати інвазійними, для того щоб забезпечувати:
–

наявність належних дозволів на навмисні інтродукції чужорідних видів;

–

відомість до мінімуму ненавмисних або несанкціонованих інтродукцій чужорідних
видів.

2.

Держави повинні розглядати можливість вживання належних заходів для контролю над

інтродукціями ІЧВ у межах своєї території відповідно до національних законодавств й
політикою в даній області, якщо такі існують.
3.

Проведення даних заходів повинне ґрунтуватися на аналізі ризиків відносно погроз,

пов’язаних із чужорідними видами й можливими шляхами їх проникнення. Слід зміцнювати й,
у міру необхідності, розширювати відповідні державні установи або органи й належним чином
готувати співробітників до реалізації даних заходів. Важливе значення для запобігання мають
системи раннього виявлення й координація діяльності на регіональному й міжнародному
рівнях.
Обмін інформацією
1.

Держави повинні підтримувати розробку кадастру й узагальнення відповідних баз даних,

включаючи таксономічні бази даних і бази даних по видах, і розробку інформаційних систем і
взаємозалежної мережі баз даних для узагальнення й поширення інформації про чужорідні види
з метою використання її в рамках здійснення будь-яких видів діяльності по запобіганню,
інтродукції, моніторингу й зм’якшенню наслідків. Така інформація повинна містити в собі
переліки подій, потенційні погрози сусіднім країнам, дані про таксономію, екологію й генетику
ІЧВ і дані про заходи регулювання, коли вони є в наявності. Широкому поширенню даної
інформації, а також національних, регіональних і міжнародних керівних принципів, процедур і
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рекомендацій, таких, приміром, узагальнення яких ведеться в рамках Глобальної програми по
інвазійним видам, повинен сприяти, зокрема, і механізм посередництва Конвенції про
біологічну різноманітність.
Державам слід надавати всю відповідну інформацію про свої конкретні потреби в

2.

імпорті чужорідних видів, і зокрема тих, які вже визначені в якості інвазійних, і надавати цю
інформацію іншим державам.
Співробітництво, включаючи створення потенціалу
Залежно від обставин реакція держави може носити чисто внутрішній (у межах країни)
характер або може вимагати спільних зусиль двох або більш країн. Такі зусилля можуть
включати наступне:
–

програми, розроблювані для обміну інформацією про ІЧВ, їх потенційної
інвазійності й шляхах інвазії, із приділенням особливої уваги співробітництву між
сусідніми країнами, торговельними партнерами й між країнами з аналогічними
екосистемами й історіями інвазій. Особливу увагу слід звертати на випадки аналогічного
природного середовища торгівельних партнерів;

–

слід розробляти угоди між країнами на двосторонній або багатобічній основі й
використовувати їх з метою регулювання торгівлі певними чужорідними видами,
звертаючи при цьому основну увагу на особливо шкідливі інвазійні види;

–

підтримка програм по створенню потенціалу в державах, які мають недолік в
експертних знаннях і ресурсах, включаючи фінансові ресурси, з метою проведення
оцінки й зменшення ризику й пом’якшення наслідків інтродукції й укорінення
чужорідних видів. Таке створення потенціалу може припускати передачу технології й
розробку програм підготовки кадрів;

–

спільні зусилля в області дослідження й фінансування з метою виявлення,
запобігання, раннього виявлення, моніторингу й контролю ІЧВ.
1.3.1 Інтродукція видів
Навмисна інтродукція

Первинна навмисна інтродукція або наступні інтродукції того або іншого чужорідного
виду, який уже є або може стати інвазійним у тій або іншій країні, у жодному разі не повинні
відбуватися без попереднього дозволу з боку компетентного органа, що ухвалює (їх) держави
(держав). Перш ніж буде ухвалене рішення щодо того, чи випливає дозволяти пропоновану
інтродукцію в країну або в нові екологічні райони країни, слід провести належний аналіз
ризиків, який може включати оцінку впливу на навколишнє середовище, у рамках процесу
оцінки. Держави повинні вживати все можливе для дозволу інтродукції тільки тих видів,
загроза з боку яких для біорозмаїття є малоймовірною. Тягар доказу того, що ймовірність
виникнення загрози для біологічної різноманітності в результаті пропонованої інтродукції
малоймовірна, повинен бути покладенений на особу, що запропонувала інтродукцію, або на
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особу, що призначена відповідним чином державою, що ухвалює. Дозвіл на інтродукцію може
у відповідних випадках супроводжуватися низкою умов (наприклад, підготовкою планів з
пом’якшення наслідків, процедур моніторингу, оплати за оцінку й керування або вимог з
локалізації).
Розв’язки, що стосуються навмисних інтродукцій, повинні базуватися на підході,
заснованому на принципі вживання заходів обережності, у тому числі в рамках аналізу ризиків;
цей підхід визначено в Ріо-Де-Жанейрівській декларації по навколишньому середовищу й
розвитку, прийнятої в 1992 році, і в преамбулі Конвенції про біологічну різноманітність. У тих
випадках, коли існує загроза скорочення або втрати біологічної різноманітності, відсутність
достатньої наукової визначеності й знань відносно чужорідного виду не повинна перешкоджати
прийняттю компетентним органом розв’язку щодо навмисної інтродукції такого виду, для того
щоб не допустити поширення ІЧВ та надання ними несприятливого впливу.
Ненавмисні інтродукції
1.

Усі держави повинні ввести умови, що регулюють ненавмисні інтродукції (або навмисні

інтродукції, які вкоренилися й сталі інвазійними). До таких умов належать заходи, що мають
силу закону, і заходи регулювання й створення або зміцнення організацій та установ, на які
покладають відповідні обов’язки. Повинні бути в розпорядженні достатні оперативні ресурси,
необхідні для швидких та ефективних дій.
2.

Необхідно виявити загальні шляхи, що призводять до ненавмисних інтродукцій, і

розробити належні положення з метою максимального скорочення таких інтродукцій.
Секторальна діяльність, як, наприклад, рибальство, сільське господарство, лісівництво,
садівництво, судноплавство, включаючи злив водяного баласту, наземний і повітряний
транспорт, будівельні об’єкти, благоустрій ландшафтів, аквакультура, включаючи декоративну
аквакультуру, туризм та розведення свійських тварин й дичини на фермах, найчастіше
призводить до ненавмисних інтродукцій. При проведенні оцінок впливу такої діяльності на
навколишнє середовище слід ураховувати ризик ненавмисної інтродукції ІЧВ. У відповідних
випадках для пошуку цих шляхів слід проводити аналіз ризиків, пов’язаних з ненавмисною
інтродукцією ІЧВ.

1.3.2 Пом’якшення наслідків
Як тільки буде встановлений факт укорінення ІЧВ, держави, діючи індивідуально й
спільно, повинні вживати належних заходів з пом’якшення несприятливих наслідків, такі як
викорінювання, локалізація й регулювання. Заходи, що застосовуються для викорінювання,
локалізації й регулювання, повинні бути не пов’язаними з ризиком для людей, навколишнього
середовища й сільського господарства й повинні бути прийнятними з етичної точки зору для
зацікавлених сторін у районах, що зачіпаються ІЧВ. Заходи щодо пом’якшення наслідків слід
ухвалювати на самих ранніх етапах інвазії на основі підходу, заснованого на принципі
обережності. Відповідно до національної політики або законодавства особи або суб’єкти
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діяльності, відповідальні за інтродукцію ІЧВ, повинні відшкодувати витрати у зв’язку із
вживанням заходів контролю й відновленням біологічної різноманітності, якщо встановлено,
що вони не забезпечили дотримання національних законів та нормативних положень. У цьому
зв’язку раннє виявлення нових інтродукцій потенційно інвазійних або встановлених інвазійних
видів має важливе значення, і його необхідно поєднувати з можливістю прийняття оперативних
наступних заходів.
Викорінювання
Коли це є можливим, із усіх заходів щодо боротьби з інтродукцією й укоріненням ІЧВ
першорядне значення частіше слід надавати процедурі викорінювання. Найкраща можливість
для викорінювання ІЧВ надається на ранніх етапах інвазії, коли їх популяції невеликі й
локалізовані; тому надзвичайно корисними можуть виявитися системи раннього виявлення,
спрямовані на крапки найбільш імовірного проникнення, і може виявитися необхідним
моніторинг після викорінювання. Найчастіше важливе значення для досягнення успіху в роботі
з викорінювання має підтримка громадськості, і вона особливо ефективна, якщо стала
результатом консультацій. Слід також ураховувати вторинний вплив на біологічну
різноманітність.
Локалізація
У тих випадках, коли не доцільно проводити викорінювання, найчастіше належною
стратегією є обмеження поширення (локалізація) ІЧВ, коли коло цих організмів або їх
популяція досить обмежені для того, щоб ці зусилля були успішними. Важливо проводити
регулярний моніторинг, який необхідно погоджувати з негайним викорінюванням будь-яких
нових спалахів.
Заходи регулювання
Заходи регулювання слід спрямовувати на зменшення заподіяної шкоди й на скорочення
чисельності ІЧВ. Ефективне регулювання найчастіше досягається за рахунок використання
цілої низки комплексних методів регулювання, включаючи механічний контроль, хімічний
контроль, біологічний контроль та регулювання місць мешкання, застосовуваних відповідно до
існуючих національних нормативних положень та міжнародними нормами.

1.4 Охоронні території та чужорідні види
1.4.1 Досвід щодо попередження проникнення чужорідних видів на охоронні території у
світі
Біологічні вторгнення торкаються охоронюваних районів в усьому світі. Наслідки цієї
загрози до біорозмаїття ООПТ є драматичними й, як очікується, будуть зростати в
майбутньому, особливо тому, що вони усе більш взаємозалежні з іншими факторами змін,
такими як кліматичні зміни, втрати середовища проживання й людського тиску. Тому надто
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важливо, щоб керівництво IAS поліпшувалось в ООПТ, якщо ООПТ повинні повною мірою
відігравати роль захисників захисту глобальної різноманітності та екосистемних послуг, на які
ми всі покладаємося, для нашого існування.
«Дозволити природі йти своїм шляхом» – це не стратегія, яка може бути використана для
IAS і тому активне керування цією проблемою є основним. Однак тільки засновані на доказах
політики й керування, розроблені через строгу науку, дозволять реагування в ООПТ на
зростаючу екологічну кризу у всіх масштабах.
Охоронювані райони можуть і повинні відігравати важливу роль у боротьбі із
вторгненнями, не тільки шляхом поліпшення ефективності керування МСФО на їхніх
територіях, а також моніторинг тенденцій вторгнень, підвищення поінформованості на всіх
рівнях, поліпшення здатності практиків боротися із загарбниками, впроваджуючи профілактику
на рівні сайтів зусиль, забезпечення раннього виявлення й швидкого реагування, а також
активізації дій також за межами кордонів охоронюваних територій.
Охоронювані райони надають коштовне джерело інформації про вплив IAS на
біорозмаїття й екосистеми, а також динаміку інвазій, як у цілому існує більш глибока база знань
для охоронюваних районів, ніж для інших території. Охоронювані райони також мають
набагато більш досліджень, моніторингу й керування в ООПТ, ніж в інших областях
(наприклад, у рамках ЄС, моніторинг та спостереження за біорозмаїттям в ООПТ звичайно
потрібні до деякої міри й будуть виконуватися через рівні проміжки часу). Існує великий
потенціал для використання ООПТ як моделі для майбутніх досліджень для кращого розуміння
наслідків, відновлення, моніторингу та людських аспектів біологічних інвазій у природних
системах.
Захищені райони не можуть зупинити вторгнення, але дійсно можуть мати важливе
значення для запобігання й пом’якшення глобальних наслідків цієї загрози, будучи
резервуарами спадщини корінних народів видів та екосистем. Вони також можуть
використовуватися в якості стражів вторгнень для прискорення відповідей на всіх рівнях та
чемпіонами для підвищення поінформованості в різних шарах суспільства, а також
каталізаторами дій у всіх масштабах.
Підвищення поінформованості про біологічні інвазії на всіх рівнях
Обмежена поінформованість громадськості та її стурбованість є серйозною перешкодою
для запобігання й пом’якшення наслідку IAS [43]. Ключова роль ООПТ полягає у використанні
в якості координаційного центру для поширення інформації й знань про біологічні вторгнення
на всіх рівнях, від персоналу й менеджерів ПА до відвідувачів, місцевих громад та широкої
громадськості. Охоронювані райони можуть відіграти вирішальну роль щодо цього, через
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довіру до цих установ у цілому й внаслідок більшого інтересу до цих областей серед учених та
широкої громадськості. Більш конкретно, відвідувачі мають прямий контакт із ООПТ та їх
персоналом, що дає можливість інформувати їх про загрозу, яку являє собою МСФО, і в той же
час на цінність місцевого біорозмаїття для збереження природи й екосистемних послуг ми все
покладаємося. Ознайомитися з IAS також можна громадськості в різних заходах, пов’язаних з
моніторингом та керуванням МСФО. Є дуже коштовні приклади участі аквалангістів у
виявленні морських водоростей, як у випадку водоростей Caulerpa webbiana у морських ООПТ
Азорські острови [2], для яких Спеціальна веб-сторінка створена для звіту спостереження цієї
інвазійності. У Парку охорони природи Адирондак (Новий Йорк, США) залучені волонтери в
кампанію по моніторингу, який визначив розподіл 13 інвазійних чужорідних рослин уздовж
основних доріг, що дозволяє визначати пріоритетність дій [10]. Ці два приклади підкреслюють
потенціал участі місцевих громад для моніторингу й виявлення МСФО. Крім того, і, що ще
важливіше, збереження й необхідності боротьби із МСФО, тим самим глибоко впливаючи на
сприйняття громадськості до наслідків IAS, а також серйозним наслідкам біологічних інвазій
більше в загальному. Існує також кілька прикладів, що показують ефективність співтовариств і
добровольців для викорінювання й керування МСФО. «Бальзам-Бліц» – це ініціатива,
спрямована на контроль Impatiens glandulifera (гімалайський бальзам), у Пембрукшире
Національний парк узбережжя (Уельс, Великобританія), у якому беруть участь добровольці в
основному від місцевих НПО. триваюча ліквідація Lysichiton americanus (американська капуста
зі скунса), в Taunus Природний парк (Німеччина), здійснюється за участю понад 100
добровольців. З «Quagga Mussel Blitz», у Національному парку Глен-Каньйон, Служба
національних парків США включає дайверів для оцінки ступеня Dreissena rostriformis та
вилучення всіх існуючих мідій.
Кілька успішних кампаній, спрямованих на підвищення поінформованості про проблему
інвазійних видів на незахищеній землі можуть служити прикладами для ООПТ. The Weedbuster
– це інформаційно-просвітницька програма, розпочата в Австралії в 1994 році (згодом також у
Новій Зеландії й Південній Африці), спрямована на захист навколишнього середовища від
бур’янів, активними ініціативами, такими як «бур’ян» тижнів або «брудних вихідних».
Садівникам пропонується ідентифікувати будь-які бур’яни, які можуть зростати на своїх
садибах та заміняти їхні непривабливі альтернативи з місцевих садових центрів. Приклад
багатьох людей розміри, пов’язані з інвазійними видами, і можливі шляхи їх розв’язку
«Операція без релізу» у Сінгапурі, спрямована на запобігання звільнення живих тварин у день
Весака (священний день), будистське свято, де тисячі птахів, комах і тварин, випущених у
«символічному акті до звільнення» [86]. Ця успішна програма заснована на активній ролі
рейнджерів національних парків, розміщених на популярних сайтах релізів та відлякування
громадськості від випуску тварин.
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Підвищення поінформованості громадськості вимагає ефективних комунікаційних
стратегій та чутливих аргументів, таких як приклад прямої небезпеки для безпеки людей
створений lionfsh. Lion fsh, які мають отрутні шипи, які можуть бути небезпечні для людей, що
займаються підводним плаванням, вторглись у багато з південно-східного океану й прибережні
парки США [57, 100]. Часто небезпека, що проявляється інвазійними видами, несподівана для
співробітників парку й відвідувачів, і підвищення поінформованості про ці небезпеки може
допомогти зменшити подальшу шкоду.
У деяких випадках навіть співробітники ПА можуть не знати про біологічні інвазії й
вимагають особливих зусиль в області комунікації. Наприклад, співробітники Національного
суспільства Крюгер Парку (Південна Африка), зокрема більш давній персонал, рішуче виступив
проти намаганняя очистити відомі інвазійні декоративні рослини, які були завезені в їхні сади
протягом тривалого часу, і підтримували програму тільки після спеціального навчання й
зусиллями органів влади ПА [37].

Інтегрування інвазійних видів й керування охоронними територіями
Боротьба з біологічними інвазіями викликає серйозні технічні проблеми, часто
закликаючи до комплексних розв’язань. ООПТ, що займаються боротьбою із МСФО,
вимагають скоординованих заходів, починаючи від запобігання для контролю. Особливо у
випадку довгих, добре встановлених видів, взаємодії між видами (місцеві й інші чужорідні
види), а також між видами й екосистемними функціями повинні бути прийняті до уваги. Крім
того, біологічні інвазії взаємодіють складними й неаддитивними засобами з іншими
показниками, такими як зміна клімату.
Це може змінити шляхи впровадження й поширення МСФО, вплинути на ймовірність
створення, зміни конкурентного й хижацького впливу на місцеві види й також впливу на
стратегії профілактики й контролю [73].
Повинні бути розроблені добре сплановані, скоординовані й ефективні стратегії для
ООПТ і відповідно до вимог МСФО, включаючи всі елементи комунікаційних зусиль, заходи
регулювання, аспекти профілактики, а також викорінювання й програми керування в єдину
програму. Насправді є приклади скоординованих та ефективних підходів до МСФО в ООПТ. У
Північній Америці Служба Національного парку управляє IAS на паркових землях у різних
масштабах за допомогою комплексного підходу співробітництва, інвентаризації й моніторингу,
запобігання, раннього виявлення й швидкого реагування, лікування й контролю та відновлення.
Більшість парків США включили керування IAS у довгострокове планування й рутинне
керування ООПТ. Наприклад, Curecanti та Glen Canyon Національні зони відпочинку
впровадили «перевірку човнів», щоб допомогти відвідувачам переконатися в тому, що їх човни
не містять зебр та квагга-мідій (Dreissena polimorpha та D. bugensis) до входу в парк.
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На жаль, у багатьох випадках підходи, прийняті в ООПТ, як правило, обмежені у фокусі.
Існує тенденція зосередити зусилля на реакції на вторгнення, часто зневажаючи більш
проактивні підходи. Наприклад, Південноафриканські національні парки, які визнано одними із
кращих в Африці, часто більше фокусуються на контролі над розповсюдженими чужорідними
рослинами й деякими ссавцями, але в значній мірі не приділяти пильну увагу можливій
профілактиці, ранньому попередженню та програмам швидкого реагування [35].
Динамічна основа біологічних інвазій також вимагає адаптивного керування підходом,
хоча є багато перешкод для прийняття цього методу для МСФО, включаючи відсутність рамок
для прийняття розв’язань та механізмів зворотного зв’язку, а також неадекватність структур
керування (Foxcroft та Mcgeoch 2011). Однак, є цікаві приклади, коли адаптивні підходи до
керування успішно застосовуються, наприклад, у Національному парку Крюгера [37]. Зокрема,
було б важливо, щоб діяльність по МСФО в ООПТ ґрунтувалася на забезпеченню стійкого
керування наявними ресурсами й напрямком їх найбільш ефективним способом мінімізації
впливу IAS [74].
Цікавий приклад використання підходу пріоритетності в IAS ставиться до чорного
знищення пацюків на італійських островах (майже все в межах охоронюваних районів) для
захисту гніздування буревісників [13].
Існують приклади інструментів для підтримки об’єктивного визначення пріоритетів,
таких як Alien Plants Система ранжирування, розроблена в США. Комп’ютерна програма
допомагає ухвалювати беручи до уваги фактичний та потенційний вплив, а також
здійснюваність контролю.
Реалізація дій щодо запобігання проникнення інвазій на території як пріоритет
Запобігання включає скринінг та адресацію шляхів і векторів, перехоплення переміщень
на кордонах та вживання заходів на основі оцінки ризику. Ці заходи були визначені як
глобальний пріоритет за Ціллю 9 Айті й прийняті Конвенцією про біологічну різноманітність,
закликаючи до виявлення ключових шляхів вторгнення й здійснення заходів для їхнього
усунення. Для досягнення цієї мети потрібні просторові масштаби, від глобального, до
регіонального й аж до окремого PA або site-specificc зусиль та пов’язування процесів та
відповідей, що діють у різних масштабах. Може бути зроблене більш рутинне керування
МСФО в ООПТ шляхом заохочення відповідальної поведінки приватних осіб і наприклад,
сприяння прийняттю погоджених стандартів, інструкцій з кращої практики або кодів поведінки.
Наприклад, Служба національних парків США надає своїм відвідувачам номер загальних
порад, щоб гарантувати, що вони не транспортують інвазійні види в, навколо, або з парку, або
Агентство з охорони навколишнього середовища Уельсу (Великобританія), яке, хоча й
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викорінило інвазійний вид Pseudorasbora parva із Прибережного парку Тисячоріччя, просять
рибалок вжити заходів по забезпеченню біобезпеки для запобігання поширення.
Прикладом на рівні окремого ПА є кодекс поведінки, здійснюваний Національним
парком Крюгера, який включає перелік чужорідних рослин, які не будуть посаджені, і для
негайного видалення, якщо це спостерігається [38]. Іншим прикладом є екологічний кодекс
поведінки для наземних наукових досліджень в Антарктиці [84]. Це включає положення для
всіх відвідувачів, особливо вчених, в Антарктику й Субантарктику для очищення або
стерилізації встаткування для видалення розмножень. У ще більших масштабах, кодекси
поведінки по МСФО й садівництву, IAS та ботанічні сади, IAS та зоологічні сади й акваріуми
[46, 47, 83] можуть бути підтримані й впроваджені в ООПТ.
Інші превентивні заходи в масштабах ООПТ можуть включати поточну оцінку
специфічних для сайту заходів та векторів, відповідальних за впровадження МСФО, та
розробку заходу щодо зниження ризику подальших вторгнень. У цьому зв’язку потенційні нові
загарбники ООПТ повинні бути ідентифіковані, а прогнози, зроблені у відношенні того, які
МСФО передбачається ввести щоб перехопити їх, коли це можливо. Такий підхід виявився
успішним при більших [88], і тому прийнятний на сайті.
Хоча в цілому профілактика визнана далеко як найбільш економічно ефективним
способом для боротьби із вторгненнями, керування МСФО в ООПТ часто має тенденцію
більше зосереджувати на контролі й стримуванні, на джерела вторгнень, або на усунення нових
вторгнень на ранніх стадіях. Запобігання МСФО в ООПТ також повинне включати
викорінювання або контроль за знову прибулими МСФО, перш ніж вони стануть широко
розповсюдженими. Однак існує безліч прикладів ефективних ООПТ усіх регіонів світу. Деякі
парки, такі як Національний парк Галапагос та Морський заповідник, регулює кількість
відвідувачів і періоди доступу. Багато ООПТ у США й Новій Зеландії вводять чищення взуття,
одягу, транспортних засобів або встаткування перед входом, у деяких випадках забезпечуючи
станції очищення. «Перевірка, чисте, сухе: програма контролю в Національному парку
Фьордленд (Нова Зеландія) спрямована на запобігання утворення донних інвазійних
прісноводних водоростей Didymosphenia geminata (didymo) у парку, заохочуючи відвідувачів
перевіряти, очищати й сушити все спорядження перед залишенням краю озера й
переміщуючись у розливи озера або інші водні шляхи. Зусилля з профілактики повинні
ґрунтуватися на добровільних підходах, таких як згадані вище кодекси поведінки, але слід
розглянути нормативні підходи, наприклад, спрямовані на кордонах ПА або в прилягаючих
районах, що може (лісове господарство, тваринництво, садівництво тощо).
Незважаючи на позитивні приклади, про які йшла мова, мабуть, що багато чого можна
зробити з погляду інформації й освіти відвідувачів, оскільки поведінка людей має важливе
значення для підвищення біозахищеності ООПТ. Дійсно, основна межа для прийняття більш
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всеосяжної й ефективної стратегії боротьби із цією погрозою – нестача ресурсів. Однак це
обмеження підкреслює важливість усунення причин вторгнень, а не симптоми, заклики до
кращого планування, а також для визначення пріоритетності таких дій, як профілактика замість
того, щоб концентрувати персонал та фінансування в керуванні найбільш помітними МСФО,
часто з обмеженими наслідками з погляду пом’якшення наслідків.
Розвиток потенціалу персоналу з усіх аспектів керування інвазійними видами
Для керування інвазійними видами потрібні спеціалізовані знання й навички, які можуть
набуватися з часом. Здатність та поінформованість ООПТ мають вирішальне значення для
застосування більшості представлених рекомендацій. Наприклад, керівники ПА відіграють
ключову роль у запобіганні подальших вторгнень, а також для спрощення знань співробітників,
досвіду й навички, і дійсно означало б істотне підвищення здатності ПА управляти МСФО [96].
У цілому потенціал співробітників ОО був необхідний для задоволення потреб у навчанні
відвідувачів про біологічні інвазії й цінність біорозмаїття в ООПТ [8]. Одним із прикладів
програми є для поліпшення навичок та обміну досвідом та ідеями, є вивчення інвазійних
методів Pacifc Мережа [9], запущена у світі з особливими проблемами ізоляції й доступу до
знань (Мікронезія, Полінезія, Меланезія й Гавайї).
Ця програма ґрунтується на міжустановчих командах та спрямована на керування
інвазійними видами через мережу за участю учасників, що швидко поширює навички й
ресурси, а також посилання на технічні знання й інформацію. Ємність персоналу, як з погляду
технічних навичок, так і загального розуміння проблем, є особливо важливою для швидкого
виявлення нових вторгнень та реакції на них.
Як приклад можна навести почесних рейнджерів Sanparks, які добровільно допомагають
у різних заходах в організації, а також у керуванні IAS. Поліпшена суспільна думка має
вирішальне значення для підтримки ООПТ, щоб мати можливість вирішувати реальні причини
вторгнень, наприклад, шляхом підтримки розробки політики, заснованої на профілактиці,
замість приділення особливої уваги «симптомам», які торкаються їхніх територій, наприклад,
широко розповсюдженому МСФО.
Парк-Рейнджерс часто є основним інтерфейсом із громадськістю. Таким чином,
інформований персонал може значно допомагати підвищити поінформованість відвідувачів
парку й забезпечити громадськість підтримкою контрольних заходів, проведених у ПА. Ще
одинз цікавий приклад надходить зі Служби національних парків США, де вивчають паркові
делікатеси для спілкування наслідку вторгнення левів, тим самим поліпшуючи розуміння
необхідності для видалення lionfsh [59].
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Система швидкого виявлення та швидкого реагування
Раннє попередження та швидке реагування на нові вторгнення є ключовим елементом
ефективної стратегії ООПТ, дійсно можуть зіграти особливо важливу роль щодо цього,
виступаючи в якості «шахтарів» канарки вторгнень [56]. Щодо цього здатність швидко
забезпечувати дотримання ефективного управління знову прибулими МСФО в ООПТ на як
можна більш ранньому етапі після їх впровадження на територію ПА повинне бути поліпшене.
Швидке виявлення й швидка відповідь може як і раніше бути успішним у зусиллях з
викорінювання, які, імовірно, будуть складними таких як морські види [65]. Наприклад, у
випадку інвазії водорості Pacifc, Caulerpa taxifolia, вторгнення в Каліфорнію було швидко
виявлене й успішно викорінено протягом шести місяців після виявлення, у той час як
зволікання у Середземномор’ї дозволили видам вторгнутися на тисячі гектарів поблизу берегів
Іспанії, Франції, Монако, Італії, Хорватії й Тунісу, що робить його стійким до нинішніх
технологій [88]. Швидка реакція не тільки набагато ефективніше, але також більш економічно
життєздатна. Огляд успішної програми спроби знищення рослин, проведені в Новій Зеландії,
показали, що раннє виділення витрат на установку в середньому в 40 раз менше, ніж видалення,
проведене після того, як інвазійна рослина поширилась [45].
Для забезпечення більш ефективного раннього виявлення й швидкого реагування
скоординована структура для спостереження й моніторингу, ідентифікації видів, оцінки ризику
обміну інформацією, добору й забезпечення дотримання відповідних відповідей [42]. Розробка
перелікфів тривог можливих нових загарбників також може включати більш швидку реакцію.
Ефективний широкомасштабний підхід до раннього виявлення й швидкої відповіді – план дій
Каліфорнійського бур’яну [85], який, хоча звичайно поширений у широких масштабах, можуть
надати коштовні пропозиції для ООПТ. План дій, який підтримується бюджетом близько 2,5
млн. дол. США в рік, заснований на переліку шкідливих бур’янів, для яких потрібна швидка
дія. Мережа біологів та навчені фермери й добровольці дозволяють раннє виявлення нових
вторгнень та грантів для здійснення діяльності з контролю бур’янів. План дій дозволив успішне
видалення більш 2000 інвазій та повне викорінювання 17 бур’янів.
Каліфорнійський приклад підкреслює важливість скоординованих та всеосяжних рамок
для швидкого реагування на вторгнення. Опитувальник, що був розповсюджений для експертів,
осіб, що ухвалюють розв’язання, та фахівців-практиків в Європі, визначив пробіли в системі
раннього попередження й швидкого реагування для МСФО. До них належать:
•

обмежений наявні засоби,

•

відсутність механізмів раннього виявлення,

•

відсутність правових інструменти для регулювання впровадження МСФО,

•

необхідність того, щоб компетентні органи могли провести відповідні відповіді,
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•

відсутність правових інструментів для регулювання володіння IAS,

•

обмежена здатність виявляти нові інвазії,

•

нечіткий розподіл ролей та обов’язків,

•

технічні обмеження для керівництва.

•

юридичні перешкоди на шляху здійснення програм контролю або ліквідації [42].
Багато з цих обмежень також впливають на ООПТ, і для всіх цих аспектів. Крім того,

пріоритети для швидкого реагування на МСФО в ООПТ повинні бути ідентифіковані на основі
строгого процесу оцінки ризиків. Ці відповіді повинні щонайкраще використовувати ресурси,
включаючи участь громад та добровольців [71] та забезпечення ефективних відповідей після
виявлення нового загарбника [87]. Для забезпечення застосування систем раннього
попередження й швидкого реагування до вторгнень мати адекватну підтримку з боку
громадськості. Особлива увага надається, тому слід дати пріоритети й плани реагування.
Важливо також мати методи контролю над впливом системи з погляду результатів, що
дозволяють поліпшення загальної структури [96]. Поліпшити здатність оперативно реагувати
на нові вторгнення в ООПТ, плани дій у надзвичайних ситуаціях, призначені для видів або
більш широких таксономічних груп, як це визначене на основі оцінки найбільш імовірних
нових загарбників. Плани дій у надзвичайних ситуаціях повинні включати навчання
альтернативам керування й, можливо, створення сил спеціалізованого завдання, які можуть
бути створені для окремого ПА або в більшому масштабі. Наприклад, Служба національних
парків США розробила інвазійну програму керування виробництвом, що створює 16 груп
керування екзотичними заводами, які надають висококваліфіковану мобільну допомогу всій
системі національних парків. Основа встаткування, необхідна для керування різними
таксономічними групами в ООПТ, повинна бути закуплена й підтримуватися, тим самим
скорочуючи час, затрачений на здійснення дій швидкого реагування.
Ідентифікація джерел фінансування на випадок непередбачених обставин має
вирішальне значення для забезпечення ефективної відповіді на нові вторгнення. Наприклад,
успішне викорінювання Caulerpa taxifolia у Каліфорнії стало можливим завдяки швидкій
закупівлі значних ресурсів. Тоді як, з іншого боку, видалення кролика Oryctolagus cuniculus з
невеликого острова Канарія (Іспанія) було припинено, коли вона була майже завершена,
перемагаючи результати, тому що в проекті не вистачало засобів, у такий спосіб отримуючи
результати [41].

Керування інвазійними видами за межами охоронної території
Землекористування за межами кордонів РА забезпечує поширення колонізації [60], з
такими функціями, як річкові мережі, що сприяють поширенню МСФО [36, 97]. Це також
належить до введення бур’янів ООПТ через сільськогосподарську практику, прийняту за
межами їх кордонів [6], а також області з високою щільністю населення [90]. Таким чином, ІЧВ
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рослин, які присутні в суміжних областях, є ключовими факторами, що впливають на склад та
кількість людей, що колонізують ПА [39, 80]. Цей ефект особливо помітний у випадку
невеликих ООПТ, що відбуваються в модифікованих ландшафтах, де там, зокрема важливо
прийняти ландшафтну перспективу планування [60]. Також важливо розглянути питання про
створення буферних зон, у яких більш низький вплив на землю й залучення місцевих громад
[54]. Таким чином, співробітництво з навколишніми землевласниками й установами є важливим
елементом для посилення профілактики. Це також можна зробити в набагато більшому
масштабі, чому безпосереднє оточення ПА, обговорення й лобіювання з компетентними
владами на всіх рівнях прийняти нормативні або добровільні заходи для розв’язання
діяльностіь, потенційно підданої ризику виникнення вторгнень, таких як лісове господарство,
садівництво, полювання або ботанічні сади. Також створення буферних зон землі, що не сприяє
вторгненню, може бути ефективним способом зниження ризиків інвазій в ООПТ [36].
Спостереження, моніторинг та обмін інформацією
Ефективність будь-якої стратегії розв’язку IAS строго залежить від наявної інформації й
спільного використання даних, знань та досвіду. Наприклад, інвентаризація інвазійних видів в
ООПТ, заснована на строгих наукових критеріях, є важливим інструментом для запобігання та
контролю вторгнення в ООПТ [71]. Крім того, для ефективного керування МСФО потрібні дані
гарної якості зо поширення інвазійних видів, а також доступ до інформації про біологічні
ознаки виду, його вплив та про доступні альтернативи керування. На додаток до елементів,
виділених вище, раннє попередження й швидка відповідь вимагають нагляд для виявлення
нових вторгнень та доступ до інформації для правильної ідентифікації нових загарбників та
скринінгу пов’язаних з ними ризиків для реалізації відповідей [42]. Крім того, метааналіз
доступних даних може дозволити визначити пріоритетність шляхів виведення, а також видів,
наприклад, на основі впливів, які вони викликають та уразливості до контрольних дій [51].
Схемами нагляду й моніторингу повинні здійснюватися для ООПТ стандартизований
збір даних про розподіл та чисельності МСФО [71]. Сучасна наука може значно підвищити
ефективність спостереження й моніторингу МСФО. Слід вивчити можливі способи залучення
відвідувачів та добровольців до збору даних в ООПТ [39]. Справа не тільки в ефективному
управлінні МСФО, але також, як уже підкреслювалося, у підвищенні поінформованості з цих
питань, представивши приклади причин та наслідків вторгнень для громадськості, включаючи,
зокрема, вплив на біологічну різноманітність, а також про екосистемні послуги.
Моніторинг не повинен обмежуватися МСФО, а також ураховувати ефективність
керування дії, збір інформації про наслідки діяльності з контролю, про витрати керування й
публічного сприйняття проблеми. Уся ця інформація важлива, щоб уникнути втрати ресурсів,
особливо у випадку постійного завжди повинні ґрунтуватися на оцінці вартості / вартості й на
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оцінці стійкості необхідних дій у середньостроковій перспективі. Важливість розширення
обміну інформацією про МСФО також було підкреслено Конвенцією про біологічну
різноманітність, що з ухваленням рішення Х / 38 почалася ініціатива, спрямована на збільшення
функціональної сумісності баз даних по МСФО. Це розв’язання потім привело до запуску
Глобального інформаційного партнерства з інвазійних іноземних видів (GIASIP). Основні
існуючі глобальні та регіональні інформаційні системи, такі як Глобальна інформація про
інвазійні види, База даних групи фахівців з інвазійних видів МСОП та Збірник інвазійних видів
CABI погодилися співпрацювати з метою поліпшення обміну інформацією в рамках GIASIP.
Важливість спільного використання даних для ООПТ двояка. З одного боку, інструменти
для ідентифікації виду, пріоритетність дій та забезпечення швидкого реагування в ООПТ.
Для цього потрібен доступ до інформації про альтернативи керування, а також контакти
експертів у глобальному масштабі. Доступ до інформації особливо важливий при розробці
країн або у віддалених районах, таких як океанічні острови, де часто буває місцевий досвід
обмежений. З інший даних, дані й інформація від ООПТ можуть бути надані й можуть
направляти дії, у тому числі приклади кращих практик, які можуть поліпшити керування в
інших контекстах.
Із цієї причини веб-інформаційні інформаційні платформи необхідні, щоб обмінюватись
інформацією й даними. Національні, регіональні й більш масштабні інформаційні послуги
також слід поліпшити для глобального обміну інформацією. Бази даних надання інформації про
Чужорідні види – важливий інструмент для керування видовим потенціалом на глобальному
рівні. Один із прикладів ефективна інформаційна система для інвазійних видів в ООПТ є База
даних морськими інвазійними видами, складена Службою національних парків США,
використовуючи звіти про інвазійні види у Національному Парку з декількох агентств та НПО.
Перелік, дозволений для виявлення морських інвазійних видів, документований у межах
кожної межі парку, а також перелік потенційних морських інвазійних видів, які присутні в
екорегіоні, але ще не задокументовані в парку. Велика База даних інвазійних видів озер, також
Служби Національного парку США, включає дані про інвазійні види для Fve Great Lakes
National Паркові одиниці, що як охоплюють види, зареєстровані для парків, так і інвазійні види,
зареєстровані в регіоні, але ще не представлені для національного парку, останнє дозволяє
раннє виявлення нових вторгнень.
Впровадження платформ обміну даними також може допомогти громадськості для
моніторингу й керування МСФО, наприклад, за допомогою використання додатків,
розроблених для мобільних телефонів, планшетів тощо (наприклад, «Planttracker»; додаток
«Прибульці

серед

нас»;

“ias_sess”,

“What’invasive!”

http://whatsinvasive.com/).

Навчені

волонтери дійсно можуть підтримувати моніторинг, але може бути особливо корисний для
виявлення нових вторгнень; EEA «Око на землі» представляє цікавий приклад щодо цього.
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Лобіювання за участю інститутів та осіб, що ухвалюють розв’язання
Строгі правила Боротьби з біологічними інвазіями вимагають вживання заходів на всіх
рівнях, від місцевих до глобальних рівнів. Торговельні правила, які важливі для запобігання
вторгнень, хоча для наприклад, садівництво, може застосовуватися тільки на національному,
регіональному або навіть глобальному рівні.
Крім того, правові рамки можуть полегшувати, але також обмежувати ефективність дій,
оскільки про що свідчать результати опитування, проведеного в Європі з цього питання, у
якому повідомляється неадекватність правових систем серед ключових обмежень для боротьби
з IAS [42]. Тому, як також підкреслюється в керівництві 4.6, ОО повинні співпрацювати з
установвами та всіма компетентними органами для прийняття нормативних або добровільних
заходів для розв’язанняу ключових шляхів, таких як лісове господарство, садівництво,
полювання або ботанічні сади [51].
Ще однієї областю, де важливо співпрацювати в більшому масштабі, ніж в ООПТ, є
визначення пріоритетів з погляду керування МСФО. Щоб щонайкраще використовувати наявні
ресурси ці пріоритети повинні бути фактично визначені в національному масштабі й у всіх
охоронюваних районах, ґрунтуючись на розв’язання про строгу оцінку ризиків.
Синергічні дії, пов’язані з охоронюваними районами, можуть сприяти прийняттю більш
твердої політики як на національному, так і глобальному рівні, і переконати донорів та агентств
фінансування для забезпечення бюджету й фінансування для МСФО. Вплив та прогнозовані
майбутні наслідки МСФО можуть бути задокументовані в ООПТ, а інформація про ресурси,
витрачені на розв’язання цієї проблеми може бути забезпечена загроза. Координація між
відповідними установами й зацікавленими сторонами може бути каталізована для ООПТ, тим
самим сприяючи більш ефективним діям за межами їх територій [95]. Регіональні або
національні мережі, що працюють із ООПТ (наприклад, Комісія з охоронюваних районів
МСОП, Європарк для Європи тощо.) Повинні заохочувати національні й глобальні інститути,
такі як Конвенція про біологічну різноманітність, для прийняття та забезпечення більш
ефективної політики й усунення правових обмежень для керування МСФО, що в деяких
випадках було показано, що вони обмежують ефективну відповідь на вторгнення.
Крім того, взаємодія з відповідними національними або навіть наднаціональними
установами може полегшити доступ до наявних ресурсів, як у випадку з ЄС ЖИТТЯ інструмент
фінансування.
Приклад регіональної спроби розвитку координації між відповідними установами являє
собою справжній Європейський посібник з охоронюваних районів та МСФО, чому сприяє Рада
Європи й за підтримки Групи фахівців з інвазійних видів МСОП.
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Ці керівні принципи засновані на європейському законодавстві й міжнародних
конвенціях з пом’якшення наслідків, викликаних МСФО для ООПТ, та необхідності більш
ефективного управління цієї загрози в ООПТ для збереження біорозмаїття. У керівних
принципах ураховуються кращі практики в ООПТ в усьому світі й будуть давати необов’язкові
рекомендації для ООПТ, щоб поліпшити їхню здатність реагувати на цю погрозу. Особливо у
випадку ООПТ, внутрішніх правилах – хоча вони часто мають менше сили, ніж закон,
насправді можуть бути набагато більш належним, ефективним та успішним, ніж будь-яке
обов’язкове національне законодавство.
Європейська мережа з ІЧВ (NOBANIS)
Історія. NOBANIS була створена як мережа між владою в регіоні. Одна з основних цілей
NOBANIS – надати інструменти для реалізації запобіжних заходів підходу до випадкового
розселення ІЧВ. Вона також встановлює регіональну співпрцю для надання допомоги країнам у
ліквідації, постійному контролі й пом’якшення цих видів.
Створення NOBANIS було відповіддю на рекомендації, які прийняті Шостою нарадою
Конференції Сторін Конвенції про біологічне Різноманіття в 2002 році. На цій нараді ІЧВ стали
пріоритетними, і було визнано, що співпраця з цієї проблеми має здійснюватися як на
національному, так і на міжнародному рівні.
Мережа NOBANIS має національний координаційний центр у кожній з країн-учасниць.
З плином часу мережа з часом зросла, і в найближчому майбутньому до неї приєднається
більше країн.
Географічне покриття. Регіон (Європа): Австрія, Білорусь, Бельгія, Чехія, Данія,
Естонія, Фарерські острови, Фінляндія, Німеччина, Гренландія, Ісландія, Ірландія, Латвія,
Литва, Нідерланди, Норвегія, Польща, Словаччина, Швеція і європейська частина Російської
Федерації.
Сервіси. Веб-портал забезпечує доступ до інформації про області чужорідних та
інвазійних видів. Це включає в себе центральну базу даних з оновленою інформацією з усіх
Країн NOBANIS, інформаційні бюлетені найбільш інвазійних видів у регіоні, доступ до
ідентифікаційних ключів до морських інвазійних видів, доступ до статистичних діаграм країни
походження на доступний набір даних, інформаційні бюлетені, функцію оповіщення про види
для нових інвазійних видів у регіоні, банк даних про інвазійні види та інформацію про
національне законодавство про ІЧВ у регіоні.
База даних про чужорідні види в NOBANIS призначена для виявлення видів, які є
інвазійні в даний час і види, які в майбутньому можуть стати інвазійними. База даних також
містить інформацію про те, як вводиться вид, його розподіл в регіоні, в яких місцях існування
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він може жити, які екологічні та соціально-економічні наслідки можуть мати та посилання на
відповідну літературу.
Ключові

знання.

NOBANIS

надає

міністерський

та

дослідницький

досвід

на

національному рівні.
Таксономічна експертиза NOBANIS охоплює наземні, морські та прісноводні місця
існування, що охоплюють усі групи організмів. NOBANIS містить інформацію про понад 8 000
видів.
Коментарі. Фінансування NOBANIS почалося з фінансування проектів на період 20042008 років.
Сьогодні велика частина фінансування надходить за рахунок добровільних внесків від
членів країн та участі різних проектів. Бази даних належать, підтримуються, оновлюються та
завантажуються країнами-членами. Секретаріат NOBANIS, що складається з однієї людини, а
операційні витрати покривають зміст порталу та Секретаріат. Кожна національна база даних
побудована відповідно до файлу повноважень з набором запасу слів. Основними перевагами
NOBANIS є (1) низькі експлуатаційні витрати, (2) регулярні оновлення з країн-учасниць, (3) та
його велика мережа експертів як на рівні міністрів та досліджень. NOBANIS має широке
співробітництво з DAISIE та GISD.
1.4.2 Чужорідні види й охоронювані території в Європі
Аналіз був зроблений групою експертів Бернської конвенції по МСФЗ2, з охоронюваних
районів та екологічних мережах, які зробили свій внесок у її поширення. У результаті, найбільш
серйозними наслідками інвазійних видів у європейських ООПТ3 вважаються: конкуренція з
місцевими видами й зміни, що накладаються на середовище існування й функціонування
екосистеми в цілому. Вплив, який у значній мірі може бути пов’язаний з конкуренцією, тобто
на багатстві, різноманітності й достатку резидентних видів, швидше за все, буде значним, а
другорядний вплив виявляють на середовище існування, тобто в основному на властивості
ґрунту.
Експерти вважають, що викорінювання й контроль є найкращими підходами до боротьби
з інвазійними видами, ці два заходи є більш важливими, ніж профілактика або участь
громадськості, імовірно, відбиває підхід, часто застосовуваний в ООПТ, який, як правило,
більше фокусується на реагуванні на вторгнення, ніж на профілактику, хоча профілактика все
частіше розглядається як кращий варіант керування.
Найбільш часто застосовуваним заходом проти чужорідних видів в ООПТ є моніторинг,
у той час як активні варіанти керування (викорінювання й контроль) вважаються найкращими
Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) – список стандартів і інтерпретацій, викладений Фондом
МСФЗ, і включає в себе всі стандарти фінансового обліку, розроблені і прийняті Радою з Міжнародних стандартів
фінансової звітності (РМСФЗ);
3
Особливо охоронювані природні території (ООПТ);
2
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стратегіями боротьби із цією загрозою. Те ж саме відноситься до профілактики, яка вважається
найбільш економічно ефективним заходом, але майже не застосовується в європейських ООПТ.
Профілактика фактично здійснюється з погляду участі громадськості, і насправді зусилля в
області комунікації для громадськості здійснюються більшою кількістю ООПТ. Більш часта
реалізація зусиль з контролю й викорінюванню рослин у порівнянні із тваринами, імовірно,
відбиває більшу складність прийняття активних управлінських заходів для тварин.
Відповіді на загальні питання про ключові перешкоди для більш ефективного МСФЗ
керування в європейських ООПТ, виділити деякі ключові проблеми. Фактори, які обмежують
ефективні й засновані на науці відповіді на цю загрозу в європейських ООПТ, включають
обмежену підтримку з боку іншого суспільства (включаючи осіб, що ухвалюють рішення),
недостатню правову базу, відсутність ранніх механізмів швидкого реагування, відсутність
конкретних фінансових механізмів, у тому числі для дій на випадок непередбачених обставин, і,
що не менш важливо, – відсутності даних про інвазійні види в ООПТ. Повторюваними
прикладами «інших» ключових перешкод є: відсутність інструментів керування, повільний
відгук

після

виявлення

нового

ІЧВ,

неможливість

контролю

природних

процесів,

коммодифікація, (що дозволяє ринку встановлювати при продажі IAS як їжу).
Що стосується відсутності даних з МСФЗ, відповіді на запитання «чи є контрольний
перелік чужорідних тварин (або рослин) у охоронюваному районі?» підкреслює загальний
пробіл в інформації й підкреслює нагальну потребу в інвентаризації інвазійних видів в ООПТ із
використанням стандартних наукових критеріїв для підтримки європейських ООПТ у їхніх
зусиллях з запобігання й контролю. Що стосується рослин, то від загальної кількості отриманих
відповідей 95 (79%) показали, що є деякий перелік чужорідних видів рослин, але переважна
більшість переліків включають лише кілька видів інвазійних рослин, що викликають особливу
заклопотаність. Ситуація видасться ще гірше для тварин, де тільки 71 (58%) охоронюваних
районів мають повний або частковий перелік доступних видів чужорідних тварин.
Інформація про вторгнення в ООПТ у Європі виявилася вбогою (і в основному
розкидана в неопублікованих звітах та сірій літературі), і вторгнення виглядають зовсім
недооціненими; це досить дивно, враховуючи в цілому високий рівень науки й моніторингу в
Європі.
Із загальної кількості основних інвазійних видів у європейських ООПТ уважають
найбільш шкідливими в ООПТ, де вони мешкають (табл. 1.1 та 1.2). За винятком видів,
відзначених у якості верхніх загарбників тільки один раз, було зареєстровано 36 таксонів
тварин і 52 рослин. Хоча багато інвазійних інопланетян зустрічаються тільки в декількох
відповідях, 15 тварин і 16 рослин були зареєстровані, принаймні, у п’ятьох ООПТ, та три із
трьох видів були зазначені щонайменше на 12% (тварини) або 21% (рослини) ОО.
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Серед 215 таксонів, перерахованих як мінімум один раз (89 тварин і 125 рослин), верхні
інвазійні рослини – Fallopia japonica (Рейнутрія японська), які, швидше за все, містять у собі
інші європейські таксони цього роду, Impatiens glandulifera (Розрив-трава залозиста), Robinia
pseudoacacia

(Робінія

звичайна),

Ailanthus

altissima

(Айлант

найвищий),

Heracleum

mantegazzianum (Борщовик Мантегацці) та Ambrosia artemisiifolia (Амброзія полинолиста);
верхніми інвазійними тваринами є Neovison vison (Американська норка), Myocastor coypus
(Нутрія), Procambarus clarkii (Луізіанський рак), Trachemys scripta (Червоновуха прісноводна
черепаха), Orconectes limosus (Смугастий рак) та Sciurus carolinsensis (Каролінська (сіра)
вивірка).
Таблиця 1.1 Найбільш шкідливі інвазійні види тварин на охоронюваних територіях в
Європі
№
з/п

Українська назва виду
1. Американський рак
2. Баран свійський
3. Каролінська (сіра) вивірка
4. Візон річковий
5. Гапочка звичайна
6. Гармонія азійська
7. Гігантська устриця далекосхідна
8. Єнот уссурійський, єнотоподібний собака
9. Казарка канадська
10.Карась китайський
11.Карась срібний
12.Китайский мунтжак
13.Короп звичайний
14.Кріль європейський
15.Лань європейська
16.Пструг райдужний, форель райдужна
17.Миша хатня
18.Сосновий насінневий клоп
19.Нутрія
20.Окунь великоротий, форелеокунь
21.Ондатра болотяна
22.Палія американська
23.Пацюк сірий
24.Поліхета
25.Американський сигнальний рак
26.Ракун звичайний, полоскун
27.Свиня дика
28.Слизняк іспанський
29.Сомик чорний
30.Сонячний окунь звичайний
31.Судак звичайний
32.Чебачок амурський
33.Червоний (американський) болотний рак
34.Червоновуха прісноводна черепаха
35.Шаузі, нільська кішка

Латинська назва виду
Orconectes limosus Rafinesque
Ovis aries
Sciurus carolinsensis
Neovison vison
Crepidula fornicata
Harmonia axyridis
Crassostrea gigas
Nyctereutes procyonoides
Branta canadensis
Carassius auratus
Carassius gibelio
Muntiacus reevesi
Cyprinus carpio
Oryctolagus cuniculus
Dama dama
Oncorhynchus mykiss
Mus musculus
Leptoglossus occidentalis
Myocastor coypus
Micropterus salmoides
Ondatra zibethicus
Salvelinus fontinalis
Rattus norvegicus et sp.
Ficopomatus enigmaticus
Pacifastacus leniusculus
Procyon lotor
Sus scrofa
Arion lusitanicus
Ameiurus melas
Lepomis gibbosus
Sander lucioperca
Pseudorasbora parva
Procambarus clarkii
Trachemys scripta
Felis catus
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Таблиця 1.2 Найбільш шкідливі інвазійні види рослин на охоронюваних територіях в
Європі
№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Назва виду
Українська
Агава американська
Азола папоротеподıбна
Айлант височенний
Айстра ланцента
Амброзія полинолиста
Аморфа кущова
Арундо очеретяний
Багрина звичайна
Бакхаріс лободолиста
Фікус сикимор
Борщівник Мантегацці
Борщівник Сосновського
Будлея Давіда
Ваточник сирійський
Витка гречка японська
Дерен паростковий
Дурман звичайний
Ехіноцистис шипуватий
Жовтозілля нерівнозубчасте
Злинка однорічна
Золотушник канадський
Золотушник пıзнiй

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Золотушник пıзнiй
Карпобротус їстівний
Каулерпа виноградна
Клен ясенолистий
Кривоніжка ламка
Люпин багатолистий
Мілководник великоквітковий
Мілководник пеплоїдний
Нетреба італійська

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Опунція велика
Опунція фікус-індіка
Пампастка трава срібляста
Піттоспорум (смолосем’яник) хвилястий
Робінія звичайна
Рододендрон понтійський
Розрив-трава дрібноквіткова
Розрив-трава залозиста
Соняшник бульбистий
Старівник гарний
Товстянка Хелмса
Череда листяна
Черемха пізня

45.
46.

Явір
Ялина ситхінська

Латинська
Agave americana
Azolla filiculoides Lam.
Ailanthus altissima (Mill.) Swingle
Aster lanceolatus
Ambrosia artemisiifolia L.
Amorpha fruticosa L.
Arundo donax
Phytolacca americana
Baccharis halimifolia
Ficus sycomorus
Heracleum mantegazzianum Sommier et
Levier
Heracleum sosnowskyi Manden.
Buddleja davidii
Asclepias syriaca L.
Fallopia japonica et sp.
Cornus sericea
Datura stramonium L.
Echinocystis lobata (Mixch.) Torr. et A. Gray
Senecio inaequidens
Erigeron annuus
Solidago canadensis L.
Solidago gigantea Aiton
Solidago serotina Aiton [=Solidago gigantea
Aiton]
Carpobrotus edulis
Caulerpa racemosa
Acer negundo L.
Campylopus introflexus
Lupinus polyphyllus Lindl.
Ludwigia grandiflora
Ludwigia peploides
Xanthium italicum Moretti [=Xanthium
strumarium L. subsp. italicum (Moretti)
D.L¨ove]
Opuntia maxima
Opuntia ficus-indica
Cortaderia selloana
Pittosporum undulatum
Robinia pseudoacacia L.
Rhododendron ponticum
Impatiens parviflora DC.
Impatiens glandulifera Royle
Helianthus tuberosus L.
Telekia speciosa (Schreber) Baumg.
Crassula helmsii
Bidens frondosa L.
Prunus serotina Ehrh. (Padus serotina (Ehrh.)
Ag.)
Acer pseudoplatanus
Picea sitchensis
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Таким чином, експерти вважають, що для запобігання негативного впливу процесу
інвазії чужорідних видів на біоту охоронюваних районів у Європі необхідно розробляти план
дій на основі наступних керівних принципів (табл. 1.3).
Таблиця 1.3 Резюме європейських керівних принципів по охоронюваних районах та
інвазійним видам
Принципи
Підвищення інформованості про
біологічні інвазії на всіх рівнях

Інтегрування інвазійних видів й
керування охоронюваними
районами
Впровадження дій з запобігання
на майданчику як пріоритетне

Розвиток потенціалу персоналу
для всіх аспектів керування
інвазійними видами
Налаштування системи
швидкого виявлення й швидкого
реагування

Керування інвазійними видами
за межами охоронюваних
районів

Створення системи
спостереження, моніторингу й
обміну інформацією

Обґрунтування
Обмежена поінформованість та стурбованість громадськості є
основною перешкодою для запобігання й пом’якшення впливу
МСФЗ, та пріоритет для інформування з цього питання повинен бути
даний в ООПТ. У деяких випадках співробітники ПА також не
знають про проблему.
Для розв’язання МСФЗ потрібні стратегічні підходи, засновані на
скоординованій профілактиці, а також на управлінських заходах.
Динамічний характер вторгнень вимагає більш активних, а не
реактивних підходів до проблеми й адаптивного керування.
Попередження повинне бути першою лінією захисту від вторгнень.
Більш рутинне керування МСФЗ в ООПТ можна було б зробити
шляхом заохочення відповідальної поведінки як рядових, так і
підприємств, виявлення найбільш важливих векторів та шляхів
вторгнення, або очікується, що МСА прибуде на їхні території й
розробить цілеспрямовані заходи щодо зниження ризиків.
Запобігання також повинне бути пов’язане з раннім попередженням
та швидким реагуванням.
Здатність та поінформованість посадових осіб та персоналу ПА
мають вирішальне значення для застосування більшості керівних
принципів. Навчені співробітники є ключовими для ефективного
управління й можуть повідомляти як відвідувачів, так і широку
громадськість.
Раннє попередження й швидке реагування є ключовим елементом
будь-якого стратегічного підходу до вторгнень, оскільки воно
набагато ефективніше й економічніше, ніж контроль над
загарбниками після їхнього вторгнення. Воно вимагає
скоординованих рамок для діяльності за спостереженням та
моніторингу, ідентифікації вторгшихся видів, оцінки ризиків, обміну
інформацією, складання переліківв тривог та добору й забезпечення
дотримання відповідних заходів реагування. Також дуже важлива
підтримка з боку громадськості, а також дії в надзвичайних
ситуаціях та фінансування.
Навала ООПТ часте походить із навколишніх районів, і це вимагає
планування ландшафту. Необхідно вивчити створення буферних зон.
Щоб підсилити профілактику, необхідно створити співробітництво
між ООПТ та навколишніми землевласниками й установами, а також
вестибюль із компетентними органами для здійснення нормативних
або добровільних заходів для розв’язання таких завдань, як лісове
господарство, садівництво, полювання або ботанічні сади.
Ефективна профілактика й реагування на вторгнення – але й
усвідомлення – багато в чому залежить від бази знань. Інформація
про поширення інвазійних видів, біологічних особливостях виду,
впливу й доступних альтернативах керування має важливе значення.
Раннє попередження й швидка відповідь вимагають ефективного
спостереження й доступу до інформації для виявлення нових
загарбників та виявлення пов’язаних з ними ризиків. Збір, обмін та
доступ до інформації, а також вивчення участі відвідувачів та
добровольців у зборі даних повинні бути впроваджені для ООПТ
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Лобіювання з установами й
особами, що ухвалюють
розв’язання в підтримку твердої
політики

Боротьба з біологічними інвазіями вимагає вживання заходів за
участю ООПТ на всіх рівнях, від місцевого до глобального рівня,
включаючи співробітництво з установами й усіма компетентними
органами для прийняття нормативних або добровільних заходів для
розв’язання ключових шляхів та для визначення пріоритетів. Більш
строга національна й глобальна політика має вирішальне значення
також для запобігання вторгнень в ООПТ, які повинні підтримувати
їхнє прийняття, а також впливати на політику донорів, що й
фінансуючих агентств. Вплив може бути задокументований в ООПТ,
і може бути надана інформація про найкращу практику. Координація
між відповідними установами й зацікавленими сторонами може бути
активізована для ООПТ
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2 УКРАЇНСЬКИЙ ДОСВІД УПРАВЛІННЯ ЩОДО ІНВАЗІЙНИХ
ЧУЖОРІДНИХ ВИДІВ
2.1 Загальний стан вирішення проблеми
Проникнення та масова експансія чужорідних видів дедалі частіше фіксується у багатьох
країнах, у тому числі на території України. Зростаючі темпи глобалізації, зміна клімату,
фрагментація та деградація середовищ існування збільшують швидкість вторгнення чужорідних
видів на нові території за межами їх природних ареалів. Значна частина чужорідних видів
проявляє інвазійні властивості, а їх масовий розвиток часто характеризується як біологічне
забруднення.
Зміна природних комплексів внаслідок антропогенної діяльності, втрата біологічного
різноманіття, недосконалість системи екологічного контролю та регулювання ввезення
чужорідних видів в Україні протягом минулих десятирічь призвели до того, що сьогодні
практично вся територія країни в тій чи іншій мірі зазнає впливу ІЧВ.
ІЧВ становлять загрозу для біорізноманіття та пов’язаних з ним екосистемних послуг, є
одним з головних негативних факторів, що призводять до зменшення чисельності або
зникнення багатьох місцевих видів дикої флори і фауни, зміни структури екосистем, хижацтва,
конкуренції, розповсюдження захворювань тощо. ІЧВ наносять багатомільйонні збитки
сільській та іншим сферам господарської діяльності людині, а деякі види становлять загрозу
якості життя та здоров’ю людини.
Питання контролю за поширенням, боротьби з ІЧВ регулюється чинним законодавством
в окремих галузях. У національній екологічній політиці на цей час існують прогалини у
законодавчому та інституційному аспекті щодо питань поводження з ІЧВ, зокрема щодо
запобігання проникненню, знищення, контролю та пом’якшення (мінімізації) несприятливого
впливу ІЧВ. Також потребують узгодження дії на центральному та регіональному рівнях щодо
боротьби з ІЧВ.
Запобігання проникненню в природне середовище України чужорідних видів диких
тварин та здійснення заходів щодо недопущення негативних наслідків у разі їх випадкового
проникнення передбачене положеннями Закону України «Про тваринний світ».
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 січня 2019 р. № 82 заходи
щодо запобігання інтродукції та поширення чужорідних видів рослин, які загрожують
природним

екосистемам

внесено

до

переліку

видів

діяльності,

що

належать

до

природоохоронних заходів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 17
вересня 1996 р. № 1147.
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На цей час здійснюються лише окремі дослідження щодо поширення деяких груп ІЧВ.
Проте моніторинг та карантин ІЧВ, що негативно впливають на навколишнє природне
середовище, зокрема на природні екосистеми, на загальнодержавному рівні не проводиться.
Натомість спрощено процедуру скидання баластних вод, що може призвести до появи в Україні
нових ІЧВ. Вплив випадково занесених із баластними водами видів відіграє значну негативну
роль у зменшенні чисельності риб у Чорному та Азовському морях. Ці ІЧВ стали або
кормовими конкурентами масових пелагічних риб (Mnemiopsis leidyi), або зруйнували важливі
морські біоценози (Rapana venosa).
Лише окремі, найбільш небезпечні для господарської діяльності ІЧВ, занесені до
Переліку регульованих шкідливих організмів, затвердженого наказом Мінагрополітики від 04
серпня 2010 р. № 467, зареєстрованим у Мін’юсті 20.08.2010 за № 720/18015. Щодо таких видів
застосовуються заходи відповідно до Закону України «Про карантин рослин», наприклад
регулярно оголошуються карантини певних територій та проводяться заходи з фізичного
знищення таких організмів. Але інші інвазійні види, що не потрапили до цього переліку,
залишаються поза увагою і в довгостроковій перспективі загроза шкоди від них лише зростає.
Законом України «Про аквакультуру» введено поняття «чужорідні» та «немісцеві» види
гідробіонтів та «закриті умови аквакультури». Встановлені вимоги щодо вирощування
чужорідних видів з метою недопущення їх проникнення у природне середовище. Підприємства
аквакультури, які займаються вирощуванням чужорідних видів, внесені в групу із середнім
ступенем ризику, що передбачає збільшення планових заходів державного контролю за їх
діяльністю.
В Україні більшість зацікавлених сторін часто мають обмежені знання про діапазон
загроз, які спричинюються ІЧВ. Це ускладнює мобілізацію необхідних зусиль щодо контролю
за поширенням ІЧВ, навіть стосовно тих, що впливають на здоров’я людини або її основні
економічні інтереси. Яскравим прикладом є стрімке поширення карантинного виду амброзії
полинолистої (Ambrosia artemisiifolia L.) територією України та її проникнення не лише до
агроценозів, а й до степових та лучних екосистем. Шкода від цього виду сільському
господарству та здоров’ю людини оцінюється у мільйони гривень. Проте, незважаючи на
значну загрозу, яку несе цей вид, відповідні заходи не були проведені, у тому числі через
низьку обізнаність громадськості з можливостями протидії поширення виду. Підвищення
усвідомлення та обізнаності щодо впливу ІЧВ має важливе значення для розвитку спільної
відповідальності, заохочує приватні зусилля та підвищує ефективність відповідних заходів.
Проблема ІЧВ як окреме питання стосується багатьох соціальних, економічних та
екологічних інтересів, включаючи торгівлю, охорону здоров’я, сільське, лісове та водне
господарство, управління ресурсами, розвиток інфраструктури, садівництво, аквакультуру,
туризм та відпочинок.
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Заходи щодо запобігання проникненню ІЧВ є найбільш економічно ефективними й
екологічно обгрунтованими, ніж заходи, вжиті після інтродукції, занесення чи вторгнення та
формування стійких популяцій ІЧВ. Пріоритет превентивних заходів має бути першою лінією
захисту від ІЧВ. Загальні запобіжні заходи вже існують у деяких секторах (наприклад, захист
рослин та ветеринарія), отже їх потрібно створювати і для інших видів діяльності, які можуть
призвести до небажаних занесень ІЧВ. Акцент на профілактиці є критичним для водних
екосистем, чужорідні види особливо активно поширюються у водних системах, де
запроваджувати програми винищення або контролю надзвичайно важко. Для України з
протяжною береговою лінією та густою річковою мережею питання контролю за поширенням
ІЧВ у водних екосистемах має велике значення.
Зростання обсягу вантажних та пасажирських перевезень, переміщень повітрям, морем
та наземним транспортом робить неможливим суцільну перевірку всіх вантажів та
транспортних засобів. Тому Україні важливо прийняти низку стратегічних рішень, визначити
пріоритетність заходів та проаналізувати наявні ресурси, нарощувати матеріально-технічний та
людський потенціал у ключових сферах та сприяти застосуванню узгоджених стандартів та
практик відповідно до національного законодавства та міжнародного права.
Згідно з результатами недавніх досліджень вчених в Україні налічується 830 видів
рослин, які вважаються чужорідними для країни. Серед них близько 85 адвентивних видів
рослин з високим інвазійним потенціалом. Зокрема, близько 20 видів таких рослин можуть
спричинити негативні явища в лісах України, поширення ще 20 ІЧВ рослин загрожує
погіршенням стану водних та прибережних екосистем. Загалом, понад 80 видів рослин
спричиняють збитки сільському та лісовому господарствам або ж є шкідливими для здоров’я
людини.

2.2 Керівні принципи управління щодо інвазійних чужорідних видів
Враховуючи, що Україна підписала Міжнародні та Європейські документи щодо
збереження біорізноманіття, є Стороною Конвенції ООН Про біологічне різноманіття та
Бернської Конвенції, визнаючи, що інвазійні чужорідні види являють одну серед головних
загроз для біотичного різноманіття, і що ризики можуть збільшуватися у зв’язку з ростом
глобальної торгівлі, транспорту, туризму та зміни клімату, спрямована діяльність щодо
інвазійних чужорідних видів. Ця діяльність сприяє виконанню Україною національного
законодавства

(зокрема

Законів

України

«Про

охорону

навколишнього

природного

середовища»; «Про природно-заповідний фонд»;. «Про тваринний світ»; «Про рослинний світ»;
ст. 22 Регулювання поширення і чисельності окремих видів дикорослих рослин; «Про основні
засади (стратегію) державної екологічної політики України до 2020 року», розділ 3, ціль 5
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«Припинення втрат біологічного та ландшафтного різноманіття і формування екологічної
мережі») та дотримання міжнародних зобов’язань Україною щодо цієї групи видів біоти.
Національна політика щодо інвазійних чужорідних видів України складена у
відповідності до Конвенції ООН Про біологічне різноманіття (Conventionon Biological Diversity,
Rio de Janerio, 1992; Art. 8, h), Глобальної стратегії щодо IAS (A Global Strategyon lnvasive Alien
Species, Mc Neely J.Aetal., 2001), Бернської Koнвенції (Conventionon theconservation of European
wildlifeand natural habitats, Bern, 1979; Art. 11 (2), b) та Європейської стратегії щодо інвазійних
чужорідних видів (European strategyon invasive alien species, P. Genovesi et C. Shine, 2004).
Національна політика укладається спираючись на принципи управління щодо інвазійних
чужорідних видів, схвалені Спільною Конференцією Сторін Конвенції ООН Про біологічне
різноманіття (Кейптаун, Південна Африка, вересень 2000 р.) та на керівні принципи здійснення
статті 8 h КБР, схвалені Спільною Конференцією Сторін Конвенції ООН Про біологічне
різноманіття (Annexesto CBD Decision Vl/23). Останній документ надає усім урядам та
організаціям керівництво для розроблення ефективних стратегій з метою зведення до мінімуму
поширення та впливів інвазійних чужорідних видів. Ступінь реалізації цих керівних принципів
залежить, в кінцевому випадку, від наявних ресурсів. Врахований Стратегічний план у галузі
збереження та сталого використання біорізноманіття на 2011-2020 роки та цільові завдання зі
збереженню

та

сталому

використанню

біорізноманіття,

прийняті

в

Айті

(UNEP/CBD/COP/DEC/X/229 October 2010, Нагоя, Японія) та його цільове завдання 9.

2.3 Визначення шляхів подальшого розвитку національної екологічної
політики України стосовно запобігання несприятливого впливу
інвазійних чужорідних видів
Одним із оптимальних способів розв’язання проблеми є необхідність розробки
Національної стратегії щодо поводження з інвазійними чужорідними видами флори і фауни.
Враховуючи визнання на міжнародному рівні ІЧВ як однієї з основних загроз стану
біорізноманіття та пов’язаних з ним напрямів господарської діяльності, а також для здоров’я
людини, схвалення Національної стратегії щодо поводження з інвазійними чужорідними
видами має забезпечити заповнення прогалин та визначити шляхи подальшого розвитку
національної екологічної політики України стосовно запобігання проникненню, знищення,
контролю та пом’якшення (мінімізації) несприятливого впливу ІЧВ.
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Для виконання Стратегії необхідно наступне
•

Розбудова розуміння ІЧВ як одного з основних чинників, що впливають на стан
біорізноманіття, господарську діяльність та здоров’я людини на локальному, регіональному
та національному рівнях;

•

Посилення національної політики, законодавчої та інституційної спроможності;

•

Розроблення та забезпечення реалізації практичних заходів щодо запобігання проникненню,
знищення, контролю та пом’якшення наслідків вторгнення ІЧВ на місцевому та державному
рівнях.
При розробленні відповідних заходів щодо запобігання проникненню, знищення,
контролю та пом’якшення наслідків вторгнення інвазійних чужорідних видів на локальному,
регіональному та загальнодержавному рівнях; передбачається дотримуватися наступних
принципів:
•

принцип надійності – інструменти з визначення критеріїв, ризиків та встановлення рівня
екологічної небезпеки інвазійних явищ повинні бути науково обґрунтованими, максимально
об’єктивними, легко контролюватися;

•

принцип ієрархічності – створення переліку інвазійних чужорідних видів повинне
базуватися на оцінці величини ризиків та загроз, які несе вид, ступені поширення та
величині популяцій, можливості проведення заходів запобігання проникненню, знищення,
контролю та пом’якшення наслідків вторгнення інвазійних чужорідних видів повинно бути
орієнтовано на екосистеми різних ієрархічних рівнів та для різних рівнів управління
природокористуванням (місцевого, регіонального, національного, глобального);

•

принцип диференціації та інтеграції – система забезпечення запобігання проникненню,
знищення, контролю та пом’якшення (мінімізації) несприятливого впливу інвазійних
чужорідних видів повинна відрізнятися для різних типів екосистем, різних регіонів,
ситуацій, з урахуванням статусу території, для різних кризових ситуацій та ін.; у той же час
відповідні заходи повинні бути узгодженні та гармонізовані між різними відповідальними та
зацікавленими сторонами для забезпечення досягнення максимального ефекту вжитих
заходів;

•

принцип реалістичності – поточні завдання щодо забезпечення запобігання проникненню,
знищення, контролю та пом’якшення (мінімізації) несприятливого впливу інвазійних
чужорідних видів повинні бути реалістичними та досяжними;

•

принцип оптимальності – орієнтація на досягнення максимального соціально-екологічного
ефекту від впровадження заходів з попередження, ліквідації або контролю інвазійних явищ;

•

принцип «слабкої ланки» – система забезпечення екологічної безпеки від інвазійних явищ
повинна орієнтуватися на найбільш уразливі компоненти;

•

принцип цілі – пріоритет урахування довгострокових наслідків для суспільства та природи в
цілому над короткотерміновими економічними інтересами окремих природокористувачів,
регіональних інтересів над локальними.
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3 ІНВАЗІЯ ЧУЖОРІДНИХ ВИДІВ В УКРАЇНІ
3.1 Інвазія чужорідних видів у Лісостепових екосистемах
Лісостепова зона займає центральну смугу рівнинної частини України (34% території), щільно
заселена і давно освоєна. Ступінь розораності тут сягає 82%, а екологічний стан агроландшафтів
оцінюють як дуже погіршений, такий, що наближається до катастрофічного. Чисельність чужорідних
видів рослин, поширених на сільськогосподарських землях, у цій зоні досягає 400 і становить не менше
половини видів спонтанної флори (Бурда, 2008). Утім біорізноманіття зони Лісостепу зумовлює
необхідність збереження його екосистем: на цей час тут функціонують два природні заповідники й 12
національних природних парків загальною площею близько 403 тис. га. Отже, особливої уваги потребує
аналіз флор природних резерватів (заповідники, заказники тощо) Лісостепу Східної Європи як
еталонних ділянок лісостепового біому помірних широт Північної півкулі. Кінцева мета створення та
підтримки мережі територій, що підлягають особливій охороні, мотивована збереженням як генофонду
й автохтонного біорізноманіття, так і різноманіття екосистем. Природоохоронні території виділено з
метою збереження різноманітності ландшафтів, генофонду рослинного і тваринного світу, підтримання
загального екологічного балансу та забезпечення фонового моніторингу навколишнього природного
середовища (Закон України «Про природно-заповідний фонд України», 1992). В останні роки
обговорюють загрози щодо здатності системи заповідників зберігати свою еталонну цінність через
домінування в угрупованнях та втручання в сукцесії чужорідних видів в Україні та Росії (Григорьевская
и др., 2004, 2014; Бурда, 2007б; Морозова и др., 2008, 2010; Burda, 2013).
У рамках проблеми збереження біотичного різноманіття лісостепового біому ставиться за мету
оцінити загрози фітобіотичного забруднення, його фонового рівня виконанню еталонної функції
природно-заповідного фонду. Проблеми адаптації біосистем на різних рівнях організації до вторгнення
чужорідних видів рослин у межах природно-заповідного фонду, зокрема біому Лісостепу, досі не
розкриті.

3.2 Інвазія чужорідних видів у ПЗФ Лісостепу
Досягнення по можливості найвищої репрезентативності видової різноманітності флор установ
ПЗФ, зокрема їх адвентивної складової, вимагало дотримання за добору флор установ ПЗФ деяких
загальних наукових принципів. Головні з них такі: рівномірне розташування об’єктів природнозаповідного фонду на всій українській частині Лісостепу, врахування фізико-географічної, ландшафтної,
геоботанічної, флористичної та біогеографічної їх різноманітності, що визначають репрезентативність
оселищ різного рівня.
Закон України «Про природно-заповідний фонд України», 1992 передбачає наявність зони з
абсолютно заповідним режимом охорони як обов’язкової складової у функціонально-територіальній
структурі трьох вищих категорій об’єктів: біосферний, природний заповідники та національний
природний парк. Розташування об’єктів цих категорій у лісостеповій зоні, відображено на рис. 1. Було
взято до уваги абіотичні (площа, тривалість особливої охорони, характер прилеглих ландшафтів,
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наявність річок, транспортних шляхів, поселень тощо) та біотичні (структура угідь, наявність лісових
культур неаборигенних видів, фітоценотична різноманітність) чинники.
З метою визначення репрезентативності флор установ ПЗФ проведено зріз розташування їх на
фоні

хоріонів загального фізико-географічного й галузевого (ландшафтного, геоботанічного,

флористичного й біогеографічного) районування. Зріз розкриває майже повну репрезентативність
установ ПЗФ щодо природної диференціації лісостепової частини України на рівні округів (рис. 1).
Мегаекосистема Лісостепу як середовище-реципієнт приймає види-оселенці завдяки високому
різноманіттю біотопів, придатних для освоєння адвентивними видами. Сам цей факт є одною з
передумов, що сприяє формуванню адвентивної фракції флори природно-заповідного фонду в цілому.
За чинним фізико-географічним районуванням флори установ ПЗФ розташовані в усіх трьох
краях лісостепової зони, двох краях степової зони й по одному – в зонах мішаних лісів та широколистих
лісів (Національний., 2007). Відповідно до ландшафтного районування, вони наявні у рівнинному класі
ландшафтних комплексів і охоплюють лісостеповий тип ландшафту з чотирма його родами. Отже,
території флор установ ПЗФ відображують переважну більшість видів ландшафтів, які характеризують
будову й походження рельєфу, різновиди ґрунтів та природну рослинність Лісостепу.
У геоботанічному районуванні Лісостеп у рівнинній частині України представлений
Східноєвропейською провінцією дубових лісів, остепнених луків таі лучних степів з двома
підпровінціями – Українською з 11 округами та Середньоруською з двома округами (Національний.,
2007).
Із заходу на схід території флор установ ПЗФ розташовані в таких округах Української
підпровінції: «Хотинський» – у Бессарабському окрузі дубових та букових лісів, остепнених луків та
лучних степів; «Кармелюкове Поділля» – у Центрально-подільському окрузі грабово-дубових та
дубових лісів та суходільних луків та Південноподільському окрузі дубових лісів та лучних степів;
«Канівський» та «Голосіївський» – у Північному Правобережно-придніпровському окрузі грабоводубових, дубових лісів, остепнених луків та лучних степів; «Ічнянський» та «Пирятинський» – у
Лівобережно-Дніпровському окрузі липово-дубових, грабово-дубових, соснових (на терасах) лісів,
луків, галофітної та болотної рослинності, Північному Лівобережному окрузі дубових лісів й
остепнених луків і в Полтавському окрузі липово-дубових, соснових, дубово-соснових лісів, остепнених
луків, лучних степів та евтрофних боліт; «Михайлівська цілина» й «Слобожанський» – виключно в
Полтавському окрузі, «Гомільшанські ліси» – на межі Харківського округу дубових, липово-дубових
лісів та лучних степів Середньоруської лісостепової підпровінції.
Три флори установ ПЗФ належать до суміжних з Лісостепом геоботанічних хоріонів. Об’єкти
«Залісся» та «Мезинський» знаходяться в Лівобережному Поліському окрузі дубово-соснових, дубових,
соснових лісів, заплавних луків й евтрофних боліт Поліської підпровінції хвойно-широколистих лісів
Східноєвропейської

провінції

хвойно-широколистих

та

широколистих

лісів

Європейської

широколистолісової області. Об’єкти «Дворічанський» та «Святі гори» лежать у межах СіверськоДонецького округу різнотравно-злакових степів, байрачних дубових лісів та рослинності крейдяних
відслонень (томілярів) Середньодонської степової підпровінції Понтичної степової провінції степової
підобласті Євразійської степової області. Отже, рівнинна частина Лісостепу як геоботанічний хоріон у
цілому репрезентована вивченими флорами установ ПЗФ.
Згідно з флористичним районуванням А.Л. Тахтаджяна (1978), флори установ ПЗФ належать до
Циркумбореальної флористичної області Голарктичного царства. Р.В. Камелій (2012) у новітньому
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оригінальному флористичному районуванні на доданій карті ботаніко-географічних царств (домініонів)
та підцарств (субдомініонів) відносить вивчену флору до Бореального підцарства Голарктичного
царства. В останньому детальному флористичному районуванні території України флори установ ПЗФ
належать до Голарктичного царства, Північнопалеарктичного підцарства, Європейської області та трьох
її провінцій (Заверуха, 1985). До Центральноєвропейської провінції, Волино-Подільської підпровінції,
Розтоцько-Подільського округу тяжіє об’єкт «Хотинський». У межах Східноєвропейської провінції,
Поліської підпровінції, Південнополіського округу лежать об’єкти «Мезинський» та «Залісся»,
Дніпровсько-Середньоруської підпровінції тієї самої провінції, Правобережного Дніпровського округу –
«Голосіївський», «Канівський» та «Кармелюкове Поділля, а Лівобережного Дніпровського округу –
«Ічнянський» та «Михайлівська цілина». Об’єкти «Слобожанський» та «Дворічанський» розташовані в
Причорноморсько-Донській провінції, Східнопричорноморській підпровінції, Дніпровсько-Донському
окрузі, а «Святі гори» – крім останнього округу ще у Донецькому районі (Донецький Лісостеп)
Донецько-Північноприазовського округу. Отже, флористичні округи Лісостепу на рівнинній частині
України добраними флорами установ ПЗФ представлені повністю.
Флори установ ПЗФ репрезентують обидва біоми Середньоєвропейської провінції – біом
широколистих лісів помірної зони та Східноєвропейський степовий біом, до якої належить територія
України, за класифікацією біогеографічних провінцій світу М. Удварді (Udvardy, 1975).
Як виявлено, особливістю вивчених флор є значні розбіжності за займаними площами. Об’єкти
природно-заповідного фонду в ранзі двох вищих категорій мають площі від декількох сотень
(«Михайлівська цілина») до десятків тисяч гектарів. Середня площа території флори установ ПЗФ
становить близько 13 тис. га. За історичних причин, що склалися, система природно-заповідного фонду
формувалася поетапно. Удосконалення її триває в межах національної екологічної мережі та
«Смарагдової мережі» за принципами суцільної охорони та поліфункціональності об’єктів. Переважна
більшість відібраних для дослідження об’єктів природно-заповідного фонду раніше включали існуючі
природні території, що підлягають особливій охороні, інших категорій (рис.3.1, табл. 3.1).
Якщо взяти за початок особливої охорони первинні часові терміни, то виявимо, що найтриваліше
охороняють природні заповідники «Канівський» (понад 90 років) та «Михайлівська цілина» (понад 86
років), національні природні парки «Гомільшанські ліси» (понад 88 років), національні природні парки
«Святі гори» (понад 51 рік), «Ічнянський» та «Голосіївський» (понад 32 роки). Тривалість режиму
особливої охорони решти вивчених флор установ ПЗФ обмежена 5-10 роками, а середнє її значення
дорівнює 37 років. Цього недостатньо для відновлення ні трав’яних, ні лісових біомів у разі усунення
будь-яких антропогенних навантажень.
Прилеглі до флор установ ПЗФ ландшафти характеризуються високим ступенем господарського
використання, розораністю, наявністю урбаністичних та руральних поселень, доволі щільною мережею
транспортних й інших комунікацій. Результатом високого освоєння природних ресурсів є
фрагментований характер решток природних біотопів-реципієнтів.
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Рисунок 3.1 Установи ПЗФ загальнодержавного значення у Лісостеповій зоні України
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Таблиця 3.1 Установи ПЗФ загальнодержавного значення у Лісостеповій зоні України
№ з/п
1.
2.
3.
4.
Всього
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Всього

Назва

Дата створення
Площа
Природні заповідники
Канівський
30 липня 1923
2027,00
Медобори (Кременецькі гори)
8 лютого 1990
10517,00
Михайлівська цілина
11 грудня 2009
882,90
Розточчя
5 жовтня 1984
2084,50
15511,4
Національні природні парки
Білоозерський
2009
7014,40
Галицький
2004
14685,00
Дністровський каньйон
2010
10829,18
Яворівський
1998
7079,00
Гетьманський
2009
23360,00
Голосіївський
2007
4525,00
Гомільшанські ліси
2004
14315,00
Дворічанський
2009
3131,00
Ічнянський
2004
9669,00
Кармелюкове Поділля
2009
16518,00
Подільські Товтри
1996
2613,16
Пирятинський
2009
12028,40
Слобожанський
2009
5244,00
Хотинський
2010
9400,00
140411,14

Місцезнаходження
Черкаська область
Тернопільська область
Сумська область
Львівська область
Київська, Черкаська області
Івано-Франківська область
Тернопільська область
Львівська область
Сумська область
Київ
Харківська область
Харківська область
Чернігівська область
Вінницька область
Хмельницька область
Полтавська область
Харківська область
Чернівецька область

Важливими векторами перенесення видів-оселенців до вивчених флор ззовні є річки
(безпосередньо водою або ж міграцією берегами, на яких зазвичай зріджений рослинний
покрив), а також усілякі комунікації. Природний заповідник «Канівський» прилягає
безпосередньо до акваторії, включає один з островів Дніпра, що в районі його розташування є
суднохідним. Об’єкт «Хотинський» займає частину правого берега Дністра, а через кластерний
характер та звивистість берегова лінія у його межах перевищує 200 км. Безпосередньо через
об’єкт «Святі гори» протікає р. Сіверський Донець, пролягають залізниця та автошляхи; об’єкт
«Ічнянський» пов’язаний з р. Удай притокою Іченька, «Дворічанський» поділений р. Оскіл,
«Слобожанський» розміщується на притоках р. Ворскли тощо.
Неабияким внутрішнім чинником, що впливає на формування локальної флори будьякого об’єкта природно-заповідного фонду, зокрема його адвентивної фракції, є структура
угідь. Орні землі, що є суттєвим осередком нагромадження діаспор чужорідних видів-бур’янів,
залишаються у межах деяких об’єктів («Мезинський» – 35, «Гомільшанські ліси» – 6,5,
«Кармелюкове Поділля» – 4,3% території). В об’єкті «Хотинський» господарська зона
здебільшого з традиційним веденням лісового господарства становить понад 66% (Проект...,
2013). Голосіївський парк культури і відпочинку ім. М.Т. Рильського (127 га) містить
насадження з переважанням деревних екзотів, там наявні декоративні трав’яні рослини, схильні
до здичавіння. Серед лісових культур цього парку є насадження Quercus borealis Michx. і Q.
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rubra L. (31,6 га), які в останні десятиліття інтенсивно поновлюються жолудями. Тут у
культурах зрілого віку (14,1 га) також дає повноцінне насіннєве поновлення Fagus sylvatica L.,
проте його сіянці у віці одного-двох років випадають. Саме у лісопарковій частині
Голосіївського парку культури та відпочинку ім. М.Т. Рильського поширені спонтанні куртини
Potentilla indica (Andr.) Th. Wolf – виду, який раніше як здичавілий в Україні не згадували. На
території національного природного парку «Хотинський» є культури Pinus pallasiana D. Don
(близько 70 га), Robinia pseudoacacia L. (578 га). До того ж, його 14-й та 15-й квартали межують
з культурами Juglans mandshurica Maxim. та Q. rubra у віці плодоношення, що належать до
угідь Державного лісового фонду.
Строкатість угідь та звивистість укладених меж зумовлюють поєднання у флорах
установ ПЗФ видів, що належать до різних флороценотипів. У цьому аспекті показовими є такі
факти. В усіх умовно природних ценозах (лісові, фрагменти степів, лук, прибережно-водні та
водні) поширений 341 вид, або 56% ценотично вірних видів. Решта 263 види, або 44%, – це
види антропогенного флороценотипу – синантропофітону. Поміж останніх установлено майже
рівні частки убіквістів – видів, що поширені повсюдно, та сегетальних бур’янів. Така картина
зумовлена наявністю в урочищі культурних фітоценозів – газонів, квітників, розаріїв, плантацій
плодових дерев тощо. Власне рудеральні види пов’язані зі щільною мережею доріг, стежин і
стежок, різних за характером догляду та призначенням. За нашими даними (Бурда та ін., 1997),
доволі різноманітним є рослинний покрив об’єкта «Святі гори». Його утворює набір формацій у
такому складі флороценотипів: неморально-лісовий – 18, степовий – 24, петрофітний – 13,
лучний – 49, болотний – 20, гідрофітний – 23. Як ми наголосили (Петрович та ін., 2014),
відзначені риси територіальної структури об’єктів ПЗФ, безумовно, сприяють антропогенним
міграціям рослин.
Отже,

добрані

флори

установ

ПЗФ

на

фоні

хоріонів

фізико-географічного,

ландшафтного, геоботанічного, флористичного та біогеографічного районувань мають
розташування, яке забезпечує майже повну репрезентативність природної диференціації
лісостепової частини України на рівні округів.
У контексті збереження біотичного різноманіття виявлено орієнтовні показники для
прогнозів можливих загроз фітоінвазій на прикладі адвентивної фракції 13 локальних флор
установ природно-заповідного фонду, розташованих у Лісостепу. На рівні об’єкта особливої
охорони двох вищих категорій – це його розташування щодо хоріонів фізико-географічного та
галузевих природних районувань, площа, структура угідь, зокрема наявність лісових культур
неаборигенних видів, безпосереднє сусідство або й близькість до річкових берегів,
транспортних шляхів та інших комунікацій, тривалість режиму охорони та функціональнотериторіальна організація. З’ясовано, що флори установ ПЗФ у цілому репрезентують природну
диференціацію Лісостепу на рівнинній частині України.
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Заселення території об’єктів природно-заповідного фонду адвентивними видами рослин
залежить від площі, протяжності та характеру контурів, наявності річкових берегів, автодоріг,
залізниць та інших засобів комунікацій, як і способу природокористування та культури
господарювання на прилеглих угіддях. Розміщення господарських комунікацій навіть поблизу
меж об’єктів природно-заповідного фонду, близькість великих міст, наявність аграрних
екотонів – прилеглих посівів сільськогосподарських культур, безумовно, впливають на
формування адвентивної фракції флори. Цьому формуванню сприяють внутрішні чинники:
функціонально-територіальна організація з високою часткою господарської зони, наявність
лісових культур неаборигенних видів у межах або поблизу досліджуваних об’єктів, відсутність
системного менеджменту фітоінвазій, зрештою будь-якого контролю щодо культивування
декоративних рослин у природоохоронних об’єктах. Важливим чинником залишається
усвідомлення загроз від фітоінвазій персоналом природно-заповідного фонду, як і обізнаність з
проблемою місцевих органів влади і населення.
Таксономічна структура
Загальний таксономічний перелік адвентивних видів флор установ ПЗФ Лісостепу в Україні,
що містить 354 таксони, які належать до 222 родів та 71 родини. До переліку входять 345 видів,
2 підвиди (Xanthoxalis corniculata subsp. repens (Thunb.) Tzvelev, X stricta subsp. villicaulis
(Wiegand) Tzvelev) та 7 гібридів (Fragaria x ananassa Duch., Helianthus x laetiflorus Pers.,
Medicago x varia T. Martyn, Populus x canadensis Moench, Spiraea x vanhouttii (Briot) Zabel,
Symphyotrichum x salignum Nesom., Viola x wittrockiana Gams ex Hegi). Таксономічне
різноманіття свідчить про значну роль адвентивних видів, які проникли у межі флор установ
ПЗФ природно-заповідного фонду в Лісостепу, їх частка сягає 44% загальної чисельності
адвентивної фракції флори України.
Головна частина спектра родин адвентивної фракції флор установ ПЗФ за чисельністю родів
та видів містить 221 вид, або 62% їх видового складу. Головна частина спектра родин істотно
відрізняється

від

такої

для

флори

України:

Asteraceae–Poaceae–Fabaceae–Rosaceae–

Brassicaceae–Caryophyllaceae–Lamiaceae–Scrophulariaceae–Apiaceae–Cyperaceae

(Заверуха,

1985). Вражаючим є панівне положення у спектрі родин Pinaceae поряд з Chenopodiaceae, а
також Cucurbitaceae та Oleaceae. Наступні ранги (від 11-го до 16-го) має решта з 58 родин. В
11-му ранзі з 6 видами – лише Apiaceae; у 12-му ранзі 6 родин (Amaranthaceae, Cupressaceae,
Malvaceae, Oxalidaceae, Polygonaceae, Salicaceae) мають по 5 видів; у 13-му – 7 родин з 4
видами кожна (Caryophyllaceae, Euphorbiaceae, Fumariaceae, Grossulariaceae, Juglandaceae,
Onagraceae, Vitaceae); у 14-му – 8 родин з 3 видами; у 15-му – 10 родин з 2 видами, у 16-му – 26
родин з 1 видом. Серед 71 родини виявлено 20 чужорідних родин (28%). Проте за чисельністю
видів вони мають лише 10-й (Cucurbitaceae з 7 видами) та 12-й ранги (Amaranthaceae з 5
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видами), решта потрапила на ще нижчі ступені рангу. У 13-му ранзі – родини Juglandaceae,
Onagraceae, Vitaceae з 4 видами, у 15-му – Portulacaceae, Caesalpiniaceae та Elaeagnaceae з 2
видами кожна. Одинадцять чужорідних родин мають лише по 1 виду, займаючи 16-й ранг. Це
переважно деревні екзоти з родин Anacardiaceae, Bignoniaceae, Celtidaceae, Hippocastanaceae,
Menispermaceae, Moraceae, Simaroubaceae тощо.
Головна частина родового спектра містить 30 родів з 113 видами (32%), займаючи ранги
від 1-го до 5-го. Шостий ранг належить 47 родам з 2 видами, 7-й – 147 родам, що містять по 1
виду кожен. Найбагатші за чисельністю видів чужорідні для флори роди з 5 видами займають 3й ранг (Amaranthus, Helianthus, Xanthium та Xanthoxalis), 4-й ранг – 3 роди з 4 видами
(Consolida, Fumaria та Juglans), 5-й ранг – 4 роди з 3 видами (Setaria, Solidago, Symphyotrichum і
Tagetes). Спектр фракційної структури за видовим складом повністю відображує певне
збіднення видової різноманітності флори зони Лісостепу, яку Л.І. Малишев (2003) оцінює в
середньому в 650–700 видів на 100 км2. Дев’ять флор установ ПЗФ сумарно за 2 фракціями –
аборигенною й адвентивною – містять понад 650 видів.
За видовим різноманіттям 13 флор установ ПЗФ значно різняться між собою. (Флору
національного природного парку «Залісся» не порівнювали, оскільки інвентаризацію
аборигенних видів там ще не завершено.) Загальна видова чисельність у 3 локальних флорах
перевищує 1000 видів (флори природного заповідника «Канівський», національних природних
парків «Голосіївський» та «Пирятинський»). Чисельність адвентивних видів у флорах установ
ПЗФ змінювалась від 52 до 229 за варіювання загальної чисельності спонтанних видів окремої
флори від 418 до 1138. Частка адвентивних видів у флорах установ ПЗФ варіює від 9 до 28%, у
середньому – 16%. Установлений для флор установ ПЗФ показник участі адвентивних видів
значно перевищує його у флорах природних резерватів інших європейських країн. Як відомо, на
охоронюваних природних територіях у флорах помірних широт частка чужорідних видів сягає
6–7% (Pysek et al., 2002а), у флорі Чехії участь неофітів, зокрема, становить лише 2% (Plant...,
2013). Флори 37 заповідників європейської частини Росії містять від 1,6 до 21,8% чужорідних
видів, у середньому – 8,5% (Морозова и др., 2010).
З огляду на те що вивчено адвентивну фракцію флори об’єктів природно-заповідного фонду
різних категорій (природний заповідник, національний природний парк і парк-пам’ятка садовопаркового мистецтва), було вказано на зв’язок режиму охорони з рівнем фітобіотичного
забруднення флори.
Втім аналізом отриманих відомостей виявлено, що показник ступеня фітобіотичного
забруднення залежить від низки чинників, сумарний вплив яких важко розділити. Очевидно, що
висновок про мінімальне значення показника поточного фітобіотичного забруднення флори
природного заповідника «Михайлівська цілина», яке пов’язане з тривалим режимом абсолютної
охорони, є передчасним з огляду на незначну площу заповідника та здебільшого степовий
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характер його фітоценозів, на відміну від переважної більшості національних природних
парків, площі яких на один-два порядки більші, а у рослинному покриву наявні крім лісових
культурні деревні насадження у віці плодоношення. Разом з тим флори установ ПЗФ з тривалим
режимом охорони здебільшого різняться ближчим до середнього або нижчим за нього рівнем
фітобіотичного забруднення. Натомість нещодавно засновані об’єкти природно-заповідного
фонду виділяються значною участю чужорідного елемента, але це, безумовно, пов’язане також
зі структурою їхніх угідь.
Слід визнати ще одну «технічну» причину відмінностей між флорами установ ПЗФ за цією
ознакою. Йдеться про те, що в окремих випадках авторам не вдалося повністю уникнути
неповного виявлення адвентивних видів. Прикладами є низьке фітобіотичне забруднення флор
національних природних парків «Дворічанський» та «Слобожанський». Проте високе
фітобіотичне

забруднення

флор

національних

природних

парків

«Хотинський»

та

«Кармелюкове Поділля» деякою мірою можна пояснити ретельними польовими обстеженнями
за безпосередньої участі авторів, а флор «Голосіївський» та «Мезинський» ще і систематичним
флористичним моніторингом штатними співробітниками, що дало змогу якнайповніше
залучити до списків навіть випадкові види-оселенці.
Значущого кореляційного зв’язку ані між площею об’єкта природно-заповідного фонду і
чисельністю аборигенних видів, ані між площею та чисельністю чужорідних видів не виявлено.
Проте з’ясовано, що чисельність адвентивних видів зростає зі збільшенням чисельності
аборигенних видів. Вона корелює також із загальною чисельністю видів.
Ці кореляції вказують, що закономірності поширення аборигенних і адвентивних видів
визначаються одними і тими самими факторами. Важливо підкреслити, що появу адвентивних
видів не стримує наявне різноманіття аборигенних видів та їх угруповань. Проте виявлено
слабку зворотну кореляцію між часткою адвентивних і чисельністю аборигенних видів, що є
підставою для припущення: чисельність аборигенних видів, відповідна «виповненій флорі»,
здатна стати бар’єром для проникнення видів-оселенців. Установлено видове різноманіття обох
фракцій флор установ ПЗФ: у 9 випадках досягає, а у 6 з них перевищує верхню межу зональної
видової виповненості флори. Чисельність аборигенної фракції сягає зонального стандарту лише
у 6 флорах установ ПЗФ.
Сучасна концепція співіснування видів виходить з того, що відразу за розселенням
починається процес взаємодії видів, а їх екологічна подібність визначає той чи інший механізм
співіснування (Гиляров, 2010), наприклад, їхня потенційна й реалізована толерантність
(Камелин, 2014). Вочевидь виповненість флори зумовлює ступінь її стійкості проти фітоінвазій.
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Типологічна структура
Унаслідок значної ролі адвентивних видів у флорах установ ПЗФ очікували, що типологічна
структура адвентивної фракції буде близькою до такої у флорі України в цілому. Однак в
окремих об’єктах виявлено суттєві розбіжності, що вочевидь пов’язано з описаними раніше
передумовами формування флор установ ПЗФ.
Розглянемо структуру клімаморфотипів за класифікацією К. Раункієра. Встановлено, що
серед флор установ ПЗФ майже половину (54%) складають терофіти, в адвентивній фракції
флори України їх частка дорівнює 68%. Разом з тим звертає на себе увагу значна участь
фанерофітів (27%), на відміну від флори України, де її частка становить лише 7%
(Протопопова, 1991). Таке явище пов’язане, очевидно, з наявністю лісових культур
неаборигенних деревних видів, що досягли віку плодоношення та дисемінації у межах флор
установ ПЗФ національних природних парків. Наявність великої частки фанерофітів диктує
необхідність урахування цього факту для формування тактики запобігання фітоінвазій щодо
флор природно-заповідного фонду. Решта клімаморфотипів за наявністю у флорах установ ПЗФ
збігається з їх часткою у флорі України. За часом занесення у флорах установ ПЗФ несуттєво
переважають неофіти. В цілому разом з евнеофітами їх частка дорівнює 75%. Отже, 3/4 видівоселенців у межах природно-заповідного фонду Лісостепу з’явилися за останні 100 років (див.
рис. ???, б). На території України в адвентивній фракції вони також переважають, але частка
археофітів вища (35% проти 25%). За способом занесення видів у флорах установ ПЗФ більше
ергазіофігофітів (57%). Однак це панування передусім пов’язане зі специфікою досліджуваних
флор установ ПЗФ, частину яких складають флори національних природних парків зі значною
чисельністю інтродукованих деревних рослин (див. рис. ???, в; 7, в). Постає питання
оцінювання достовірності отриманих даних аналізу, яке неодноразово вже порушували
(Майоров, 2012).
За ступенем натуралізації структура флор установ ПЗФ дещо відмінна від структури
адвентивної фракції флори України. Половина видів флор установ ПЗФ за ступенем
натуралізації є епекофітами, найменшу групу складають агріофіти (10%). Проте це не
пом’якшує ситуацію в об’єктах природно-заповідного фонду. Зафіксовано 35 чужорідних видів,
що натуралізувалися в природних і напівприродних екосистемах природоохоронних об’єктів,
які вочевидь складають конкуренцію аборигенним видам (див. рис. 6, г). Різницю у флорі
України становлять колонофіти – 16% проти 28%, та ефемерофіти – 24% проти 13%. Сумарна
чисельність цього так званого нестабільного елемента адвентивної фракції у флорі України
дорівнює 41% порівняно з 40% у флорах установ ПЗФ, тобто розбіжність не є суттєвою.
Деякі види-оселенці флор установ ПЗФ оцінювати як чужорідні передчасно. Наприклад,
випадкові види, безумовно культивовані, якщо і дичавіють, то вторинного ареалу ще не
утворили, а для свого поновлення потребують постійного надходження діаспор ззовні.
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Здебільшого деревні види, схильні до здичавіння, такі: серед хвойних – Larix decidua Mill., L.
sibirica Ledeb., Picea abies (L.) Karst., Platycladus orientalis (L.) Franco, Juniperus communis L.;
серед квіткових рослин – Catalpa speciosa (Warder ex Barney) Warder ex Engelm., Corylus colurna
Mill., Prunus insititia L., Salix babylonica L., Tilia americana L. тощо. Подібні факти В.Л. Шевчик,
А.Л. Продченко (2001) вже наводили щодо поновлення самосівом деяких дерев-екзотів у
природному заповіднику «Канівський». За їх оцінюванням, у Gymnocladus dioicus (L.) K. Koch.
та Phellodendron amurense Rupr. відсутня перспектива насіннєвого поновлення за даних умов.
Утім Quercus borealis, Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, Celtis occidentalis L., Ptelea trifoliata L.
формували розріджений підріст. Проте, на думку авторів, жоден з названих видів-екзотів не
виявив потенції едифікатора, тому не становить загрози для типових фітоценозів заповідника.
«Нестабільним елементом» є декоративні «рослини-біженці» з клумб та палісадників:
Antirrhinum majus L., Calendula officinalis L., Cosmos bipinnatus Cav., Echinacea purpurea (L.)
Moench, Portulaca grandiflora L. Хоча випадок тривалого культивування, наприклад Calendula
ojficinalis, засвідчує безперспективність його експансії, такі види, як Elsholtzia ciliata і
Thladiantha dubia, все частіше згадують у перелікахх адвентивних рослин для різних територій.
Окремо слід наголосити, що культурні сільськогосподарські рослини постійно трапляються на
межах охоронюваних біотопів з агрофітоценозами, часом уздовж доріг (Avena sativa L.,
Fagopyrum esculentum Moench, Helianthus annuus L., Hordeum vulgare L., Panicum miliaceum L.).
Те саме стосується овочевих і пряних культур: Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai,
Cucurbita pepo L., Dracocephalum moldavica L., Lycopersicon esculentum L. Зазвичай ці види
розглядають як ефемерофіти, їхня частка дорівнює 24% (86 видів). Слід згадати й колонофітів,
які хоч і утворюють колонії та поновлюються вегетативно, вторинних ареалів не сформували.
Частка останніх – 16% (57 видів), а разом з ефемерофітами – 40% (143 види). Ці дві категорії
неаборигенних видів для місцевого біорізноманіття у найближчі роки інвазійної загрози не
становлять. Проте ефемерофіти, як і колонофіти, підлягають постійному спостереженню через
динамічність міграцій та відомий з практики тривалий період адаптації їх місцевих популяцій
до нових умов.
Актуальним є визначення безпосереднього втручання видів-оселенців у природні біотопи,
що пов’язано з трансформацією останніх, спричиненою інвазією. За винятком антропогенно
трансформованих біотопів, розподіл видів-оселенців по їх типах має три рівні.
До першого рівня належать: злаково-трав’янисті біотопи (луки, степи та пустища – тип
Е), що виявилися найчисленнішими реципієнтами чужорідних видів (48%); біотопи лісів і
чагарників (тип G), які також зазнають значної трансформації, заростаючи агресивними
фанерофітами (Acer negundo L., Amorpha fruticosa L.). Свиту трав’яних рослин складають
мезофіти та ксеромезофіти з різним адаптивним потенціалом, наприклад вид-трансформер
Impatiens parviflora L. Вони поглинули 46% видів-оселенців.
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Другий рівень складають 3 типи біотопів-реципієнтів, а саме: сформовані хамефітами та
нанофанерофітами (тип F); зумовлені геоморфологічними та акумулятивними процесами (тип
H); перезволожені трав’яного типу (тип D). Ці біотопи представлені в усіх об’єктах установ
ПЗФ, проте мають дуже вузьку амплітуду екологічних чинників і займають незначні площі, що
ускладнює закріплення оселенців. У біотопах типів F i H відмічені лише види-убіквісти зі
специфічною приуроченістю до едафотопів. У перезволожених біотопах (тип D) наявні
чужорідні види з активною стратегією (23%) – Oenothera biennis L., Bidens frondosa L., Xanthium
spinosum L., Cyclachaena xanthiifolia. Незначна їхня частка засвідчує високий рівень спротиву
середовища, незважаючи на збіднений видовий склад біотопів і значний тиск надходження
діаспор. Висока ємність типу D біотопів пояснюється різноманіттям потенційних екологічних
ніш, що зумовлено їх складною структурою. Зазначена ємність пов’язана також з
безпосередньою близькістю шляхів перенесення – транспортних мереж і водотоків.
На третьому рівні видового багатства адвентивних видів – біотопи континентальних
водойм (тип С). Лише 2% антропофітів (Acorus calamus L., Elodea canadensis, E. nuttallii
(Planch.) H. St. John, Pistia stratiotes L. тощо) зафіксовано у водоймах. До складу біотопів,
сформованих діяльністю людини (тип I), увійшли всі адвентивні види.
Отже, види-оселенці проникли до всіх типів біотопів у Лісостепу, втім їх ступінь
постійності різний. Виключно в одному типі, а саме біотопах, сформованих господарською
діяльністю людини, поширеність видів-оселенців дорівнює 22%, чисельність їх за зростання
кількості освоєних біотопів зменшується, а в семи типах біотопів не поширений жоден вид
адвентивної фракції. Це пов’язане з наявністю двох середовищ – повітряного та водного. У
цілому постійність видів у типах біотопів закономірна – більше видів обмеженого поширення.

3.3 Інвазія чужорідних видів в Степових екосистемах
3.3.1 Чужорідні види флори в межах степових екосистем України
Проблема розселення видів неаборигенних рослин із кінця ХХ ст. перебуває в центрі
уваги міжнародної ботанічної спільноти. Своєчасне виявлення та запобігання подальшому
поширенню видів адвентивних рослин є одним із важливих завдань флористики та необхідною
умовою виконання Україною положень Конвенції з біологічного різноманіття (Convention on
Biological Diversity), Глобальної стратегії щодо інвазійних адвентивних видів (Global Strategy on
Invasive Alien Species), Європейської стратегії щодо інвазійних адвентивних видів (European
Strategy on Invasive Alien Species) та інших міжнародних та вітчизняних документів [152, 1, 130].
На особливу увагу заслуговують види-трансформери, які докорінно змінюють видовий склад
природних рослинних угруповань. Інвазійний потенціал цих видів неможливо виявити без
дослідження їхнього впливу на довкілля на регіональному рівні, оскільки він залежить від
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природних умов і ступеня антропогенної трансформації рослинного покриву, а також від
адаптаційних можливостей кожного з видів.
Проблема фітоінвазій в Україні, де адвентивні види судинних рослин складають 14%
загальної флори, відчувається надзвичайно гостро [148]. Перебіг процесу адвентизації флори в
різних регіонах країни відбувається з не однаковою інтенсивністю. Саме тому дослідження
фітоінвазій на регіональному рівні є актуальними як у науковому, так і практичному (для
організації контролю за розповсюдженням найнебезпечніших видів рослин, охорони довкілля
тощо) відношеннях. Негативний вплив інвазійних видів на біорізноманіття найбільше
відчувається в тих регіонах, де природний рослинний покрив досить фрагментований.
Степова зона Одним із регіонів, де адвентизація флори відбувається особливо
інтенсивно, є Північне Причорномор’я, рослинний покрив якого докорінно трансформований
господарською діяльністю.
Флора та рослинність Північного Причорномор’я досліджувалися тривалий час, проте
переважна більшість праць була присвячена вивченню природного рослинного покриву.
Публікації про неаборигенні рослини мають фрагментарний характер, більшість із них – це
повідомлення про знахідки нових адвентивних видів рослин, нові місцезнаходження, а також
відомості про них у регіональних флористичних зведеннях (E. Lindemann, Й.К. Пачоський, О.А.
Яната, П.С. Шестериков, П.А. Опперман, В.А. Чешко, Т.М. Гольд, М.І. Котов, Г.І. Білик, В.С.
Ткаченко, Д.К. Ларіонов, М.Є. Воробйов та ін.). Лише у другій половині ХХ ст. почалося
цілеспрямоване вивчення адвентивної фракції фло ри регіону [192, 125], згодом – детальніші
дослідження окремих центрів концен трації видів адвентивних рослин, якими є морські порти
[193], міста [191, 194], а також окремих фракцій урбанофлор [196], синантропізації деяких типів
рослинності [116, 125] та об’єктів природно-заповідного фонду [127, 131, 133, 134, 135, 143,
146, 167]. Окрім того, сучасний підхід до вивчення адвентивних рослин вимагає, перш за все,
виявити інвазійні види (інвайдери) і визначити їхній вплив на конкретні еко системи. Без таких
відомостей неможливе прогнозування фітоінвазій, попе редження експансій інвазійних видів і
контроль за видами неаборигенних рос лин. Для розв’язання цих і багатьох пов’язаних з ними
питань потрібне нако пичення даних про інвазійну спроможність видів у різних умовах. Саме
тому в цій статті зроблено першу спробу виявити чужорідні види, або ключові види («keystone» species), за класифікацією D. Richardson et al. [38, 60, 68, 71, 78, 87, 96, 97], тобто ті, які
здатні змінити характер, умови, структуру або й саму природу екосистем та екотопів на значних
територіях. Крім того, потрібно було з’ясувати інвазійну спроможність таких видів, а також
оцінити інвазіабельність (вразливість до ін вазій) окремих рослинних угруповань Північного
Причорномор’я.
Попередній перелік видів адвентивної фракції флори всієї степової зони налічує 468
видів рослин, у т.ч. 314 кенофітів та 134 археофітів.
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За ступенем натуралізації переважають епекофіти (291 вид); агріофітів виявлено 37
видів, агріо-епекофітів – 12, а решта видів складають так званий нестабільний компонент
адвентивної фракції флори регіону.
Найбільшу загрозу для біорізноманіття регіону становить найвища за ступенем
натуралізації група видів адвентивних рослин, які, вкорінюючись у фітоценози, відіграють у
них роль едифікаторів і можуть змінювати деякі показники середовища, наприклад, режими
зволоження, освітлення, вологості повітря, параметри ґрунтів тощо, тобто чужорідні види.
Зміна умов існування і високий біопотенціал, що забезпечує конкурентоспроможність чужинця,
негативно впливають на видовий склад та структуру ценозів, сприяючи їхній трансформації.
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фітоценотичного рівнів фітоінвазій [134, 135, 169, 192] на підставі даних вивчення трьох
основних аспектів, що забезпечують активність поширення інвазійного виду: а) виявлення
характерних біологічних рис видів інвазійних рослин, б) з’ясування інтенсивності та масовості
занесення діаспор (насіннєвий прес), в) характеристика угруповань або екосистем, які зазнали
впливу фітоінвазій, визначення їхньої інвазіабельності.
Відповідно до цих критеріїв було виділено групу інвазійних видів, до якої включено 58
видів із 29 родів і 19 родин, що складають 12,4 % адвентивної фракції флори регіону [164] та
61,0 % – кількості інвазійних видів, які входять до складу адвентивної фракції флори України
[165], а серед них виділена група трансформерів (13 видів), що становить 22,4 % кількості
інвазійних видів регіону. Вже ці первинні показники свідчать про загрозливий стан аборигенної
флори, яка деградує під дією антропогенного пресу і натиском чужинців.
Аналіз даної групи показав, що більшість видів (7) належить до родини Asteraceae, а до
інших родин – по 1–2 види, що характерно для адвентивних фракцій флор.
Найчисельнішими за кількістю видів є однорічники (6 видів, або 46,1 %); багаторічників
– 4 (30,7 %), кущів і дерев – 3 види (23,0 %). Першою регіональною особливістю даного спектра
є високий відсоток дерев, кущів, багаторічників [168], загалом не характерний для адвентивних
фракцій флор. Наприклад, в адвентивній фракції флори України дерев і кущів лише 3,5 %.
Другою регіональною особливістю чужорідних видів у флорі Північного Причорномор’я
є переважання мезофітної групи у спектрі гігроморф, порівняно зі спектрами адвентивних
фракцій інших флор, у т.ч. і всієї флори України, незважаючи на переважно ксеричні умови
регіону.
За географічним походженням видів спектр чужорідних видів також відрізняється від
спектрів як адвентивної фракції регіональної флори, так і флори України, у яких провідне місце
займають давньосередземноморські та середземноморські види, тоді як серед чужорідних видів
переважають північноамериканські види (9); в інших групах налічується по 1–2 види, зокрема:
середземноморських – 2, малоазійських і середземноморсько-східно-туранських – по 1 виду.
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Така ситуація, як ми вважаємо, значною мірою обумовлена зміною клімату в регіоні
останніми десятиліттями. Так, наприкінці ХХ ст. внаслідок збільшення кількості опадів,
підвищення середнього значення зимової та зниження літньої температур, зменшення
випаровування тощо клімат загалом став м’якшим і вологішим [117]. Саме в цей період
зафіксовано активне розповсюдження в регіоні та проникнення в різні типи напівприродних і
природних рослинних угруповань видів із високою інвазійною здатністю, наприклад Elaeagnus
angustifolia L., Amorphafruticosa L., Salixfragilis L. [194] та ін., навіть тих, які здавна відомі тут,
але до кінця минулого століття не виявляли такої тенденції. Хоча ці види найуспішніше
натуралізувалися в азональних рослинних угрупованнях (переважно у заплавах, по берегах
річок та інших водойм), останнім часом спостерігається чітка тенденція до активного
поширення деяких із них на піщаних аренах, морських узбережжях, засолених луках, інколи –
проникнення у піщаний степ. Активна інвазія цих видів, можливо, пов’язана з мезофітизацією
умов довкілля в регіоні. Підтвердженням цього припущення є результати експериментальних
досліджень, проведених в інших регіонах, які довели, що збільшення вологозабезпечення
ксеричних біотопів здебільшого підвищує інвазіабельність трав’янистих рослинних угруповань
і сприяє вкоріненню в них дерев і кущів [189]. Окрім того, за даними цих авторів, збільшення
водозабезпечення спричиняє не лише перерозподіл водного режиму біотопів, а й зміни ступеня
засолення ґрунтів, унаслідок чого види, які витримують засолення, отримують перевагу у
конкуренції. Цим можна пояснити, наприклад, активне вкорінення Elaeagnus angustifolia в
лучні, насамперед засолено-лучні, ценози [195].
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регіонального спектрів свідчать про те, що вільну або частково вивільнену екологічну нішу
швидше займають види інших систематичних і еколого-ценотичних груп, ніж ті, які найбільше
поширені в регіоні.
Серед хроноелементів у складі чужорідних видів переважають кенофіти (11 видів), за
способом занесення – ксенофіти (10), за ступенем натуралізації – агріо-епекофіти (10).
Більшість чужорідних видів натуралізувалися на фітоценотичному рівні, тобто ці види
подолали F-бар’єр, активно поновлюють популяції та більш-менш масово розповсюджуються
як в антропогенних, так і напівприродних, інколи й у природних4, екотопах.
Серед чужорідних видів є надмірні споживачі наявних ресурсів середовища, які
виснажують ґрунт, і донори, котрі збагачують ресурсні можливості середовища.
Результати проведених досліджень свідчать, що види інвазійних рослин, які складають
12,4 % адвентивної фракції флори регіону, є не лише «доповненням» до регіональної флори, але
4

На нашу думку, угруповання, або флорокомплекс, можна вважати природними доти, доки вплив виду-трансформера через зміну
ним деяких абіотичних і біотичних факторів середови ща, а також притаманну йому фітоценотичну активність почне позначатися на
видовому складі та структурі цього угруповання, або флорокомплексу. На перших етапах вкорінення у природне угруповання видтрансформер може відігравати компенсаторну функцію (тобто за мінити природний вид без втрат для біоценозу) або додаткову (в
ненасиченому угрупованні).
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й впливовим чинником, який спричиняє суттєві зміни у складі та структурі флори і рослинних
угруповань Північного При чорномор’я. Насамперед це стосується чужорідних видів (22,4 %
інвазійних видів регіону), фітоценотична активність яких і участь у рослинному покриві свід
чить про посилення процесу його синантропізації та підвищення ступеня інвазіабельності
рослинних угруповань регіону, що свідчать про загрозливий стан його рослинного покриву,
також тенденції до погіршення.
За специфікою участі в сукцесійних рядах рослинних угруповань регіону серед них є:
а) види, ценопопуляції яких мають синекологічний оптимум у нетривалих серійних біоценозах,
поширеність котрих найбільшою мірою визначена постійністю прямих господарських
впливів (Ambrosia artemisiifolia, Arrhenatherum elatius, Conyza canadensis, Solidago
canadensis);
б) види з тривалим онтогенезом, ценопопуляції яких охоплюють кілька стадій сукцесій (Acer
negundo, Amorphafruticosa, Robiniapseudoacacia);
в) види, ценопопуляції котрих мають синекологічний оптимум у біоценозах, де рівновага
найчастіше підтримується внаслідок прямого впливу природних і, рідше, непрямої дії
господарських факторів (Bidens frondosa, Impatiens parviflora, Xanthium albinum).
Очевидним є те, що проблема фітоінвазій в регіоні та в усій Україні потребує розгляду
її як одного з пріоритетних аспектів діяльності природоохоронних органі зацій. У зв’язку з цим
до першочергових завдань стосовно збереження природ ної флори належать: контроль за
розвитком фітоінвазій, що включає насампе ред моніторинг інвазійних рослин, особливо
трансфомерів, на флористично му, ценотичному та популяційному рівнях; з’ясування біоекологічних осо бливостей, які складають їхній адаптаційний комплекс у регіоні; картування
локалітетів; прогноз подальшого розповсюдження цих видів; максимальне за безпечення
збереженості існуючих і збільшення кількості об’єктів природно-заповідного фонду регіону за
рахунок тих територій, на яких ще досить непо гано зберігся природний рослинний покрив.

3.3.2 Чужорідні види фауни в межах степових екосистем України
Лісостепова та Степова зони України є найбільш освоєними й густо населеними, особливо
приморські ділянки. Ведеться інтенсивна сільськогосподарська діяльність, під оранкою
перебуває до 85-90% території різних областей. Розвинена густа мережа транспортних
сполучень, ліній електропередач, нафто- та газопроводів. Уздовж доріг та полів висаджені
захисні лісосмуги, місцями створені штучні ліси площею до 500-1500 га. Створена мережа
зрошувальних каналів, водоймищ та ставків. Побудовані великі, середні й малі міста й
численні села. У результаті від природних біотопів залишилися невеликі ділянки, часто
оголошені природно-заповідними об’єктами, але й вони зазнають значне антропогенне
навантаження. За останні 100 років у регіоні зникли багато видів, особливо степові й водноболотні. Серед ссавців тарпан, або степовий кінь, сагайдак, бабак, степова лисиця, або корсак,
їжак вухатий, степова пищуха; серед птахів – орел степовий, хохітва, боривітер степовий, чайка
степова, жайворонок чорний, жайворонок білокрилий, дерихвіст степовий, дикий сизий голуб.
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Особливо великі втрати видів відзначені в регіоні локально, у невеликій кількості вони ще
збереглися в природних заповідниках [205].
У 20-ому сторіччі одночасно зі зникненням окремих видів у регіоні відзначалася поява
нових тварин, що раніше не жили в ньому, що призвело до біологічних інвазій. Були успішно
інтродуковані й акліматизовані кулан туркменський, олен благородний, олень плямистий, лань,
муфлон, єнотоподібний собака, норка американська, ондатра, білка, дикий кролик, фазан
звичайний. У водоймах успішно прижилися й сталі промисловими кефаль далекосхідна,
пелінгас, амур білий, амур чорний, товстолоб строкатий, американський канальний сом,
американський смугастий окунь, карась срібний. У гірському Криму акліматизовані також
кеклик, а в річках – форель. Невдалими виявилися спроби акліматизації скунса, нутрії, павича,
бородатої, або даурської куріпки. Проведена реакліматизація зниклого раніше бабака, у загонах
біосферного заповідника Асканія-Нова відпрацьований метод відновлення сагайдака, якого
ніде випускати в природу.
Шляхом природнього розселення регіон у другій половині 20-го сторіччя слідом за появою
лісових насаджень заселили лось, куниця лісова, тхір чорний, дрізд чорний, дрізд співочий,
дрізд гірський, чикотень, кам’янка іспанська, сорокопуд червоноголовий; у містах та селах
стали численними й звичайними куниця кам’яна, дятел сірійський, горлиця садова, голуб
сизий, горихвістка чорна, з’явилася сова сипуха. У водні й коловодні біотопи потррапили
шакал, гага звичайна, чайка білолохвоста, чапля єгипетська, трав’янка чорноголова,
синьошийка, плиска жолвтоголова. До категорії адвентивних видів, що потрапили в природні й
антропогенно-трансформовані біотопи завдяки людині із транспортом, вантажами або
випущеними ненавмисно з акваріумів, належать пацюк сірий, миша хатня, американський
сонячний окунь, ротань-головешка, чебачок амурський, тиляпія, піранья [206, 154, 102].
Якщо в першій половині ХХ сторіччя відзначена поява в регіоні 5 нових видів, то в другій
половині – понад 50 нових видів хребетних. Темпи біологічних інвазій наростають,
незважаючи на припинення робіт з акліматизації цінних господарсько-важливих видів тварин.
В останні десятиліття почастішали випадки зальоту нових видів птахів, що може стати
найближчим часом початком їх інвазії в регіоні. Як залітні, в 1995-2010 рр. відзначені
фламінго, султанка, горлиця велика, рибалочка строкатий, кропив’янка пустельна, вівчарик
жовточеревий, вівчарик свытлочеревий, кам’янка білогуза, дрізд Науманна, дрізд чорноволий,
чечевиця велика, чечевиця сибірська, очеретянка широкохвоста, кропив’янка співоча,
кропив’янка середземноморська, кропив’янка Рюппеля, кропив’янка рудогруда [154, 102].
Перевага серед них південних видів свідчить про зміну клімату убік потепління. Це
підтверджується також появою нових зимуючих видів птахів на півдні регіону, за останні 30
років їх перелік поповнився 50-ю видами й продовжує збільшуватися (баклан великий, баклан
малий, чапля руда, чепурна мала, лелека білий, журавель сірий, перепілка, чайка тощо.).
Важливим аспектом біологічних інвазій є освоєння новими видами не тільки традиційних
та звичних для них біотопів, але й нетипових, насамперед рудеральних та урбанізованих. На
наших очах відбувається перерозподіл їх чисельності в різних біотопах, з наступним виходом з
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спочатку захопленого біотопу-плацдарму в інші, в міру наростання чисельності у більшість в
конкуренції з екологічно близькими аборигенними видами. Яскраві тому приклади – виселення
куниці кам’яної, пацюка сірого, дятла сірійського, горлиці садової з населених пунктів на
водойми й у ліси, це освоєння агроландшафтів фазаном звичайним.
Напрямок інвазій проходить, як правило, по екологічних жолобах каналізовано, рідше
широким фронтом. Найбільш швидке вселення нових видів відбувається під дією
антропогенних факторів та в результаті господарської діяльності. Для ссавців важливим
фактором став розвиток комунікацій (пацюк сірий, миша хатня), для птахів – перетворення
ландшафтів та біотопів, для риб – цілеспрямована інтродукція. Свого роду накопичувачами
стали морські й річкові порти Одеси, Херсона, Миколаєва та інші види, що звідки знов
з’явившись у регіоні, починають потім розселятися.
Розселення тварин полегшується широкою мережею автомобільних доріг та залізниць,
пришляхові й полезахисні лісосмуги, долини річок які стали для них своєрідними екологічними
коридорами (лось, видра річкова, тхір чорний тощо). Ще один шлях випадкового проникнення
чужорідних видів – втеча зі звіроферм (норка американська), випадковий або навмисний
випуск

акваріумних риб

у природні водойми

(ротань-головешка, тиляпія,

піранья,

американський сонячний окунь тощо.). Більшість нових видів освоїла в регіоні тільки придатніі
для них біотопи, тому їх розміщення має локальний плямистий або стрічковий характер у силу
високої

неоднорідності

й

мозаїчності

ландшафтів. Це полегшує

їхнє

господарське

використання, а при необхідності й проведення заходів щодо регулювання чисельності.
Деякі нові види, потрапляючи в нові умови мешкання, швидко збільшують чисельність
та вже завдають істотної шкоди людині. Ондатра руйнує іригаційні спорудження, земляні
греблі й береги степових річок. Дикий кролик є носієм вірусного захворювання міксаматозу,
збудники якого періодично передаються домашнім кроликам та викликають їхній масовий
падіж (табл. 3.2). Вивірка телеурка (вивірка сибірська) стала завдавати серйозної шкоди
виноградникам, а також поновленню букових лісів у Криму.
Таблиця 3.2 Перелік найбільш небезпечних інвазійних видів тварин Європи та Євразії (складено
на підставі переліку найбільш небезпечних інвазійних видів світу)
№
з/п
11.
12.

Наукова назва

Українська назва

Carcinus maenas (Linnaeus, 1758)

13.
14.

Cercopagis pengoi (Ostroumov,
1891)
Cervus elaphus Linnaeus, 1758
Cinara cupressi (Buckton, 1881)

Благородний олень

17.

Cyprinus carpio Linnaeus, 1758

Сазан

18.

Dreissena polymorpha (Pallas,
1771)
Mus musculus Linnaeus, 1758

Дрейсена річкова

32.

Миша хатня

Класифікація
Вищі раки:
Portunidae
Зяброногі:
Cercopagidae
Ссавці: Оленеві
Комахи: Справжні
тлі
Прменепері риби:
Коропові
Двостулкові:
Дрейсеніди
Ссавці: Мишині

Природний ареал
Європа, Північна
Африка
Південна Європа
Євразія
Південна Європа
Європа
Європа
Азія
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№
з/п
34.

Myocastor coypus (Molina, 1782)

Нутрія

33.

Mustela erminea Linnaeus, 1758

Горностай

35.

Чорноморська
мідія
Дикий кролик

Двостулкові: Мідії
Ссавці: Зайцеві

Південна Європа

49.

Mytilus galloprovincialis Lamarck,
1819
Oryctolagus cuniculus (Linnaeus,
1758)
Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758

Євразія, Північна
Америка
Європа

Шпак звичайний

Птахи: Шпакові

50.
54.

Sus scrofa Linnaeus, 1758
Vespula vulgaris (Linnaeus, 1758)

Свиня дика
Оса звичайна

55.

Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758)

Лисиця звичайна

Ссавці: Свині
Комахи: Справжні
оси
звичайна

Євразія, Північна
Африка
Євразія
Євразія, Північна
Америка
Ссавці: Псові

38.

Наукова назва

Українська назва

Класифікація

Природний ареал

Ссавці: Щетинкові
щури
Ссавці: Куньї

Південна Америка

Усього на території регіону з метою акліматизації було випущено 47 видів ссавців, 5
видів птахів, 35 видів риб, але більшість цих видів не прижилася, були винищені хижаками або
браконьєрами (скунс, нутрія, єнот-полоскун тощо.).
Позитивний економічний ефект дала акліматизація лише деяких риб (піленгас,
товстолоб, амур білий тощо.), єнотоподібного собаки, ондатри, лані, муфлона, фазана
звичайного, вселення норки американської, горлиці садової, частка яких склала менш 10% від
загальної кількості. Це підтверджує ступінь невдачі й абсурдності акліматизаційних робіт.
Ондатра й горлиця садова серед них дають яскравий приклад «екологічного вибуху»,
тобто багаторазового щорічного росту чисельності, розширення ареалу й надвисокої щільності
популяцій.
Таким чином, біологічні інвазії придбали масовий характер та стрімкі темпи саме в 20
сторіччі в результаті непродуманої акліматизації, інтенсифікації промисловості, сільського
господарства й економічних відносин, антропогенної трансформації природних ландшафтів.
В останні десятиліття сввій внесок у цей процес вносять торгівля сільськогосподарською
продукцією й екзотичними тваринами, туризм, спортивне полювання й рибальство, розвиток
аквакультури (рис. 3.1).

Рисунок 3.1. Приклад штучного розведення австралійських раків
Останні роки збільшується кількість таких інвазійних видів, як єнотоподібний собака та
норка американська (1, 2, 7, 9, 10).
Є йморівна поява ще 5 видів савців: підковоніс підземний, нічниця крихітна, вечірниця
велика, нетопир білосмугий, єнот-полоскун [166].
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3.4 Інвазія чужорідних видів в ПЗФ Степу
Аналіз адвентивної флор проведений у 10 особливо охоронюваних природних
територіях у складі 3 біосферних, 6 відділень 4 природних заповідників та 3 національних
природних парків, розташованих у Степовій природній зоні на рівнинній частині України
(рис.3.2, табл. 3.3).
Видовий склад флори окремих об’єктів ПЗФ та її адвентивної фракції встановлені по
загальнодоступних публікаціях (Бурда 1997, 2007, 2007а, 2014, 2015; Зав’ялова, 2017,
Нестеренко 2007; Нечитайло та ін. 2002; Чорна та ін. 1988; Дубині та ін. 2003; Шеляг-Сосонко
та ін. 1988; Коломійчук, Яровий 2011; Глухов та ін. 2010 та Літописах окремих установ).
Для порівняння обрані: видова різноманітність адвентивної фракції флори, її
таксономічна й типологічна структура, рівномірність просторового розподілу чужорідних видів
– ступінь їх сталості за ознакою «наявність-відсутність» у досліджуваних флорах.
Таблиця 3.3 Установи ПЗФ загальнодержавного значення у Степовій зоні України
№ з/п

Назва

Дата створення Площа, га
Природні заповідники
1. Дніпровсько-Орільский природний
1990
3766,0
заповідник
2. Єланецький степ
1675,7
17 липня 1996
року
3. Луганський (Станично-Луганське,
2122,0
12 листопада
Провальский степ, Стрільцівський степ)
1968 року
4. Український степовий природний
3145,6
1961 рік
заповідник (Кам’яні могили,
Хомутовський степ, Крейдяна флора)
10709,3
Всього
Біосферні заповідники
5. Асканія-Нова ім Ф. Е. Фальц-Фейна
33307,6
1898 рік
6. Дунайський БЗ
50252,9
1998 рік
7. Чорноморський БЗ
109254,8
1983 рік
Всього
8. Бузький Гард
9. Святі Гори
10. Азово-Сиваський
Всього

192815,3
Національні природні парки
6138,1
2009 рік
40448,0
1997 рік
52154,0
1993 рік
98740,1

Місцезнаходження
Дніпропетровська область
Миколаївська область
Луганська область
Донецька, Запорізька
області

Херсонська область
Одеська область
Херсонська, Миколаївська
області

Миколаївська область
Донецька область
Херсонська область
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Рисунок 3.2 Установи ПЗФ загальнодержавного значення у Степовій зоні України
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Таблиця 3.3 Загальні відомості проаналізованої флори степових екосистем об’єктів ПЗФ
Видова різноманітність флори
Адвентивна
Площа,
Зона, об’єкт ПЗФ
Усього,
фракція
га
видів
видів
%
Зона лісостепу
Канівський ПЗ
145
14
1039
2027,0
Ічнянський НПП
71
11
673
9665,8
Михайлівська цілина ПЗ
51
10
531
882,9
Гомільшанські ліси НПП
157
20
811
14314,8
Зона степів
Бузький Гард НПП
88
13
704
6138,1
Єланецький степ ПЗ
66
14
488
1675,7
Асканія-нова БЗ
121
24
509
33307,6
ОУСПЗ** Кам’яні могили
39
8
468
389,2
ОУСПЗ Хомутовський степ
76
13
604
1030,4
ОЛПЗ*** Провальский степ
62
9
729
587,5
Святі Гори НПП
106
14
781
40448,0
ОУСПЗ Крейдова флора
39
8
490
1134,0
ОЛПЗ Станично-Луганське
71
11
631
498,0
ОЛПЗ Стрільцівський степ
45
8
556
1036,5
Чорноморсько-Азовська приморська смуга степової зони
Дунайський БЗ
161
17
950
50252,9
Азово-Сиваський НПП
143
22
659
52154,0
Чорноморський БЗ
33
4
926
109254,8

Рік створення
*

1968 (1923)
2004 (1972)
1928
2004 (1929)
2009 (1988)
1996
1983 (1898)
1927
1926
1975
1997 (1963)
1988
1968
1923
1998 (1964)
1993 (1923)
1933 (1927)

На території вивчених об’єктів ПЗФ виявлено 484 чужорідних види, що належать до 278
родів nf 72 родин із трьох відділів – Polypodiophyta, Pinophyta і Magnoliophvta. Таксономічне
різноманіття свідчить про високу частку чужорідних видів рослин, прониклих в угруповання в
межах степових екосистем ПЗФ України. Вона досягає 60% від загальної кількості чужорідних
видів, що вказуються для території країни. Аналіз спектрів родин по кількості родів та видів, як
і спектрів родів по кількості видів розкрив головну особливість адвентивної фракції флори
ПЗФ: не тільки наявність, але в деяких випадках верховенство в них таксонів надвидового рівня
(родів та родин), відсутніх у природній флорі. Серед 72 родин адвентивної фракції в
аналізованих списках 18 чужорідних родин (25%). Головна частина спектра родин суттєво
відрізняється від такої для флори України (Asteraceae-Poaceae-Fabaceae-Rosaceae-BrassicaceaeCaryophyllaceае-Lamiaceae-Scrophulariaceae-Apiaceae-Cyperaceae) [108]. З 278 родів 139, або
50% є чужорідними. На перших двох ступенях родового спектра перебувають повністю
чужорідні для флори Східної Європи роди (Amaranthus та Xanthium), а наступні три місця
займають ті з них, у яких хоча й переважають антропофіти, але є в наявності й аборигенні види
(Chenopodium, Malva і Papaver).
Фракція чужорідних видів характеризується низкою особливостей типологічної
структури. Перевага терофітів (59%) наближає цю фракцію до біому пустель або ж флорі
агрофітоценозів як типу антропогенної трансформації. Однак, на відміну від природної флори
тут низька частка гемікриптофітів (20%) та висока – фанерофітів (19%).
Згадані співвідношення в таксономічній та типологічній структурі охоронюваних флор
змушують уже зараз серйозно замислитися про реальність виконання флорами ПЗФ у рівнинній
частині України їх еталонної функції. По способу заносу в адвентивній фракції ергазіофітів
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лише деяким менше ніж ксенофітів. У розподілі чужорідних видів за часом заносу значно
переважають ксенофіти, однак частка археофітів досягає третини. Склад фракції чужорідних
видів за ступенем натуралізації визначається не тільки часом заносу, але й ступенем
антропогенної трансформації охоронюваних екосистем. Ефемерофіти й колонофіти, які
вторинного ареалу ще не сформували, перевищують третю частину адвентивної фракції флори.
Однак переважають епекофіти (57%) частина, що залишився, фракції – агріофіти – містить
лише 7%. Панування епекофітів у межах ПЗФ в Україні, очевидно, являє собою звичайне
явище, пов’язане із загальною високою антропогенною трансформацією флори. Подібну
картину спостерігала, наприклад, [82] у флорах ПЗ на Керченському півострові ( у Криму).
Флора Опукського ПЗ із часток участі 5% антропофітів включала 81% епекофітів, а флора
Казантипського ПЗ, у недавньому минулому, що об’єднала сільськогосподарські поля,
відповідно, – 10% і 67%. Отже, археофіти, у більшості, у межах вивчених флор через високу
антропогенну трансформацію екосистем ПЗФ залишаються епекофітами.
Аналіз просторового розподілу чужорідних видів у межах вивчених флор виявив його
неоднорідність та невисоку подібність флор за ознакою «наявність-відсутність» виду. За
чисельністю чужорідних видів флори становлять п’ять груп: до 50 видів (Кам’яні могили,
Крейдова флора, Стрельцовський степ), від 51 до 100 видів (Яворівський, Михайлівська цілина,
Ічнянський, Бугский Гард, Єланецький степ, Провальський степ, Станичнолуганське,
Хомутовський степ), від 101 до 150 видів (Шацкий, Деснянсько-Старогутський, Канівський,
Асканія-Нова, Святі Гори, Азово-Сиваський, Меотида), від 151 до 200 видів (Гомільшанські
ліси, Дунайський, Приазовський) [90].
За часткою участі чужорідних видів у кожній флорі розподіл виглядає трохи інакше. До
групи флор з найнижчою участю антропофітів ( до 10%) належать НПП Ічнянський, ПЗ
Михайлівська цілина, Крейдова флора, Кам’яні могили, Провальский степ та Стрільцівський
степ. Групу за участю 11-15% становлять ПЗ Канівський, Еланецкая степ, Станично-Луганське,
Хомутовськийстеп, НПП Святі Гори; групу за участю 16-20% – НПП ДеснянськоСтарогутський, Гомільшанські ліси, Приазовський та Дунайський БЗ; групу за участю 21-24% –
НПП Азово-Сиваський, Меотида та БЗ Асканія-Нова. Таким чином, найвище біологічне
забруднення видового складу мають флори Чорноморсько-Приазовської приморської смуги з
незімкнутим рослинним покривом та легким заметом діаспор водою. Висока частка участі
антропофітів у складі флор БЗ Дунайський, Асканія-Нова. Усі згадані в останньому випадку
об’єкти ПЗФ із інтенсивною рекреацією [90].
Виявлена негативна залежність кількості антропофітів від тривалості режиму охорони та
позитивний зв’язок кількості видів- вселенців із загальною кількістюм видів флори й площею
об’єкта ПЗФ.
Флори територій з режимом охорони понад 100 років більш стійкі до міграцій
чужорідних елементів. Істотне виключення становить БЗ Асканія-Нова, у межах якого
перебувають більші за площею буферна зона та зона із традиційним природокористуванням.
Найбільш уразливі до вторгнення антропофітів динамічні флори приморської смуги Степової
зони, трав’яний покрив яких має не високу зімкнутість.
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Як і слід було сподіватися, мігрують чужорідні види за загальними законами розподілу
видів у просторі: безліч видів зустрічаються рідко, значно менше їх – із середнім ступенем
сталості й зовсім мало – масових. Це стосується як об’єктів ПЗФ із різних природних зон, так і
рівнинної частини України в цілому. Видалося б, що розподіл видів-вселенців повиннен бути
таким: найбільше їх із середнім ступенем сталості, а рідкісних та масових менше. Наскільки
нам відомо, численні зусилля екологів поки не змогли вірогідно пояснити цей феномен [97].
Більшість чужорідних видів аналізованих флор зустрічаються рідко. Як установлено,
поширення 167 видів (33%) обмежене лише однієї флорою. Тільки в НПП Подільські Товтри
відзначено 51 іммігрант, у тому числі декоративні рослини: дерева Gymnocladus dioicus (L.) K.
Koch., квітково-декоративні Papaver argemone, L., P. orientale L., Helleborus niger L., Aquilegia
vulgaris L., Ipomoea purpurea (L.) Roth, Salvia sclarea L., давно відомий, не широко
розповсюджений бур’ян Silene gallica L. та нова для України рослина багатоцільового
використання Bituminaria bituminosa (L.) Stirton.
Флора Дунайського БЗ має 37 оригінальних чужорідних видів, у тому числі, уперше
виявлені в Україні саме в цьому БЗ: Azolla caroliniana Willd., A. filiculoides Lam., Diplachne
fasticularis (Lam.) P. Beauv., Eclipta prostrata (L.) L., Solanum retroflexus Dunal, оригінальні S.
alatum Moench та біженець із культури Roemeria hybrida (L.) DC. [102].
Лише в НПП Гомільшанські ліси виявлено 21 чужорідний вид. Тут спостерігалося
здичавіння деревних екзотів: Phellodendron amurense Rupr., Populus x canescens (Aiton) Smith, P.
deltoides Marshall, Juglans nigra L., Salix matsudana Koidz., Deutzia scabra Thunb., Philadelphus
microphyllus Gray., Juniperus virginiana L., Larix decidua Mill., L. sibirica Ledeb. і
прибрежноводного злаку Zizania aquatica L.
У флорі БЗ Асканія-Нова – 15 оригінальних чужорідних видів, зокрема, Sesbania
herbacea (Mill.) Mcvaugh, Herniaria hirsuta L., Potentilla paradoxa Nutt. ex Torr. & A. Gray і
Scandixpecten-veneris L.
7 антропофітів, серед них здичавілий Fraxinus pennsylvanica Marshall, трав’янисті видибіженці з культури Camelina sativa (L.) Crantz та Fragaria moschata (Duchesne) Weston
зустрічаються тільки в Канівському ПЗ. Саме в цьому ПЗ уперше в Україні зафіксована
знахідка Elodea nuttallii (Planch.) St. John [159].
У межах НПП Меотида виявлено 7 оригінальних чужорідних видів, наприклад, Datura
meteloides DC., традиційний для місцевого населення грецького походження культивар
Molucella laevis L., а також Urtica pilulifera L. і Artemisia canadensis Michx. Останній вид
випадково виявлений в 1981 р. [120], з тих пір не згадувався, а сучасна доля його популяції не
відома.
У флорі НПП Приазовський також виявлено 7 оригінальних чужорідних видів, серед них Celtis
occidentalis L., Rubia tinctorum L.; у НПП Азово-Сиваський – 6, серед яких Halimodendron halodendron
(Pall.) Voss. 2005]. Флора НПП Святі Гори – 2 виду: Valerianella locusta (L.) Laterr., Sambucus racemosa L.
Флори чотирьох об’єктів ПЗФ містять по одному оригінальному антропофіту: Ічнянський НПП –
Symphytum peregrinum Lepech., НПП Бузьий Гард – Adonis annua L., ПЗ Єланецький степ – Valerianella
rimosa Bast.; ПЗ Станично-Луганське відділення – Anisantha diandra (Roth) Tutin. У складі флор ПЗ
Кам’яні могили, Крейдова флора, Михайлівська цілина, Провальський степ, Стрельцівський степ та
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Хомутівський степ оригінальних рослинних іммігрантів не виявлено; їхні флори демонструють фонове
біологічне забруднення.
Таблиця 3.4 Найбільш поширені чужорідні види рослин у природно-заповідному фонді України
№
з/п
1
2
3

Українська
Азола
каролінська
Азола
папоротеподıбна
Айлант
височенний

Назва виду
Латинська
Azolla caroliniana Willd.

Джерело
інформації*
З

Дунайський БЗ

Azolla filiculoides Lam.

З, Є

Дунайський БЗ

Ailanthus altissima (Mill.)
Swingle

З, Є, У

Symphyotrichum novae-angliae
(L.) Nesom
Symphyotrichum novi-belgii
(L.) Nesom
Symphyotrichum×salignum
(Willd.) Nesom
Symphyotrichum ciliatum
(Ledeb.) Nesom
Althaea officinalis L.
Ambrosia artemisiifolia L.

З

НПП «Бузький Гард»; ПЗ
Дунайський БЗ, Чорноморський
БЗ
потребує уточнення

З

НПП: «Бузький Гард»

З

НПП: «Бузький Гард»,
Ічнянський
НПП: «Бузький Гард»

5

Айстра
американська
Айстра вiрґıнська

6

Айстра вербова

7

Айстра війчаста

8
9

Алтея лікарська
Амброзія
полинолиста

10

Аморфа кущова

Amorpha fruticosa L.

З, Б, Є, У

11

Анакамптіс
лікарський
Анізанта
неплідна
Анізанта
покрівельна

Anagallis arvensis L.

Б

Bromus sterilis L. (Anisantha
sterilis (L.) Nevski)
Bromus tectorum L. (Anisantha
tectorum (L.) Nevski)

З

Elsholtzia ciliata (Thunb.) Hyl.

З

Hyoscyamus niger L.
Conium maculatum L.

Б
Б

Bromus squarrosus L.

Б

Carduus acanthoides L.

Б

19

Бджоляна трава
вiйчаста
Блекота чорна
Болиголов
плямистий
Бромус
розчепірений
Будяк
акантовидний
Бузок звичайний

Syringa vulgaris L.

З

20

В’яз низький

Ulmus pumila L.

З

21

Ваточник
сирійський

Asclepias syriaca L.

З, Є, У

22

Верба ламка

Salix fragilis L.

З, Б

23

Вербезина
американська
Витка гречка
берізковидна
Водяний салат

Verbesina encelioides (Cav.)
Benth. & Hook.f. ex A.Gray
Fallopia convolvulus (L.) A.
Löve
Pistia stratiotes L.

З

4

12
13

14
15
16
17
18

24
25

З
Б
З, Б, Є, У

З, Б

Установа ПЗФ

НПП: «Бузький Гард»,
Ічнянський; ПЗ Український
степовий, БЗ Дунайський,
Чорноморський БЗ
НПП: «Бузький Гард»,
Ічнянський; Дунайський БЗ,
Чорноморський БЗ
НПП: «Бузький Гард»,
Ічнянський
НПП: Бузький Гард,
Ічнянський; ПЗ «Український
степовий»
Дунайський БЗ

НПП: «Бузький Гард»,
Ічнянський
НПП: «Бузький Гард»,
Ічнянський
НПП: «Бузький Гард»,
Ічнянський; Дунайський БЗ,
Чорноморський БЗ
НПП: «Бузький Гард»,
Гомільшанські ліси, Ічнянський
НПП Азово-Сиваський

Б
З

НПП Гомільшанські ліси
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Назва виду
Латинська
Centaurea solstitialis L.

Джерело
інформації*
З

Centaurea diffusa Lam.

З, Б

Гiрчак
гостролистий
Галiнсога
вiйчаста
Герань маленька
Гледичія колюча
Глуха кропива
пурпурова
Горобине насıння
польове
Горобинник
горобинолистий
Горошок
волохатий
Горошок
чотиринасінний
Грабельки
звичайні
Гринделія
розчепірена

Reynoutria×bohemica Chrtek &
Chrtkova
Galinsoga parviflora Cav.

З

Geranium pusillum L.
Gleditsia triacanthos L.
Lamium purpureum L.

Б
З
Б

Buglossoides arvensis I. M.
Johnst.
Sorbaria sorbifolia (L.) A.
Braun
Vicia villosa Roth

Б

Vicia tetrasperma (L.) Schreb.

Б

Erodium cicutarium (L.) L’Her.

Б

Grindelia squarrosa (Pursh)
Dunal

З, У

Гусятник малий
Далекосхıдна
гречка японська
Дикий виноград
п’ятилисточкови
й
Дикий виноград
чiпкий

Eragrostis minor Host
Reynoutria japonica Houtt.

Б
З

Parthenocissus quinquefolia
(L.) Planch.

З, У

НПП: Бузький гард,
Ічнянський, Чорноморський БЗ

Parthenocissus inserta (A.
Kern.) Fritsch.

З

Phalacroloma annuum (L.)
Dumort
Quercus rubra L.
Datura stramonium L.

З

46

Дрібнолепесник
однорічний
Дуб червоний
Дурман
звичайний
Елодея канадська

НПП: Гомільшанські ліси,
Дворічанський, Ічнянський,
Святі гори, Слобожанський; ПЗ
Михайлівська цілина
НПП: «Бузький Гард»,
Ічнянський, Слобожанський
НПП Ічнянський; ПЗ Медобори

Elodea canadensis Michx.

З

47

Енотера дворічна

Oenothera biennis L.

З, Б

48

Ехіноцистис
шипуватий

Echinocystis lobata (Mixch.)
Torr. et A. Gray

З, Є, Є

49
50

Жовта акація
Жовтий осот
городній
Жовтий осот
польовий
Жовтий осот
шорсткий
Жовтозілля
звичайне

Caragana arborescens Lam.
Sonchus oleraceus L.

З
Б

Sonchus arvensis L.

Б

Sonchus asper (L.) Hill

Б

Senecio vulgaris L.

Б

№
з/п
26
27

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

39
40
41

42

43
44
45

51
52
53

Українська
Волошка
довгоденна
Волошка розлога

З, Б

З

Установа ПЗФ
НПП «Бузький Гард»;
Дунайський БЗ
НПП «Бузький Гард»; ПЗ
Український степовий;
Дунайський БЗ
потребує уточнення
НПП: «Бузький Гард»,
Ічнянський; БЗ Дунайський
НПП «Бузький Гард»

НПП «Бузький Гард»

Б

З
Б, Є

НПП «Бузький Гард»,
Дворічанський, Святі гори; ПЗ
Український степовий; БЗ
Дунайський, Чорноморський БЗ
ПЗ Медобори

НПП «Бузький Гард»,
Ічнянський; ПЗ Медобори;
Дунайський БЗ
НПП «Бузький Гард»,
Ічнянський; ПЗ Український
степовий
НПП: «Бузький Гард»,
Гомільшанські ліси,
Ічнянський, Слобожанський
НПП «Бузький Гард»
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№
з/п
54
55
56
57
58
59

Українська
Злинка канадська
Золотушник
канадський
Ірга колосиста
Калачики
маленькі
Кардарія
крупковидна
Клен
ясенолистий

Назва виду
Латинська
Erigeron canadensis L. (Conyza
canadensis (L.) Cronquist)
Solidago canadensis L.

Джерело
інформації*
З, Б

Amelanchier spicata (Lam.)
K.Koch
Malva pusilla Smith

З

Cardaria draba (L.) Desv.

Б

Acer negundo L.

З, Б, Є, У

З, Є

НПП: «Бузький Гард»,
Ічнянський
НПП: «Бузький Гард»,
Ічнянський; Дунайський, БЗ
НПП Ічнянський

Б

60

Коноплi посiвнi

Cannabis sativa L.

З

61

Cannabis ruderalis Janisch.

Б

62
63

Коноплi
рудеральнi
Кропива жалка
Кудрявець Софії

Б
Б

64
65
66

Латук компасний
Лепеха звичайна
Липучка відхила

67
68

Лутига татарська
Люпин
багатолистий
Мак сумнівний
Маслинка
вузьколиста

Urtica urens L.
Descurainia sophia (L.) Webb
ex Prantl
Lactuca serriola L.
Acorus calamus L.
Lappula squarrosa (Retz.)
Dumort.
Atriplex tatarica L.
Lupinus polyphyllus Lindl.
Papaver dubium L.
Elaeagnus angustifolia L.

Б
З

69
70

Установа ПЗФ

НПП:«Бузький Гард»,
Гомільшанські ліси,
Ічнянський, Слобожанський,
Чорноморський БЗ
НПП: Азово-Сиваський,
Бузький гард; ПЗ Український
степовий

Б
Б
Б
Б
З, Є

НПП Ічнянський
Чорноморський БЗ
НПП: Азово-Сиваський,
«Бузький Гард», Гомільшанські
ліси, Слобожанський;
Український степовий; БЗ
Дунайський
НПП:«Бузький Гард»,
Ічнянський; ПЗ Український
степовий

71

Мильнянка
лікарська

Saponaria officinalis L.

З, Б

72
73

Мишій зелений
Мишій
кільчастий
Мишій сизий
Молочай Дивида
М’яточник
бур’яновий
Нiчниця
американська
Незабудка
польова
Нетреба
ельбінська

Setaria viridis (L.) P. Beauv.
Setaria verticillata Dumort.

Б
Б

Setaria glauca (L.) P. Beauv.
Euphorbia davidii Subils
Ballota nigra L.

Б
З
Б

потребує уточнення

Oxybaphus nyctagineus
(Michx.) Sweet
Myosotis arvensis (L.) Hill

З

потребує уточнення

Xanthium albinum (Widder)
H.Scholz [≈Xanthium
strumarium L.]

З, Б, У

Hippophae rhamnoides L.

Б

80

Облепиха
крушиноподібна
Нетреба колюча

Xanthium spinosum L.

З, Б

81
82

Паслін чорний
Плоскуха

Solanum nigrum L.
Echinochloa crusgalli (L.) P.

Б
Б

74
75
76
77
78
79

80а

Б
НПП: «Бузький Гард»,
Ічнянський; ПЗ Український
степовий; Дунайський БЗ,
Чорноморський БЗ
НПП: «Слобожанський», «Святі
Гори»
НПП «Бузький Гард»; ПЗ
Український степовий;
Дунайський БЗ
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№
з/п
83

Українська
звичайна
Повıй звичайний

Назва виду
Латинська
Beauv.
Lycium barbarum L.

З, Б, У

Джерело
інформації*

Установа ПЗФ
НПП «Бузький Гард»; ПЗ
Український степовий;
Дунайський БЗ, Чорноморський
БЗ
НПП: «Бузький Гард»,
Ічнянський; ПЗ Український
степовий; Дунайський БЗ,
Чорноморський БЗ

84

Повитиця
польова

Cuscuta campestris Yunck.

З, У

85

Полин
лікарський
Портулак
городній
Птелея трилиста

Artemisia abrotanum L.

Б

Portulaca oleracea L.

З, Б

Ptelea trifoliata L.

З

88
89

Резеда жовта
Робінія біла
акація

Reseda lutea L.
Robinia pseudoacacia L.

Б
З, Б, Є, У

90

Рогачики

З

91

Рогіз лаксманів

Sisymbrium volgense M. Bieb.
ex Fourn.
Typha laxmannii Lepech.

92

Розрив-трава
дрібноквіткова
Розрив-трава
залозиста
Рудбекія
роздільнолиста
Рутка Шлейхера

Impatiens parviflora DC.

З, Є

Impatiens glandulifera Royle

З

НПП: «Бузький Гард»,
Гомільшанські ліси,
Ічнянський; Дунайський БЗ,
Чорноморський БЗ
ПЗ: Луганський, Український
степовий
ПЗ Український степовий;
Дунайський БЗ
НПП: Дворічанський,
Ічнянський, Слобожанський
НПП Ічнянський

Rudbeckia laciniata L.

З

НПП Ічнянський

Fumaria schleicheri Soy.Willem.
Salvinia adnata Desv.

Б
З

потребує уточнення

Juncus tenuis Willd.
Consolida regalis S.F.Gray
Helianthus tuberosus L.

З
Б, У
З, Є

Helianthus subcanescens (A.
Gray) E. Watson
Helianthus x laetiflorus Pers.

З

НПП Ічнянський
Чорноморський БЗ
НПП: «Бузький Гард»,
Ічнянський
потребує уточнення

З

потребує уточнення

Heliopsis helianthoides (L.)
Sweet
Sisymbrium loeselii L.

З

НПП:Ічнянський

З

Sisyrinchium septentrionale
Bicknell

З

НПП «Бузький Гард»; ПЗ
Український степовий
НПП Ічнянський, (останніми
роками активно поширюється
як на території, так і в усьому
регіоні (Біорізноманіття…,
2015))

Thlaspi arvense L.

Б

Onopordum acanthium L.

Б

Silphium perfoliatum L.

З

НПП Ічнянський,

Phalacroloma annuum (L.)
Dumort.

Б

Канівський ПЗ, НПП
«Мезинський», «Ічнянський»,
«Слобожанський», «Святі

86
87

93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104

105
106
107
107
а

Сальвінія
гіганська
Ситник тонкий
Сокирки польові
Соняшник
бульбистий
Соняшник
сивуватий
Соняшник
яскравий
Соняшничок
садовий
Сухоребрик
Льозеліїв
Сюзірінхій
гірський

Талабан
польовий
Татарник
звичайний
Тонколучник
щетинястий
Тонколучник
однорічний

З

НПП: «Бузький Гард»,
Ічнянський; Дунайський БЗ
НПП: «Бузький Гард»,
Ічнянський
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№
з/п

Українська

Назва виду
Латинська

Джерело
інформації*

Установа ПЗФ
Гори»

Триреберник
непахучий
Троянда
зморшкувата
Фіалка польова
Хрiнниця
смердюча
Хризантема
увıнчана

Tripleurospermum inodorum
(L.) Sch. Bip.
Rosa rugosa L.

Б

Viola arvensis Murray
Lepidium ruderale L.

Б
Б

Glebionis coronaria (L.) Cass.
ex Spach. (Chrysanthemum
coronarium L.)

З

Cardaria draba (L.) Desv.
(Lepidium draba L.)
Cenchrus longispinus Benth.

З

115
116

Хрінниця
крупковидна
Ценхрус
довгоголковий
(малоквітковий)
Цикорiй дикий
Череда листяна

Cichorium intybus L.
Bidens frondosa L.

Б
З, Є

117

Черемха пізня

З, Є

118

Чорнокорiнь
лiкарський
Чорнощир
нетрейолистий

Prunus serotina Ehrh. (Padus
serotina (Ehrh.) Ag.)
Cynoglossum officinale L.
Iva xanthiifolia Nutt.

З, Б, У

108
109
110
111
112

113
114

З

З, У

НПП: «Бузький Гард», (в
культурі)

може бути виявлений на
території об’єктів ПЗФ
загальнодержавного значення,
особливо у лісостеповій зоні,
через активне поширення
переважно вздовж
транспортних шляхів за останні
два роки (за результатами
польових досліджень)
НПП: Бузький гард; ПЗ
Український степовий
Дунайський БЗ, Чорноморський
БЗ
НПП: «Бузький Гард»,
Ічнянський; Дунайський БЗ
НПП Ічнянський

Б

120

Щириця біла

Amaranthus albus L.

З, Б

121

Щириця загнута

Amaranthus retroflexus L.

З, Б

122

Щириця
лободовидна
Щириця Пауелла

Amaranthus blitoides S.Watson

З

НПП: «Бузький Гард»,
Ічнянський; ПЗ Український
степовий; БЗ:Дунайський,
Чорноморський
НПП: «Бузький Гард»,
Ічнянський; ПЗ Український
степовий; Дунайський БЗ
НПП: «Бузький Гард»,
Ічнянський; ПЗ ,Український
степовий; Дунайський БЗ
НПП «Бузький Гард»

Amaranthus powellii S.Watson
Phalacroloma strigosum
(Muehl. ex Willd.) Tzvelev

З
З

НПП «Бузький Гард»
НПП Ічнянський

119

123
124

*Б – Бурда Р.И., Голивец М.А., Петрович О.З. Чужеродные виды во флоре природно-заповедного
фонда равнинной части Украины / Российский Журнал Биологических Инвазий № 4 2014. С. 10-28
З – Зав’ялова Л. В. Види інвазійних рослин, небезпечні для природного фіторізноманіття об’єктів
природно-заповідного фонду України / Біологічні системи. Т. 9. Вип. 1. 2017. С. 87-107
У – Уманець О.Ю. Комплекс заходів з обмеження інвазії адвентивних рослин на територію
Чорноморського біосферного заповідника // У зб.: Синантропізація рослинного покриву України. Тез.
доп. Київ; ПереяславХмельницький: Фітосоціоцентр, 2006. С. 195–197
Є – European Guidelines On Protected Areas And Invasive Alien Species / Andrea Monaco, Regional
Parks Agency – Lazio Region (Italy) and Piero Genovesi, Institute for Environmental Protection and Research
(Italy) and Chair IUCN SSC Invasive Species Specialist Group. Council of Europe, November 2014. 59 с.

Таким чином, система особливо охоронюваних об’єктів ПЗФ вищих категорій на
рівнинній території України в трьох природних зонах не є бар’єром для міграції чужорідних
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видів рослин. Залежно від історії формування ПЗФ, їх невеликих площ, короткого періоду дії
заповідного режиму в деяких знову створених об’єктів, а також, що немаловажно, сильно
трансформованих господарською діяльністю людини прилягаючих угідь, чужорідні види
потрапили в усі особливо охоронювані флори.
Таблиця 3.5 Перелік інвазійних видів рослин найбільш небезпечних для фіторізноманіття ПЗФ
України (Б, З, У, Є)
Назва виду
№
з/п
Українська
Латинська
1
Айлант височенний
Ailanthus altissima (Mill.) Swingle
2
Амброзія полинолиста
Ambrosia artemisiifolia L.
3
Аморфа кущова
Amorpha fruticosa L.
4
Ваточник сирійський
Asclepias syriaca L.
5
Дурман звичайний
Datura stramonium L.
6
Ехіноцистис лопатевий
Echinocystis lobata (Mixch.) Torr. et A. Gray
7
Золотарник канадський
Solidago canadensis L.
8
Клен ясенолистий
Acer negundo L.
9
Люпин багатолистий
Lupinus polyphyllus Lindl.
10
Робінія біла акація
Robinia pseudoacacia L.
11
Розрив-трава дрібноквіткова
Impatiens parviflora DC.
12
Соняшник бульбистий
Helianthus tuberosus L.
13
Череда листяна
Bidens frondosa L.
14
Черемха пізня
Prunus serotina Ehrh. (Padus serotina (Ehrh.) Ag.)
15
Азола папоротеподıбна
Azolla filiculoides Lam.
16
Анізанта покрівельна
Bromus tectorum L. (Anisantha tectorum (L.) Nevski)
17
Верба ламка
Salix fragilis L.
18
Волошка розлога
Centaurea diffusa Lam.
19
Галiнсога вiйчаста
Galinsoga parviflora Cav.
20
Гринделія розчепірена
Grindelia squarrosa (Pursh) Dunal
21
Дикий виноград п’ятилисточковий
Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch.
22
Енотера дворічна
Oenothera biennis L.
23
Злинка канадська
Erigeron canadensis L. (Conyza canadensis (L.)
Cronquist)
24
Мак сумнівний
Papaver dubium L.
25
Нетреба ельбінська
Xanthium albinum (Widder) H.Scholz [≈Xanthium
strumarium L.]
26
Нетреба колюча
Xanthium spinosum L.
27
Повıй звичайний
Lycium barbarum L.
28
Повитиця польова
Cuscuta campestris Yunck.
29
Портулак городній
Portulaca oleracea L.
30
Сокирки польові
Consolida regalis S.F.Gray
31
Ценхрус довгоголковий
Cenchrus longispinus Benth.
(малоквітковий)
32
Чорнощир нетрейолистий
Iva xanthiifolia Nutt.
33
Щириця біла
Amaranthus albus L.
34
Щириця загнута
Amaranthus retroflexus L.

За результатами порівняння опублікованих таксономічних переліківв 23 флор БЗ, ПЗ та
НПП установлена висока частка участі чужорідних видів степових екосистем рослин на
материковій рівнинній частині України виявлено видовий склад біогеографічно чужорідних для
біому Лісостепу Східної Європи видів, що потрапили до флор степових екосистем природнозаповідного фонду в Україні. З’ясовано високу таксономічну різноманітність адвентивної
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фракції природоохоронних флор: 354 таксони (345 видів, 2 підвиди та 7 гібридів) з 222 родів та
71 родини. Чисельність адвентивних видів у модельній флорі варіює від 52 до 229 за загальної
їх чисельності від 418 до 1138. Частка адвентивного елемента перевищує цей показник на
територіях суміжних країн. У типологічній структурі адвентивної фракції флор переважають
терофіти (54 %), що властиво синантропним, а не природоохоронним флорам помірного поясу
Північної півкулі. Натомість висока частка фанерофітів (27 %) є відображенням особливості
вивчених флор (у флорі України відповідно – 68 і 7 %). Археофіти становлять лише 25 %,
сумарна частка евнеофітів і неофітів – 75 % (натомість у флорі України – 35 і 65 %).
Здебільшого домінують ергазіофігофіти та епекофіти, значна частка 35 видів-агріофітів (10 %),
є серйозною загрозою для екоснстеми-реципієнта. Висока частка ергазіофігофітів – це прояв
загрози еталонній функції природно-заповідного фонду, тому що процес здичавіння
декоративних і культурних рослин у межах природоохоронних територій Лісостепу триває.
Рівень нестабільного елемента адвентивної фракції модельних флор збігається із
загальноукраїнським – 40 і 41 % (Бурда, 2015).
Головними передумовами формування адвентивної фракції флори на рівні екосистеми –
об’єкта природно-заповідного фонду – визнано абіотичні та біотичні фактори: площа,
місцеположення, структура угідь, наявність річкових берегів, доріг та комунікацій, тривалість
охорони, як і функціонально-територіальна організація, зокрема частка зони господарювання,
наявність лісових культур неаборигенних видів. На рівні флори формування кількісних та
якісних характеристик адвентивної фракції визначають такі фактори: загальну чисельність
видів флори, частку чужорідних видів та ймовірні загрози інвазій з боку прилеглих флор,
сукцесійні стадії рослинного покриву, наявність та ступінь його дигресивних змін. Успішність
проникнення у нові екосистеми на рівні виду-вселенця зумовлює його здатність швидко
адаптуватись та, інтенсивно розмножуючись, формувати екологічну нішу в нових умовах,
оселятися й, зрештою, утворювати вторинний ареал.
Принциповою загрозою для флор ПЗФ є зниження їх еталонної цінності й виконання
функції збереження генофонду. Складається реальна можливість зміни домінтів різних ярусів
угруповань, включаючи зональні типи. Такий хід розвитку подій, досить імовірно, призведе до
зміни сукцесійних рядів за участю чужорідних видів рослин. Разом з тим, не виключені
еволюційні аспекти впливу чужорідних видів рослин на біосистеми різного рівня організації
[86].
Вище означено риси, що зумовлюють неспроможність флор природно-заповідного
фонду Лісостепу протистояти загрозам фітоінвазій [90].
Щодо аналізу присутності чужорідних видів тварин у межах степових екосистем ПЗФ
дуже мало публікацій для оцінки стану проблеми [105, 137, 153].
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3.5 Загальні особливості інвазії чужорідних видів до ПЗФ Лісостепу та
Степу
Спираючись на аналіз флор установ ПЗФ природно-заповідного фонду окремого біому –
Українського

Лісостепу

та

Степу,

їх

характеристику

екосистем-реципієнтів,

аналіз

таксономічного складу, типологічної структури й просторового розподілу адвентивних видів,
оцінку ступеня подолання ними природно-антропогенних міграційних бар’єрів та впливів ІЧВ
на довкілля можливо констатувати наступне.
На

фоні

глобалізації

явища

біологічних

міграцій

актуальним

є

оцінювання

фітобіотичного забруднення територій, що підлягають особливій охороні, з метою збереження
їх еталонної значущості та розробки заходів застереження, запобігання, стримування й
контролю фітоінвазій. У цьому контексті викладені результати досліджень адвентивної фракції
флори природно-заповідного фонду Лісостепу та Степу України за постановкою завдань,
методами аналізу, обсягу проаналізованого матеріалу збігаються з результатами сучасних
напрямів світових досліджень у галузі інвазійної ботаніки.
Головними передумовами формування адвентивної фракції флори на рівні екосистемиреципієнта – об’єкта природно-заповідного фонду – визнано абіотичні та біотичні фактори:
площа, місцеположення, структура угідь, наявність річкових берегів, доріг і комунікацій,
тривалість охорони, як і функціонально-територіальна організація, зокрема частка зони
господарювання, наявність лісових культур неаборигенних видів. На рівні флори установ ПЗФ
формування кількісних та якісних характеристик адвентивної фракції визначають такі фактори:
загальну чисельність видів флори, частку чужорідних видів та ймовірні загрози інвазій з боку
прилеглих флор, сукцесійні стадії рослинного покриву, наявність та ступінь його дигресивних
змін. Успішність проникнення у нові екосистеми на рівні виду-оселенця зумовлює його
здатність швидко адаптуватись та, інтенсивно розмножуючись, формувати екологічну нішу в
нових умовах, оселятися й, зрештою, утворювати вторинний ареал.
Виявлено видовий склад біогеографічно чужорідних для біому Лісостепу та Степу
Східної Європи видів, що проникли до флор природно-заповідного фонду в Україні. З’ясовано
високу таксономічну різноманітність адвентивної фракції природоохоронних флор: 354 таксони
(345 видів, 2 підвиди та 7 гібридів) з 222 родів та 71 родини. Чисельність адвентивних видів у
флорі установ ПЗФ варіює від 52 до 229 за загальної їх чисельності від 418 до 1138. Частка
адвентивного елемента перевищує цей показник на територіях суміжних країн. Уперше
проведено аналіз ступеня фітобіотичного забруднення територій природно-заповідного фонду
на зональному рівні (флори установ ПЗФ розташовані у межах Лісостепу та Степу Східної
Європи в 9 адміністративних областях України). Встановлений середній рівень фітобіотичного
забруднення (16%) є поточним умовно фоновим для флор Лісостепу та Степу України. Він
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придатний для використання як базовий під час визначення екологічних загроз та економічних
збитків, яких завдають ІЧВ рослин у межах Лісостепу та Степу.
Як з’ясовано, у типологічній структурі адвентивної фракції флор установ ПЗФ
переважають терофіти (54%), що властиво синантропним, а не природоохоронним флорам
помірного поясу Північної

півкулі. Натомість

висока частка фанерофітів (27%)

є

відображенням особливості вивчених флор (у флорі України відповідно – 68 і 7%). Археофіти
становлять лише 25%, сумарна частка евнеофітів і неофітів – 75% (натомість у флорі України –
35 і 65%). Здебільшого домінують ергазіо-фігофіти та епекофіти, значна частка 35 видівагріофітів (10%), є

серйозною загрозою

для

екосистеми-реципієнта. Висока частка

ергазіофігофітів – це прояв загрози еталонній функції природно-заповідного фонду, тому що
процес здичавіння декоративних та культурних рослин у межах природоохоронних територій
Лісостепу та Степу триває. Рівень нестабільного елемента адвентивної фракції флор установ
ПЗФ збігається із загальноукраїнським – 40 та 41%.
Чисельно ІЧВ переважають у межах територій ПЗФ Лісостепу України (табл. 3.6).
Ступінь деградації біотопів через ІЧВ рослин у межах флор установ ПЗФ високий, жоден
їх тип не здатен протистояти фітоінвазіям. Адвентивні види освоїли усі сім типів біотопів,
найсприятливішими реципієнтами серед природних типів біотопів є злаково-трав’янисті,
ксеротичні (48%) і фанерофітні (46%). Окремий чужорідний вид залежно від екологічної
амплітуди його вимог та можливості їх задовольнити освоїв певний спектр біотопів. Один та
два типи біотопів опанували понад половини антропофітів (54%). До них наближається частка
видів у трьох і чотирьох типах біотопів (35%), у п’яти типах – лише 8% оселенців, шести – 4%.
Розподіл адвентивних видів у географічному просторі в межах флор установ ПЗФ
відповідає загальнобіологічній закономірності: здебільшого вони рідкісні, а звичайних – мало.
Так, в одній флорі установ ПЗФ трапляються 13% видів-оселенців, а у 13 – лише 1 вид. Третина
чужорідних видів флор установ ПЗФ мають розлогі вторинні ареали в Європі. За переліком
«150 чужорідних видів, найпоширеніших в Європі» (Lambdon et al., 2008) поміж видів флор
установ ПЗФ наявний 81 адвентивний вид. Вищий ранг у ньому властивий видам з верхньої
частини спектра, наявних у 7-13 флорах.
Відповідно до загальноприйнятої європейської категоризації адвентивних видів, за
ступенем подолання міграційних природних бар’єрів усі 354 види розподілені таким чином: 17
«видів-трансформерів», 88 власне інвазійних, 101 вид, що натуралізувався, 132 випадкові та 16
з невизначеним статусом. За зібраними відомостями про біологію 17 «видів-трансформерів», їх
поширенням у просторі, розповсюдженням у типах біотопів і фітоценозах окреслено роль цього
елемента адвентивної фракції в ланцюгу екосистема-реципієнт–вид-оселенець – вектори
перенесення. Ці результати мають прикладне значення, їх слід ураховувати під час розробки
ефективних систем запобігання поширенню фітоінвазій та їх стримування, визначення
першочергових потреб і можливостей послідовного запровадження цих заходів насамперед у
межах Лісостепу та Степу
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Таблиця 3.6 Кількісний показник ІЧВ рослин на територіях установ ПЗФ
Лісостепової та Степової зон України
№ з/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
15
16

Кількість ІЧВ флори на території
установи
Лісостепова зона
Природні заповідники
Канівський
42
Медобори
3
Михайлівська цілина
4
Розточчя
5
Національні природні парки
Білоозерський
7
Галицький
2
Дністровский каньон
Яворівський
Гетьманський
21
Голосіївський
55
Гомільшанські ліси
8
Дворічанський
5
Ічнянський
42
Кармелюкове Поділля
7
Подільські Товтри
52
Пирятинський
18
Слобожанський
7
Хотинський
7
Степова зона
Біосферні заповідники
Дунайський
31
Чорноморський
17
Природні заповідники
Дніпровсько-Орільський
33
Казантипський
17
Луганський
2
Опукський
5
Український степовий
24
Національні природні парки
Азово-Сиваський
4
Бузький Гард
48
Джарилгацький
2
Олешківські піски
3
Святі гори
6
Тузловські лимани
9
Нижньодністровський
Білобережжя Святослава
Назва установи
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Таблиця 3.7 Представленість ІЧВ флори на територіях установ ПЗФ України
№
з/п
1

Азола каролінська

2

Азола папоротеподıбна

3

Айлант височенний

4

Айстра американська

5

Айстра вiрґıнська

6

Айстра вербова

7

Айстра війчаста

8
9

Алтея лікарська
Амброзія полинолиста

Назва українська

10

Назва латинська
Azolla caroliniana
Willd.
Azolla filiculoides
Lam.
Ailanthus altissima
(Mill.) Swingle

Symphyotrichum
novae-angliae (L.)
Nesom
Symphyotrichum
novi-belgii (L.)
Nesom
Symphyotrichumxsalignum (Willd.)
Nesom
Symphyotrichum
ciliatum (Ledeb.)
Nesom
Althaea officinalis L.
Ambrosia
artemisiifolia L.

Amorpha fruticosa
L.
Аморфа кущова

11

Анакамптіс лікарський

12

Анізанта неплідна

Anagallis arvensis
L.
Bromus sterilis L.
(Anisantha sterilis
(L.) Nevski)

Обєкти ПЗФ
Степова зони
Лісостепова зона
Дунайський БЗ
НПП Голосіївський
Дунайський БЗ

НПП Голосіївський

НПП: Бузький Гард,
Тузловські лимани;
ПЗ: ДніпровськоОрільський, Мис
Мартьян,
Карадазький,
Опукський,
Ялтинський;
Дунайський БЗ
потребує уточнення

НПП: Голосіївський,
Хотинський,
Подільські Товтри

НПП: Бузький Гард

НПП Голосіївський

НПП Бузький Гард

НПП Ічнянський; ПЗ
Кнівський

НПП Бузький Гард,
ПЗ ДніпровськоОрільський
НПП: Бузький Гард,
Дворічанський,
Тузловські лимани;
ПЗ: ДніпровськоОрільський,
Казантипський,
Карадазький,
Український
степовий,
Ялтинський; БЗ:
Дунайський,
Чорноморський
НПП: Бузький Гард,
Тузловські лимани;
ПЗ ДніпровськоОрільський;
Дунайський БЗ

НПП: Голосіївський,
Ічнянський,
Мезинський,
Подільські Товтри,
ПЗ: Канівський,
Михайлівська цілина

НПП Бузький Гард;
ПЗ Поліський

НПП: Гетьманський,
Голосіївський,
Ічнянський,
Мезинський,
Пирятинський; ПЗ:

НПП Голосіївський,
Ічнянський,
Подільські Товтри,
Кармелюкове
Поділля,
Мезинський,
Пирятинський, ; ПЗ:
Ґорґани, Канівський
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№
з/п
13

Назва українська

Назва латинська

Анізанта покрівельна
Bromus tectorum L.
(Anisantha tectorum
(L.) Nevski)

14

Бджоляна трава вiйчаста

Elsholtzia ciliata
(Thunb.) Hyl.

15

Біла акація

Robinia
pseudoacacia L.

16

Блекота чорна

17

Болиголов плямистий

18

Борщівник Мантегацці

Hyoscyamus niger
L.
Conium maculatum
L.
Heracleum
mantegazzianum
Sommier et Levier

19
Борщівник Сосновського

Обєкти ПЗФ
Степова зони
Лісостепова зона
Ґорґани, Канівський
НПП Бузький Гард; НПП: Гетьманський,
ПЗ: Мис Мартьян,
Голосіївський,
Український
Ічнянський,
степовий
Мезинський,
Пирятинський,
Подільські Товтри;
ПЗ Канівський
Дунайський БЗ
НПП: Голосіївський,
Ічнянський,
Мезинський,
Подільські Товтри,
ДеснянськоСтарогутський; ПЗ:
Древлянський,
Ґорґани, Канівський
Повсюди, окрім
НПП
Дворічанський

НПП: Голосіївський,
Гуцульщина,
Подільські Товтри;
ПЗ Ґорґани
НПП: Голосіївський,
Подільські Товтри;
ПЗ: Ґорґани

Heracleum
sosnowskyi Manden.

20

Бромус розчепірений

21

Будяк акантовидний

22

Бузок звичайний

Bromus squarrosus
L.
Carduus
acanthoides L.
Syringa vulgaris L.

23

В’яз низький

Ulmus pumila L.

24

Ваточник сирійський

Asclepias syriaca L.

25

Верба ламка

Salix fragilis L.

НПП Бузький Гард;
ПЗ Казантипський

НПП Бузький Гард;
ПЗ ДніпровськоОрільський;
Чорноморський БЗ
НПП Бузький Гард;
Дунайський БЗ

НПП: Гетьманський,
Голосіївський,
Ічнянський,
Мезинський,
Подільські Товтри;
ПЗ: Ґорґани,
Древлянський,
Канівський
НПП: Голосіївський,
Ічнянський,
Подільські Товтри
НПП:
Білоозерський,
Голосіївський,
Ічнянський,
Пирятинський,
Подільські Товтри;
ПЗ Канівський
Повсюди, окрім ПЗ
Михайлівська цілина
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№
з/п
26

Обєкти ПЗФ
Степова зони
Лісостепова зона
НПП АзовоСиваський;
Чорноморський БЗ
(в культурі, на
суміжних
територіях натуралізований)

Назва українська

Назва латинська

Вербезина американська

Verbesina
encelioides (Cav.)
Benth. & Hook.f. ex
A.Gray

27

Гірчак берізковидна

28

Водяний салат

Fallopia convolvulus
(L.) A. Löve
Pistia stratiotes L.

29

Волошка довгоденна

Centaurea
solstitialis L.

30

Волошка розлога

Centaurea diffusa
Lam.

31

Гiрчак гостролистий

32

Гайлардія красива

33

Галiнсога дрібноцвіта

34

Герань маленька

35

Гледичія колюча

36

Глуха кропива пурпурова

37

Горобине насıння польове

Reynoutria
bohemica Chrtek &
Chrtkova
Gaillardia pulchella
Foug.
Galinsoga parviflora НПП: Бузький Гард,
Cav.
Гуцульщина,
Ічнянський,
Мезинський,
Пирятинський,
Подільські Товтри,
Черемоський; ПЗ:
Ґорґани,
ДніпровськоОрільський,
Древлянський,
Карадазький,
Розточчя;
Дунайський,
Чорноморський БЗ
Geranium pusillum
L.
Gleditsia triacanthos НПП Бузький Гард;
L.
ПЗ: ДніпровськоОрільський,
Карадазький
Lamium purpureum
L.
Buglossoides

НПП Голосіївський,
Гомільшанські ліси
НПП Бузький Гард;
ПЗ Казантипський;
Дунайський БЗ
НПП: Бузький Гард,
Олешківські піски,
Тузловські лимани;
ПЗ: Казантипський,
Карадазький,
Кримський, Мис
Мартьян,
Опукський,
Український
степовий,
Ялтинський;
Дунайський БЗ
потребує уточнення

НПП Подільські
Товтри

НПП Голосіївський
НПП: Гетьманський,
Голосіївський,

НПП: Голосіївський,
Подільські Товтри
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38

Горобинник горобинолистий

39
40

Горошок волохатий

41

Грабельки звичайні

42

Гринделія розчепірена

43

Гусятник малий

44

Далекосхıдна гречка японська

Горошок чотиринасінний

45

Назва латинська
arvensis I. M.
Johnst.
Sorbaria sorbifolia
(L.) A. Braun

Vicia villosa Roth
Vicia tetrasperma
(L.) Schreb.
Erodium cicutarium
(L.) L’Her.
Grindelia squarrosa
(Pursh) Dunal

Обєкти ПЗФ
Степова зони
Лісостепова зона
НПП Бузький Гард;
ПЗ: ДніпровськоОрільський,
Український
степовий

НПП: Гетьманський,
Голосіївський,
Гомільшанські ліси,
Гуцульщина,
ДеснянськоСтарогутський,
Ічнянський,
Мезинський,
Пирятинський,
Подільські Товтри;
ПЗ: Древлянський,
Канівський

НПП: Бузький Гард,
Дворічанський,
Святі гори; ПЗ:
ДніпровськоОрільський,
Казантипський,
Кримський, Мис
Мартьян,
Український
степовий; БЗ:
Дунайський,
Чорноморський
(охоронна зона)

НПП: Кармелюкове
Поділля,
Пирятинський,
Хотинський,

Eragrostis minor
Host
Reynoutria japonica
Houtt.

Parthenocissus
quinquefolia (L.)
Planch.

НПП Бузький гард;
ПЗ ДніпровськоОрільський

Parthenocissus
inserta (A. Kern.)
Fritsch.

НПП:
Дворічанський,
Святі гори

Дикий виноград
п’ятилисточковий

46

Дівочий виноград чіпкий,
дикий виноград садовий

НПП: Голосіївський,
Гуцульщина,
Подільські Товтри;
ПЗ: Древлянський,
Медобори
НПП: Гетьманський,
Голосіївський,
ДеснянськоСтарогутський,
Ічнянський,
Мезинський,
Пирятинський,
Подільські Товтри;
ПЗ: Древлянський,
Канівський
НПП: Гетьманський,
Голосіївський,
Гомільшанські ліси,
Ічнянський,
Мезинський,
Слобожанський; ПЗ:
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47

Назва латинська

Quercus rubra L.

Дуб червоний

48

Дурман звичайний

49

Datura stramonium
L.
Elodea canadensis
Michx.

Обєкти ПЗФ
Степова зони
Лісостепова зона
Древлянський,
Канівський,
Михайлівська цілина
НПП: Гуцульщина, НПП:
ДеснянськоБілоозерський,
Старогутський,
Гетьманський,
Ічнянський,
Голосіївський,
Мезинський,
Гуцульщина,
Подільські Товтри, ; Ічнянський,
ПЗ: Ґорґани,
Мезинський,
ДніпровськоПодільські Товтри;
Орільський,
ПЗ: Ґорґани,
Канівський,
ДніпровськоМедобори
Орільський,
Канівський,
Медобори
НПП Бузький Гард;
ПЗ ДніпровськоОрільський;
Дунайський БЗ

НПП: Галицький,
Голосіївський,
Гуцульщина,
Ічнянський,
Мезинський,
Подільські Товтри;
ПЗ: Ґорґани,
Канівський,
Медобори, Розточчя

НПП Бузький Гард;
ПЗ: ДніпровськоОрільський,
Український
степовий;
Чорноморський БЗ

НПП: Гетьманський,
Голосіївський,
Гуцульщина,
Ічнянський,
Мезинський,
Подільські Товтри;
ПЗ: Ґорґани,
Древлянський,
Канівський
НПП: Гетьманський,
Голосіївський,
Гомільшанські ліси,
Пирятинський,
Мезинський,
Ічнянський,
Слобожанський,
Кармелюкове
Поділля
Гуцульщина,
ДеснянськоСтарогутський,
Подільські Товтри;
ПЗ Канівський
НПП Гуцульщина

Елодея канадська

50

Енотера волохата

51

Oenothera depressa
Greene
Oenothera biennis
L.

Енотера дворічна

52

Ехіноцистис шипуватий

Echinocystis lobata
(Mixch.) Torr. et A.
Gray

53

Жарновець віниковий

54

Жовта акація

Sarothamnus
scoparius (L.) Koch.
Caragana

НПП Бузький Гард;
ПЗ ДніпровськоОрільський;
Дунайський БЗ

НПП Бузький Гард

НПП: Голосіївський,
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arborescens Lam.

55

Жовтий осот городній

56
57

Жовтий осот польовий

58
59

Жовтозілля звичайне
Ерехтитес нечуйвітровий

60

Злинка канадська,
дрібнопелюстничок
канадський

61

Злинка однорічна

Phalacroloma
strigosum (Muehl.
ex Willd.) Tzvelev

62

Золотарник канадський

Solidago canadensis
L.

НПП Бузький Гард;
ПЗ ДніпровськоОрільський;
Дунайський,
Чорноморський БЗ

63

Золотушник пізній

ПЗ ДніпровськоОрільський

64

Ірга колосиста

65
66

Калачики маленькі
Кардарія крупковидна
(Хрінниця крупковидна)

67

Клен ясенелистий, к.
американський, к. негідний

Solidago gigantea
Aiton
Amelanchier spicata
(Lam.) K.Koch
Malva pusilla Smith
Cardaria draba (L.)
Desv. (Lepidium
draba L.)
Acer negundo L.

Жовтий осот шорсткий

Sonchus oleraceus
L.
Sonchus arvensis L.
Sonchus asper (L.)
Hill
Senecio vulgaris L.
Erechtites
hieracifolia (L.) Raf.
Erigeron canadensis
L., Conyza
canadensis (L.)
Cronq.

Обєкти ПЗФ
Степова зони
Лісостепова зона
Подільські Товтри;
ПЗ Канівський

ПЗ Древлянський
НПП: Бузький Гард,
Дворічанський,
Ялтинський; ПЗ:
ДніпровськоОрільський,
Казантипський,
Карадазький,
Кримський, Мис
Мартьян, Розточчя,
Український
степовий;
Чорноморський БЗ,
Дунайський БЗ

НПП: Гуцульщина,
Ічнянський,
Мезинський,
Олешківські піски,
Подільські Товтри, ;
ПЗ: Ґорґани,
Канівський,
Розточчя

НПП: Ічнянський,
Мезинський,
Подільські Товтри,
Хотинський
НПП: Гетьманський,
Голосіївський,
Пирятинський,
Мезинський,
Ічнянський,
Гуцульщина,
Подільські Товтри;
ПЗ: Ґорґани,
Канівський
НПП Голосіївський,
НПП: Ічнянський,
Мезинський

НПП Бузький гард;
ПЗ Український
степовий
НПП: Бузький Гард,
Святі гори; ПЗ
Український
степовий;
Дунайський БЗ

НПП Подільські
Товтри; ПЗ
Канівський
НПП:
Білоозерський,
Гетьманський,
Голосіївський,
Пирятинський,
Мезинський,
Ічнянський,
Слобожанський,
Хотинський,
Гомільшанські ліси,
Гуцульщина,
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68

Коноплi посiвнi

Cannabis sativa L.

69

Коноплi рудеральнi

70
71

Кропива жалка

72

Ласкавець кущовий

73
74
75

Латук компасний
Лепеха звичайна

76
77

Лутига татарська

Cannabis ruderalis
Janisch.
Urtica urens L.
Descurainia sophia
(L.) Webb ex Prantl
Bupleurum
fruticosum L.
Lactuca serriola L.
Acorus calamus L.
Lappula squarrosa
(Retz.) Dumort.
Atriplex tatarica L.
Lupinus polyphyllus
Lindl.

Кудрявець Софії

Липучка відхила

Обєкти ПЗФ
Степова зони
Лісостепова зона
Подільські Товтри, ;
ПЗ: Ґорґани,
Канівський,
Михайлівська цілина
НПП: АзовоНПП Голосіївський,
Сиваський, Бузький Подільські Товтри;
гард; ПЗ
ПЗ Канівський
Український
степовий

ПЗ: Мис Мартьян,
Ялтинський

НПП Бузький Гард;
ПЗ ДніпровськоОрільський;
Дунайський БЗ

Люпин багатолистий

78
79
80

М’яточник бур’яновий
Мак сумнівний
Маслинка вузьколиста

Ballota nigra L.
Papaver dubium L.
Elaeagnus
angustifolia L.

81

Медовий осот повзучий

82

Мильнянка лікарська

Rhaponticum repens
(L.) Hidalgo
(Acroptilon repens
(L.) DC.)
Saponaria officinalis
L.

Чорноморський БЗ
НПП: АзовоСиваський, Бузький
Гард, Святі Гори,
Джарилгацький,
Тузловські лимани;
ПЗ: ДніпровськоОрільський,
Карадазький,
Опукський,
Український
степовий;
Дунайський,
Чорноморський БЗ
ПЗ: Казантипський,
Карадазький
НПП Бузький Гард;
ПЗ: ДніпровськоОрільський,
Український

НПП: Гетьманський,
Голосіївський,
Гомільшанські ліси,
Ічнянський,
Кармелюкове
Поділля,
Мезинський,
Пирятинський,
Подільські Товтри;
ПЗ: Ґорґани,
Канівський
НПП: Ічнянський,
Голосіївський,
Слобожанський,
Хотинський,
Гомільшанські ліси,
Пирятинський,
Подільські Товтри;
ПЗ Канівський

НПП Подільські
Товтри
НПП:
Білоозерський,
Гетьманський,
Голосіївський,
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83

Мишій зелений

84

Мишій кільчастий

85
Мишій сизий
86
87

Модрина європейська
Молочай Дивида

88

Нiчниця американська

89

Незабудка польова

90

Незбутниця
чотирьохпромінева

91

Нерівноквітник покрівельний,
анізанта покрівельна

92

Нетреба ельбська

Назва латинська

Setaria viridis (L.)
P. Beauv.
Setaria verticillata
Dumort.
Setaria pumila
(Poir.) Roem. &
Schult.
Larix decidua Mill.
Euphorbia davidii
Subils
Oxybaphus
nyctagineus
(Michx.) Sweet
Myosotis arvensis
(L.) Hill
Galinsoga
quadriradiata Ruiz
& Pav.

Anisantha tectorum
(L.) Nevski

Xanthium albinum
(Widder) H.Scholz
[≈Xanthium
strumarium L.]

Обєкти ПЗФ
Степова зони
Лісостепова зона
степовий
Гуцульщина,
Ічнянський,
Подільські Товтри;
ПЗ: Ґорґани,
Древлянський,
Канівський

ПЗ Ґоргани
потребує уточнення

Повсюди, окрім
НПП
Дворічанський
НПП Бузький Гард,
Тузловські лимани;
ПЗ: ДніпровськоОрільський,
Казантипський,
Карадазький,
Український
степовий,
Ялтинський;
Дунайський,
Чорноморський БЗ
НПП Бузький Гард;
ПЗ: Казантипський,
Український
степовий ПЗ
НПП Бузький Гард;
ПЗ: Казантипський,
Карадазький,
Український
степовий;
Дунайський БЗ

93

Нетреба звичайна

Xanthium
strumarium L.

94

Нетреба колюча

Xanthium spinosum
L.

95

Обліпиха крушиноподібна

Hippophae
rhamnoides L.

96

Опунція Енгельманна

Opuntia engelmannii Мис Мартьян
Salm-Dyck subsp.

НПП: Гуцульщина,
Подільські Товтри;
ПЗ: Ґорґани,
Древлянський,
Розточчя
Повсюди, окрім
НПП
Слобожанський
НПП Голосіївський,
Ічнянський,
Пирятинський,
Мезинський,
Подільські Товтри;
ПЗ: Михайлівська
цілина, Канівський

НПП: Гуцульщина,
Подільські Товтри;
ПЗ: Ґорґани,
Канівський
НПП Подільські
Товтри; ПЗ: Ґорґани,
Канівський

Голосіївський,
Слобожанський,
Святі гори
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97

Опунція розлога

98
99

Паслін чорний
Перстач індійський

100
Плоскуха звичайна

Назва латинська
lindheimeri
(Engelm.)
U.Guzman &
Mandujano (O.
lindheimeri
Engelm.)
Opuntia humifusa
Raf
Solanum nigrum L.
Potentilla indica
(Andrews) Th. Wolf.
(Duchesnea indica
(Andrews) Focke)
Echinochloa
crusgalli (L.) P.
Beauv.
Lycium barbarum L.

101

Повıй звичайний

102

Повитиця польова

Cuscuta campestris
Yunck.

103

Полин лікарський

104

Портулак городній

Artemisia
abrotanum L.
Portulaca oleracea
L.

105
106

Птелея трилиста
Пухирчатоплідник
калинолистий

Ptelea trifoliata L.
Physocarpus
opulifolius (L.)
Maxim.

107

Ребрик звичайний

108
109

Резеда жовта
Рогачики

Peganum harmala
L.
Reseda lutea L.
Sisymbrium volgense
M. Bieb. ex Fourn.

110

Рогіз лаксманів

Typha laxmannii
Lepech.

111

Розрив-трава дрібноквіткова

Impatiens parviflora

Обєкти ПЗФ
Степова зони
Лісостепова зона

Карадазький ПЗ
НПП Голосіївський

НПП: Бузький Гард;
ПЗ: Казантипський,
Карадазький,
Український
степовий;
Дунайський БЗ
НПП Бузький Гард;
ПЗ: ДніпровськоОрільський,
Український
степовий;
Дунайський,
Чорноморський БЗ

НПП Подільські
Товтри; ПЗ
Канівський

НПП Бузький Гард;
ПЗ: ДніпровськоОрільський,
Казантипський,
Карадазький, Мис
Мартьян;
Дунайський БЗ
НПП Бузький Гард

НПП: Гетьманський,
Голосіївський,
Ічнянський,
Мезинський,
Подільські Товтри;
ПЗ Канівський

НПП: Ічнянський,
Подільські Товтри

НПП Ічнянський
НПП Голосіївський
(в культурі); ПЗ:
Ґорґани,
Древлянський

ПЗ: Казантипський,
Опукський
ПЗ: Луганський,
Український
степовий
ПЗ: ДніпровськоОрільський,
Український
степовий;
Дунайський БЗ
НПП

НПП Голосіївський;
ПЗ Канівський

НПП:
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DC.

112

Розрив-трава залозиста

Impatiens
glandulifera Royle

113

Рудбекія роздільнолиста

Rudbeckia laciniata
L.

114

Рудбекія шорстка

Rudbeckia hirta L.

Обєкти ПЗФ
Степова зони
Лісостепова зона
Дворічанський; ПЗ
Білоозерський,
ДніпровськоМезинський,
Орільський;
Ічнянський,
Дунайський БЗ
Гетьманський,
Голосіївський,
Пирятинський,
Слобожанський,
Кармелюкове
Поділля,
Гуцульщина,
Подільські Товтри, ;
ПЗ: Ґорґани,
Древлянський,
Канівський,
Розточчя
ПЗ ДніпровськоНПП: Гетьманський,
Орільський
Голосіївський,
Гуцульщина,
Ічнянський,
Мезинський,
Подільські Товтри;
ПЗ Ґорґани
ПЗ ДніпровськоНПП: Ічнянський,
Орільський
Мезинський,
Подільські Товтри;
ПЗ Ґорґани
ПЗ: Ґорґани;
потребує уточнення,
за нашими даними у
складі угруповань
класів MolinioArrhenatheretea,
Festuco-Brometea є
на суміжних
територіях НПП
Білоозерський,
однак для
фіторізноманіття
парку небезпеки не
становить через те,
що основним типом
рослинності на
території цього
об’єкта є лісовий.
Натомість,
зважаючи на
виявлення цього
виду у складі
природних і
напівприродних
біотопів, можлива
його поява на
території інших
об’єктів ПЗФ
України, зокрема у
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115

Рутка Шлейхера

116

Сальвінія гіганська

117

Ситник тонкий

118

Сніжноягідник білий

119

Сокирки польові

120

Назва латинська
Fumaria schleicheri
Soy.-Willem.
Salvinia adnata
Desv.
Juncus tenuis Willd.

потребує уточнення

Symphoricarpos
albus (L.) S.F. Blake
Consolida regalis
S.F.Gray
Helianthus
tuberosus L.

Чорноморський БЗ

Соняшник бульбистий

121

Соняшник сивуватий

122

Соняшник яскравий

123

Соняшничок садовий

124

Сосна веймутова

125

Сухоребрик Льозеліїв

Обєкти ПЗФ
Степова зони
Лісостепова зона
Лісостепу

Helianthus
subcanescens (A.
Gray) E. Watson
Helianthus x
laetiflorus Pers.
Heliopsis
helianthoides (L.)
Sweet
Pinus strobus L.
Sisymbrium loeselii
L.

НПП: Гетьманський,
Голосіївський,
Гуцульщина,
Ічнянський; ПЗ:
Ґорґани, Канівський
НПП Голосіївський;
ПЗ Древлянський
НПП: Бузький Гард,
Святі Гори; ПЗ:
ДніпровськоОрільський,
Ялтинський
потребує уточнення
потребує уточнення
НПП: Голосіївський,
Ічнянський

НПП Бузький Гард;
ПЗ Український
степовий

126

Сюзірінхій гірський

127
128

Талабан польовий

129

Тонкопромінник однорічний
(Дрібнолепесник однорічний)

Татарник звичайний

Sisyrinchium
septentrionale
Bicknell

Thlaspi arvense L.
Onopordum
acanthium L.
Phalacroloma
annuum (L.)
Dumort.

НПП Голосіївський,
Ічнянський,
Мезинський,
Подільські Товтри;
ПЗ Канівський

НПП: Бузький Гард;
ПЗ: ДніпровськоОрільський;
Чорноморський БЗ

НПП: Голосіївський,
Гуцульщина
НПП: Голосіївський,
Подільські Товтри;
ПЗ: Ґорґани,
Канівський
НПП Ічнянський
(останніми роками
активно
поширюється, як на
території, так і в
усьому регіоні
(Біорізноманіття…,
2015))

НПП: Ічнянський,
Мезинський,
Пирятинський,
Подільські Товтри,
Слобожанський,
Хотинський,
Голосіївський,
Кармелюкове
Поділля; ПЗ:
Ґорґани, Канівський
80

№
з/п
130

Назва українська
Тонколучник щетинястий

131
Триреберник непахучий

Назва латинська
Silphium perfoliatum
L.
Tripleurospermum
inodorum (L.) Sch.
Bip.
Rosa rugosa L.

132

Троянда зморшкувата

133

Фіалка польова

134

Хрiнниця смердюча

135

Хризантема увıнчана

136

Ценхрус довгоголковий
(малоквітковий)

Cenchrus
longispinus Benth.

137

Цикорiй дикий

138

Цицанія широколиста

Cichorium intybus
L.
Zizania latifolia
(Griseb.) Turcz. ex
Stapf
Bidens frondosa L.

139

Обєкти ПЗФ
Степова зони
Лісостепова зона
НПП: Ічнянський,
Подільські Товтри

НПП Бузький Гард

Viola arvensis
Murray
Lepidium ruderale
L.
Glebionis coronaria
(L.) Cass. ex Spach.
(Chrysanthemum
coronarium L.)

НПП: Олешківські
піски; Дунайський,
Чорноморський БЗ

Черемха пізня

141

Чорнокорiнь лiкарський

142

Чорнощир нетрейолистий

Prunus serotina
Ehrh. (Padus
serotina (Ehrh.) Ag.)
Cynoglossum
officinale L.
Iva xanthiifolia Nutt.

може бути
виявлений на
території об’єктів
ПЗФ
загальнодержавного
значення, особливо у
лісостеповій зоні,
через активне
поширення
переважно вздовж
транспортних
шляхів за останні
два роки (за
результатами
польових
досліджень)
ПЗ Канівський

ПЗ Канівський
НПП Бузький Гард;
Дунайський БЗ.

НПП Голосіївський,
Гуцульщина,
Мезинський,
Пирятинський,
Подільські Товтри;
ПЗ: Ґорґани,
ДніпровськоОрільський,
Канівський
НПП: Гетьманський,
Ічнянський,
Мезинський

НПП Бузький Гард;

НПП: Гетьманський,
81

Череда листяна

140

НПП: Голосіївський,
ДеснянськоСтарогутський,
Подільські Товтри;
ПЗ: Ґорґани,
Древлянський,
Канівський

№
з/п

Назва українська

Назва латинська

143

Щириця біла

Amaranthus albus L.

144

Щириця звичайна

Amaranthus
retroflexus L.

145

Щириця лободовидна

Amaranthus
blitoides S.Watson

146

Щириця Пауелла

Amaranthus powellii
S.Watson

147

Ясен пенсільванський

Fraxinus
pennsylvanica
Marshall
*Бурда Р.И., 2014, Зав’ялова Л. В., 2017, Уманець О.Ю.,
2006

Обєкти ПЗФ
Степова зони
Лісостепова зона
ПЗ: ДніпровськоГолосіївський,
Орільський,
Гуцульщина,
Український
Ічнянський,
степовий; БЗ:
Мезинський,
Чорноморський,
Пирятинський,
Дунайський
Подільські Товтри;
ПЗ: Ґорґани,
Древлянський,
Розточчя
НПП: Бузький Гард, НПП: Голосіївський,
Тузловські лимани; Ічнянський,
ПЗ: ДніпровськоПодільські Товтри;
Орільський,
ПЗ: Древлянський,
Казантипський,
Канівський
Карадазький,
Український
степовий;
Дунайський БЗ
НПП: Бузький Гард, НПП: Голосіївський,
Тузловські лимани; Гуцульщина,
ПЗ: ДніпровськоІчнянський,
Орільський,
Подільські Товтри;
Казантипський,
ПЗ: Ґорґани,
Карадазький,
Канівський
Кримський,
Український
степовий;
Дунайський БЗ
НПП Бузький Гард; НПП Подільські
ПЗ: Казантипський, Товтри; ПЗ:
Карадазький
Канівський
НПП Бузький Гард
НПП Подільські
Товтри; ПЗ
Древлянський
ПЗ Канівський
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Таблиця. 3.8 Представленість ІЧВ флори на території України за природними зонами
Обєкти ПЗФ
№ з/п

Назва українська

1
2
3
4

Азола каролінська
Азола папоротеподıбна
Айлант височенний
Айстра американська

5

Айстра вiрґıнська

6

Айстра вербова

7

Айстра війчаста

8
9
10
11
12

Алтея лікарська
Амброзія полинолиста
Аморфа кущова
Анакамптіс лікарський
Анізанта неплідна

13

Анізанта покрівельна

14
15
16
17
18

Бджоляна трава вiйчаста
Біла акація
Блекота чорна
Болиголов плямистий
Борщівник Мантегацці

19
20
21
22
23
24
25
26

Борщівник Сосновського
Бромус розчепірений
Будяк акантовидний
Бузок звичайний
В’яз низький
Ваточник сирійський
Верба ламка
Вербезина американська

27
28
29
30
31

Виноград справжній
Водяний салат
Волошка довгоденна
Волошка розлога
Гiрчак гостролистий

32
33
34
35
36

Гайлардія красива
Галiнсога дрібноцвіта
Герань маленька
Гірчак берізковидна
Гірчак богемський

37

Гірчак сахалінський

38

Гірчак японський

39

Гледичія колюча

Назва латинська
Azolla caroliniana Willd.
Azolla filiculoides Lam.
Ailanthus altissima (Mill.) Swingle
Symphyotrichum novae-angliae
(L.) Nesom
Symphyotrichum novi-belgii (L.)
Nesom
Symphyotrichumx-salignum
(Willd.) Nesom
Symphyotrichum ciliatum (Ledeb.)
Nesom
Althaea officinalis L.
Ambrosia artemisiifolia L.
Amorpha fruticosa L.
Anagallis arvensis L.
Bromus sterilis L. (Anisantha
sterilis (L.) Nevski)
Bromus tectorum L. (Anisantha
tectorum (L.) Nevski)
Elsholtzia ciliata (Thunb.) Hyl.
Robinia pseudoacacia L.
Hyoscyamus niger L.
Conium maculatum L.
Heracleum mantegazzianum
Sommier et Levier
Heracleum sosnowskyi Manden.
Bromus squarrosus L.
Carduus acanthoides L.
Syringa vulgaris L.
Ulmus pumila L.
Asclepias syriaca L.
Salix fragilis L.
Verbesina encelioides (Cav.)
Benth. & Hook.f. ex A.Gray
Vitis linifera L.
Pistia stratiotes L.
Centaurea solstitialis L.
Centaurea diffusa Lam.
Reynoutria bohemica Chrtek &
Chrtkova
Gaillardia pulchella Foug.
Galinsoga parviflora Cav.
Geranium pusillum L.
Fallopia convolvulus (L.) A. Löve
Fallopia bohemica (Chrtek &
Chrtkova) J.P. Bailey
Fallopia sachalinensis (F. Schmidt)
Ronse Decr.
Fallopia japonica (Houtt.) Ronse
Decr.
Gleditsia triacanthos L.

Лісостепова
зона
+
+
+

+
+

Степова зони
+
+
+
потребує
уточнення
+
+
+

+
+

+
+

+

+

+

+

+
+

+

+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+

+
+
потребує
уточнення

+
+

+

+

+
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Обєкти ПЗФ
№ з/п
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

Назва українська

Назва латинська

Глуха кропива пурпурова
Горобине насıння польове
Горобинник
горобинолистий
Горошок волохатий
Горошок чотиринасінний
Грабельки звичайні
Гринделія розчепірена
Гусятник малий
Далекосхıдна гречка
японська
Дикий виноград
п’ятилисточковий
Дівочий виноград чіпкий,
дикий виноград садовий
Дуб червоний
Дурман звичайний
Елодея канадська
Енотера волохата
Енотера дворічна
Ерехтитес нечуйвітровий
Ехіноцистис шипуватий

Lamium purpureum L.
Buglossoides arvensis I. M. Johnst.
Sorbaria sorbifolia (L.) A. Braun

65

Жарновець віниковий
Жовта акація
Жовтий осот городній
Жовтий осот польовий
Жовтий осот шорсткий
Жовтозілля звичайне
Злинка канадська,
дрібнопелюстничок
канадський
Злинка однорічна

66
67
68

Золотарник канадський
Золотушник пізній
Ірга колосиста

69
70

72
73
74
75

Калачики маленькі
Кардарія крупковидна
(Хрінниця крупковидна)
Клен ясенелистий, к.
американський, к.
негідний
Коноплi посiвнi
Коноплi рудеральнi
Кропива жалка
Кудрявець Софії

76
77
78
79

Ласкавець кущовий
Латук компасний
Лепеха звичайна
Липучка відхила

58
59
60
61
62
63
64

71

Vicia villosa Roth
Vicia tetrasperma (L.) Schreb.
Erodium cicutarium (L.) L’Her.
Grindelia squarrosa (Pursh) Dunal
Eragrostis minor Host
Reynoutria japonica Houtt.

Лісостепова
зона

Степова зони

+

+

+

+

+

Parthenocissus quinquefolia (L.)
Planch.
Parthenocissus inserta (A. Kern.)
Fritsch.
Quercus rubra L.
Datura stramonium L.
Elodea canadensis Michx.
Oenothera depressa Greene
Oenothera biennis L.
Erechtites hieracifolia (L.) Raf.
Echinocystis lobata (Mixch.) Torr.
et A. Gray
Sarothamnus scoparius (L.) Koch.
Caragana arborescens Lam.
Sonchus oleraceus L.
Sonchus arvensis L.
Sonchus asper (L.) Hill
Senecio vulgaris L.
Erigeron canadensis L., Conyza
canadensis (L.) Cronq.

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+

+

Phalacroloma strigosum (Muehl.
ex Willd.) Tzvelev
Solidago canadensis L.
Solidago gigantea Aiton
Amelanchier spicata (Lam.)
K.Koch
Malva pusilla Smith
Cardaria draba (L.) Desv.
(Lepidium draba L.)
Acer negundo L.

+

Cannabis sativa L.
Cannabis ruderalis Janisch.
Urtica urens L.
Descurainia sophia (L.) Webb ex
Prantl
Bupleurum fruticosum L.
Lactuca serriola L.
Acorus calamus L.
Lappula squarrosa (Retz.) Dumort.

+

+
+

+

+

+

+
+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

+
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Обєкти ПЗФ
№ з/п

Назва українська

80
81
82
83
84
85

Лутига татарська
Люпин багатолистий
М’яточник бур’яновий
Мак сумнівний
Маслинка вузьколиста
Медовий осот повзучий

86
87
88
89

Мильнянка лікарська
Мишій зелений
Мишій кільчастий
Мишій сизий

90
91

Модрина європейська
Молочай Дивида

92

Нiчниця американська

93
94

96

Незабудка польова
Незбутниця
чотирьохпромінева
Нерівноквітник
покрівельний, анізанта
покрівельна
Нетреба ельбська

97
98
99
100
101

Нетреба звичайна
Нетреба італійська
Нетреба колюча
Обліпиха крушиноподібна
Опунція Енгельманна

102
103
104

Опунція розлога
Паслін чорний
Перстач індійський

105

Плоскуха звичайна

106
107
108
109
110
111
112
113
114

Повıй звичайний
Повитиця польова
Полин лікарський
Портулак городній
Птелея трилиста
Пухирчатоплідник
калинолистий
Ребрик звичайний
Резеда жовта
Рогачики

115

Рогіз лаксманів

95

Назва латинська
Atriplex tatarica L.
Lupinus polyphyllus Lindl.
Ballota nigra L.
Papaver dubium L.
Elaeagnus angustifolia L.
Rhaponticum repens (L.) Hidalgo
(Acroptilon repens (L.) DC.)
Saponaria officinalis L.
Setaria viridis (L.) P. Beauv.
Setaria verticillata Dumort.
Setaria pumila (Poir.) Roem. &
Schult.
Larix decidua Mill.
Euphorbia davidii Subils
Oxybaphus nyctagineus (Michx.)
Sweet
Myosotis arvensis (L.) Hill
Galinsoga quadriradiata Ruiz &
Pav.
Anisantha tectorum (L.) Nevski

Xanthium albinum (Widder)
H.Scholz [≈Xanthium strumarium
L.]
Xanthium strumarium L.
Xanthium italicum Mirctti
Xanthium spinosum L.
Hippophae rhamnoides L.
Opuntia engelmannii Salm-Dyck
subsp. lindheimeri (Engelm.)
U.Guzman & Mandujano (O.
lindheimeri Engelm.)
Opuntia humifusa Raf
Solanum nigrum L.
Potentilla indica (Andrews) Th.
Wolf. (Duchesnea indica
(Andrews) Focke)
Echinochloa crusgalli (L.) P.
Beauv.
Lycium barbarum L.
Cuscuta campestris Yunck.
Artemisia abrotanum L.
Portulaca oleracea L.
Ptelea trifoliata L.
Physocarpus opulifolius (L.)
Maxim.
Peganum harmala L.
Reseda lutea L.
Sisymbrium volgense M. Bieb. ex
Fourn.
Typha laxmannii Lepech.

Лісостепова
зона

Степова зони

+

+

+
+

+
+
+

+

+

+
потребує
уточнення

+
+

+

+

+

+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+
+

+
+

+
+
+

+
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Обєкти ПЗФ
№ з/п

Назва українська

Назва латинська

Лісостепова
зона
+

Impatiens parviflora DC.

117
118
119
120
121

Розрив-трава
дрібноквіткова
Розрив-трава залозиста
Рудбекія роздільнолиста
Рудбекія шорстка
Рутка Шлейхера
Сальвінія гіганська

Impatiens glandulifera Royle
Rudbeckia laciniata L.
Rudbeckia hirta L.
Fumaria schleicheri Soy.-Willem.
Salvinia adnata Desv.

+
+
+

122
123

Ситник тонкий
Сніжноягідник білий

+
+

124
125
126

Сокирки польові
Соняшник бульбистий
Соняшник сивуватий

127

Соняшник яскравий

Juncus tenuis Willd.
Symphoricarpos albus (L.) S.F.
Blake
Consolida regalis S.F.Gray
Helianthus tuberosus L.
Helianthus subcanescens (A. Gray)
E. Watson
Helianthus x laetiflorus Pers.

128
129
130
131
132

Соняшничок садовий
Сосна веймутова
Стенактис однорічний
Сухоребрик Льозеліїв
Сюзірінхій гірський

+
+

133
134
135
136

137

Талабан польовий
Татарник звичайний
Тонколучник щетинястий
Тонкопромінник
однорічний
(Дрібнолепесник
однорічний)
Триреберник непахучий

Heliopsis helianthoides (L.) Sweet
Pinus strobus L.
Erigeron annuus (L.) Desf.
Sisymbrium loeselii L.
Sisyrinchium septentrionale
Bicknell
Thlaspi arvense L.
Onopordum acanthium L.
Silphium perfoliatum L.
Phalacroloma annuum (L.) Dumort.

138
139
140
141

Троянда зморшкувата
Фіалка польова
Хрiнниця смердюча
Хризантема увıнчана

142
143
144

Ценхрус довгоголковий
(малоквітковий)
Цикорiй дикий
Цицанія широколиста

145
146

Череда листяна
Черемха пізня

147
148
149
150
151
152
153

Чорнокорiнь лiкарський
Чорнощир нетрейолистий
Щириця біла
Щириця загнута
Щириця лободовидна
Щириця Пауелла
Ясен пенсільванський

116

Tripleurospermum inodorum (L.)
Sch. Bip.
Rosa rugosa L.
Viola arvensis Murray
Lepidium ruderale L.
Glebionis coronaria (L.) Cass. ex
Spach. (Chrysanthemum
coronarium L.)
Cenchrus longispinus Benth.
Cichorium intybus L.
Zizania latifolia (Griseb.) Turcz. ex
Stapf
Bidens frondosa L.
Prunus serotina Ehrh. (Padus
serotina (Ehrh.) Ag.)
Cynoglossum officinale L.
Iva xanthiifolia Nutt.
Amaranthus albus L.
Amaranthus retroflexus L.
Amaranthus blitoides S.Watson
Amaranthus powellii S.Watson
Fraxinus pennsylvanica Marshall
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Обєкти ПЗФ
№ з/п

Назва українська

Назва латинська

Всього

Лісостепова
зона
85
56%

Степова зони
67
43,8%

За «Уніфікованою класифікацією чужорідних видів на основі амплітуди їх впливів на
довкілля», розробленою Комісією виживання видів МСОП (IUCN, SSC) (Blackburn et al., 2014),
з’ясовано загальну картину цих впливів 201 ІЧВ. Половина видів (110) належить до класів
помірного або вищих впливів; понад 1/5 частини (46) – види з класів великих та найбільших
впливів. До класу малих впливів віднесено близько 1/6 частини інвазійних видів (33). Неістотні
впливи чинить поки що близько 1/3 інвазійних видів (58). З урахуванням наведеного впливи
усіх ІЧВ, крім одного, у біомах Лісостепу та Степу України мають зворотний характер; після
видалення видів-оселенців природоохоронні екосистеми здатні до самовідновлення. Винятком є
впливи Salix fragilis з класу найбільших впливів, гібридизація якого з місцевим S. alba
призводить до незворотних змін – «геномного поглинання» останнього.
Природно-антропогенні

міграції

судинних

рослин,

фенотипічні

та

еволюційні

перетворення, які при цьому відбуваються, призводять до гомогенізації рослинного покриву.
Біотичну гомогенізацію розглядають як поступову заміну природної біоти внаслідок локальних
поширень чужорідних видів. Це явище через його екологічні та еволюційні наслідки вважають
однією з найвиразніших форм біотичного зубожіння в усьому світі (Olden et al., 2004). Біотична
гомогенізація за глобальних розмірів згладжує відмінності між регіонами, їх флорами й
фаунами, спричинює втрату ендемізму, самобутності, оригінальності біоти. Ступінь біотичної
гомогенізації (здебільшого – генетичної, таксономічної або функціональної) визначають за
збільшенням просторової подібності конкретної біотичної змінної з плином часу. Процес
біотичної гомогенізації проходить за великих просторових і часових масштабів. Щоб збагнути
ризики генетичних факторів щодо таксономічної та функціональної гомогенізації на різних
рівнях біологічної організації, необхідне широке осмислення.
Означено риси, які зумовлюють неспроможність флор природно-заповідного фонду
Лісостепу та Степу протистояти загрозам фітоінвазій. Втім виявлена слабка зворотна кореляція
між часткою адвентивних та чисельністю аборигенних видів стала підставою висловити
припущення: чисельність аборигенних видів, яка б відповідала «виповненій флорі», здатна
чинити бар’єр для проникнення видів-оселенців. Фактори, що спричинюють цю ситуацію, такі:
малі площі флор установ ПЗФ, дещо збіднений видовий склад аборигенних видів, наявність
культурних деревних фітоценозів, невідповідність функціонально-територіального поділу
оптимальному. За виявлених впливів ІЧВ рослин протистояння сучасним тенденціям
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антропогенної трансформації флори Лісостепу та Степу знаходиться у площині відновлення
природного стану рослинного покриву та менеджменту природокористування.
Під час розроблення стратегії запобігання, стримування та контролю фітоінвазій з метою
збереження біорізноманіття за наявних умов рекомендовано брати до уваги сумісно три
складові, що забезпечують антропогенні міграції рослин: екосистема-реципієнт вид-оселенець
вектор перенесення. Збереження еталонної функції природно-заповідного фонду Лісостепу та
Степу України значною мірою залежить від чинників, що зумовлюють характер екосистемиреципієнта

(упорядкування

їх

контурів,

функціонально-територіальної

структури

та

підвищення культури господарювання на прилеглих територіях). Види-оселенці, зважаючи на
наведені оцінки, доволі агресивні, здатні до експансії, що визначає необхідність вжиття заходів
стримування. У подальшому важливо зрозуміти, які саме адаптації чужорідних видів
призводять до перетворення їх на інвазійні, а також з’ясувати демутаційні зміни природних
ценозів, необхідні для набуття стійкості щодо біологічних інвазій екосистемою-реципієнтом.
За наявних шляхів перенесення (річкові русла та береги, комунікації, прилеглі
сільськогосподарські угіддя з нерегульованим доглядом, наближені міста й рудеральні
поселення) конче необхідні превентивні заходи щодо мінімізації векторів перенесення або, по
можливості, їх виключення.
Рекомендується імплементація контролю ІЧВ до системи управління природнозаповідним фондом, як це практикується в Європі, а також запровадження превентивних
заходів щодо біотичних інвазій на прилеглих до природоохоронних об’єктів територіях.
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4 ОЦІНКА ІНВАЗІЇ ЧУЖОРІДНИХ ВИДІВ В УКРАЇНІ
4.1 Причини успішності інвазії чужорідних видів
Існує декілька основних причин, пояснюючих успіх чужорідних видів, що проникають у
природні угруповання [168].
1. Чужинні види не мають природних ворогів, які контролюють ріст їх популяцій
Причина ґрунтується на тому, що у природному ареалі популяції чужинних видів
уражаються шкідниками та хворобами, тоді як на територіях інвазій подібного явища не
спостерігається. Відсутність природних ворогів у місцях занесення чужинних видів дають їм
певні конкурентні переваги, що й призводить до їхнього інтенсивного розповсюдження і
натуралізації. Саме тому спільні міжнародні дослідницькі проекти, спрямовані на пошук таких
перспективних для боротьби з інвазійними видами методів як біоконтроль, є найбільш
фінансованими у США і Західній Європі. Метою розробок є зменшення впливу інвазійних
рослин на місцеві види та рослинні угруповання до такої міри, коли, принаймні, ріст та
розвиток останніх не пригнічується. Найперспективнішим практичним методом останнього
часу є пошук природних ворогів (паразитів, патогенів, фітофагів) з природного ареалу
конкретного виду рослини [93].
Для біологічної боротьби з інвазійними видами рослин можуть використовуватись різні
організми, зокрема, тварини (переважно, комахи), гриби, бактерії, віруси тощо. У публікації
А.С. Мосякіна [172] наводиться перелік найперспективніших для біологічної боротьби видів
комах: твердокрилих (Coleoptera L., особливо представники родин Chrysomelidae Latreille,
Curculionidae Latreille, Cerambycidae Latreille, Buprestidae Leach), лускокрилих (Lepidoptera L.,
переважно родини Pyralidae Latreille, Arctiidae Leach), двокрилих (Diptera L., зокрема,
Tephritidae Newman), напівтвердокрилих (Hemiptera L.: Coccoidea Handlirsch, особливо
представники родини Dactylopiidae Signoret) та перетинчастокрилих (Hymenoptera L.).
Вказується, що значно менше використовують патогенні гриби, які, за винятком деяких
іржастих (Pucciniales Clem. et Shear) та борошнисторосяних (Erysiphales H. Gwynne-Vaughan), є
недостатньо видоспецифічними та, відповідно, недостатньо безпечними для використання. У
публікації наведено також приклади успішного використання Puccinia chondrillina Bubak et
Sydenham для регулювання чисельності Chondrilla juncea L. (Asteraceae) у США та Австралії,
Uromyces rumicis (Schumach.) G. Winter – для регулювання Rumex crispus L. (Polygonaceae) у
Північній Америці, та Puccinia xanthii Schw. – для Ambrosia artemisiifolia L. (Asteraceae) у
Європі.
Серед інвазійних видів рослин на території України можна виділити групу особливо
агресивних, високоінвазійних, серед яких найнебезпечнішими є борщівник Сосновського
(Heracleum sosnowskyi) та, меншою мірою, борщівник Мантегацці (Heracleum mantegazzianum
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Sommier et Levier). Перший завезений в Україну як силосна культура, а борщівник Мантегацці
– як декоративна культура, яка нині росте в Українських Карпатах [58].
Основні заходи контролю борщівника – ручне чи механічне викопування із
кореневищами, скошування, випас, застосування покривних матеріалів, внесення гербіцидів,
оранка й посів трав чи висаджування лісових культур. Загалом хімічні та механічні методи є
сьогодні найрозповсюдженішими заходами контролю. Проте останнім часом широко
впроваджуються біологічні методи боротьби.
Борщівник Сосновського є монокарпіком, тому основний принцип боротьби з ним –
знищення насіння. Борщівник починає вегетацію і зацвітає раніше інших видів зонтичних, тому
проблемним була синхронізація часу активності комах-фітофагів і відповідної стадії розвитку
борщівника. Вже зараз можна застосовувати певні види комах – Lixus iridis Olivier, Epermenia
chaerophyllella (Goeze), Dasypolia templi (Thunberd), Depressaria radiella (Goeze) та Phytomyza
pastinacae Handel., які знищують до 80% зав’язей [161]. Найперспективнішими для
використання у біологічному контролі вважаються два види лускокрилих: Dasypolia templi і
Depressaria radiella. Літературні дані щодо видів роду Depressaria свідчать про те, що личинка
спочатку харчується на центральній парасольці, потім переходить на бічні парасольки у міру
їхнього розпускання, а коли всі зав’язі знищені, може перейти на харчування листям тієї ж
рослини-господаря [89].
Управління чисельністю популяцій чужинних видів пріоритетне у комплексі заходів по
збереженню біологічного різноманіття природних екосистем з огляду на потенційну загрозу
економічних і екологічних втрат. Пропонуються також й інші різноманітні методи
профілактики утворення популяцій чужинних видів (стерилізація, вирощування одностатевих і
умовно-стерильних особин) та боротьби з уже сформованими популяціями цих видів
("троянські" гени, гібридизація з генетично відмінними формами, зміна генофонду господарів
для боротьби з патогенами тощо) [169].
2. У чужинних видів швидко розвиваються генетичні ознаки, пов’язані з тиском
природного добору у нових умовах середовища
У чужинних видів швидко розвиваються генетичні ознаки, пов’язані з тиском
природного добору у нових умовах середовища, деякі види досягають домінування у
вторинному ареалі тому, що зазнають швидких генетичних змін [77]. Прискорена еволюція у
таких умовах збільшує конкурентну здатність виду, водночас чужинні види звільняються від
своїх специфічних ворогів. На практиці ж вивчення генетичних змін чужинних видів з
природного і вторинного ареалів дає суперечливі результати [192].
Спільною рисою натуралізованих видів є відносна генетична бідність інвазійних
популяцій. Відносне генетичне збіднення обумовлено походженням ініціальної популяції від
однієї або декількох насінин. Між появою інвазійного виду на новій території і його
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впровадженням у природні ценози проходить тривалий час – період накопичення мікромутацій,
у деяких видів до 100 змін поколінь [117].
Незважаючи на високий технологічний рівень сучасних методів, які використовуються
при вивченні інвазійних видів, отримані за їхньою допомогою результати потребують
правильної інтерпретації. При аналізі генотипу методами ампліфікації, зазвичай, вивчається
лише обмежений набір генів, який не може репрезентативно представляти весь генотип.
Незважаючи на загальну прийнятність застосуванням різних генетичних маркерів, необхідно
вкрай обережно ставитися до інтерпретації отриманих результатів.
Інвазійні види здатні використовувати ресурси, які не використовують аборигенні види
стверджує гіпотеза "порожніх ніш" (empty niche hypotesis) [25]. Чужинні види краще
пристосовуються до різних типів і ступеню інтенсивності порушень природного середовища,
оскільки мають ширшу норму реакції.
На початковому етапі інвазій чужинні види активно поселяються в порушених екотопах,
витісняючи аборигенні види через більшу конкурентну здатність за існуючі ресурси.
Експерименти з порівняльної оцінки конкурентоспроможності близьких видів, один з яких
інвазійний (Bidens frondosa), інший – аборигенний (B. tripartita L.), продемонстрували перевагу
першого за приростом у висоту та за нарощуванням біомаси (у 2-3 рази), за насіннєвою
продуктивністю – у 3-5 разів [117]. Гіпотеза підтверджена також при вивченні Acorus calamus,
Amaranthus albus, Ribes aureum, Aronia mitschurinii, Acer negundo, Impatiens glandilifera, I.
parviflora, Epilobium adenocaidon, E. rubescens, Echinocystis lobata, Bidens frondosa, Conyza
canadensis, Chamomilla suaveolens, Galinsoga parviflora, G. quadriradiata. Виявлено загальну для
цих видів рису – усі вони на батьківщині ростуть також поза зоною екологічного оптимуму і
тому володіють більш широкою нормою реакції [117].
3. Чужинні види використовують ресурси, які не використовуються аборигенними
видами
Надається особливе значення алелопатичним властивостям чужинних видів, їхньому
впливу на природні популяції біохімічними способами [11]. Автори вважають, що летючі
речовини, які виділяють деякі види, не впливають на адаптовані до такого впливу видів-сусідів
у природному ареалі, але впливають на сусідні рослини в умовах вторинного ареалу.
Наприклад, Centaurea diffusa Lam., вид євроазійського походження, інвазійний у Північній
Америці, негативно впливає лише на північноамериканські природні види в умовах вторинного
ареалу.
Гіпотезу підтверджує повна відсутність (навіть тіньовитривалих видів) трав’яного ярусу
у заплавних лісах з Acer negundo і Fraxinus pennsylvanica, що є хоча і непрямим, але цілком
достатнім підтвердженням. Попередні досліди дозволили припустити, що екстракт з Solidago
canadensis може впливати на інші види як алелопатичний засіб, Cardaria draba є активним
алелопатичним видом, її виділення пригнічують сходи інших видів. Завезена в Америку з
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Європи в XIX ст. Alliaria petiolata швидко розселяється, витісняючи види місцевої флори. Одна
з можливих причин витіснення – речовини, що виділяються, перешкоджають розвитку
симбіотичних грибів, необхідних для росту аборигенних видів дерев [115].
Підтвердженням

істотного

значення

алелопатії

є

утворення

одновидових

монодомінантних угруповань, а також уразливість видів первинних угруповань до хімічних
речовин, що виділяються інвазійними видами. Багато дослідників схильні вважати, що саме
алелопатія сприяє процесу натуралізації окремих видів і їхнього домінування в угрупованнях
[11].
Виявлено, що витяжки з ґрунту, взяті під кронами Ailanthus altissima та Acer negundo,
мають високу алелопатичну активність і містять інгібітори росту в усіх вивчених концентраціях
розчинів. Встановлено, що витяжки з ґрунту під кроною A. altissima в концентрації 1:10
володіли найбільш сильною інгібуючою дією і практично повністю пригнічували розвиток
тест-об’єктів у порівнянні з контролем, мали високі показники вмісту гальмівників зростання й
індексу алелопатичної активності. Відзначено, що алелопатична активність витяжок з
верхнього шару ґрунту під досліджуваними рослинами, поступається активності водної
витяжки листяного опаду цих же видів. Отже, фізіологічно активні речовини, що містяться в
ґрунті під кронами інвазійних видів, діють, в основному, як інгібітори росту, що може
виступати одним з чинників, що впливають на формування рослинного покриву під наметом A.
altissima і A. negundo [127].
4. Чужинні види краще адаптуються на порушених територіях ніж аборигенні види
Чужинні види краще адаптуються на порушених територіях ніж аборигенні, по суті
повторючи гіпотезу "empty niche". Багатовидові угруповання стійкіші до інвазій чужинних
видів, ніж маловидові, що послужило підставою для висунення гіпотези «видового багатства»
(species richness hypotesis) [25]. У рамках цієї гіпотези стверджується, що угруповання з
меншою видовою різноманітністю мають ослаблені міжвидові зв’язки і велику кількість
незаповнених екологічних ніш, що робить бідні видами угруповання більш уразливими до
інвазій [25, 55]. Збільшення видового багатства значно знижує можливості для інвазій тому, що
більш різноманітні угруповання повніше та ефективніше використовують екологічні ніші.
Зниження видового різноманіття, таким чином, створює сприятливі умови для інвазій в
систему, потенційно прискорюючи втрату різноманітності та гомогенізацію біоти. Ця гіпотеза,
розроблена на основі теоретичного моделювання, згодом була підтверджена експериментально
у лабораторних умовах. Однак правомірність гіпотези для природних угруповань залишається
дискусійною, оскільки експериментальних даних, отриманих саме у природних умовах,
недостатньо. На ґрунті експериментальних даних зі штучного впровадження Bidens frondosa у
природні угруповання з різною кількістю та з різними домінантами [115]. Усупереч теорії
виявилося, що на ділянках без виразних домінантів і з мінімальним числом видів у фітоценозі,
схожість насіння B. frondosa була найнижчою і становила 10%. Зовсім не проросло насіння на
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ділянці без домінантів з максимальним числом видів у фітоценозі. Проте 100%-ва схожість
спостерігалася на двох ділянках: на першому монодомінантом була Zizania aquatica і росло ще
шість видів, а на другому – монодомінантом виступала Carex rostrata і росло ще п’ять видів. У
полідомінантних угрупованнях незалежно від кількості видів схожість становила 10-40%. Отже,
крім біорізноманіття фітоценозів, істотну роль відіграє та їхня структурованість. Угруповання
протистоїть тискові чужинних видів, якщо складається з 2-3 домінуючих та 6-10 супутніх видів
[115].
Питання про закономірності формування видового багатства рослинних угруповань
однозначно вирішити не вдається. Видове багатство рослинного угруповання – відносна його
характеристика, оскільки на його формування впливає величезна кількість чинників,
насамперед потенційний запас видів регіону, "видовий пул", загальне багатство флори, зі
складу якої можуть відбиратися види для формування того чи іншого угруповання,
сприятливість умов для проростання видів, які формують фітоценоз, мінливість середовища
(насамперед зміна зволоження), за якого видове багатство підвищується/понижується. На
видове багатство впливає також структура угруповання – наявність потужних віолентів, за
появи яких видове багатство різко знижується, наприклад, бідні видами букові ліси, майже
позбавлені ґрунтового покриву, фітоценотично вироблені та флористично бідні угруповання
сосни гірської тощо. Помірний режим порушень перешкоджає посиленню ролі віолентів і тим
самим сприяє підвищенню видового багатства (гіпотеза "високого видового багатства за
помірних порушень"). У процесі дрібномасштабних циклічних змін угруповань у процесі яких
види з подібною конкурентною здатністю по черзі займають одну і ту ж екологічну нішу. Такі
цикли найбільш виразні у лісових угрупованнях: при випаданні окремих видів дерев
формуються "вікна" зі своїм специфічним видовим складом та ін. Усі перераховані чинники
взаємодіють у різних комбінаціях, інколи заміщують один одного, чим і пояснюється
складність оцінки і прогнозу видового багатства угруповання.
5. Рівень

інвазивності

угруповань-реципієнтів

визначається

кількістю

особин

інвазійних видів
Мінливість рівня інвазивності різних природних угруповань залежить від числа
чужинних видів, що проникають в угруповання [94].
Інвазивність, схильність до інвазії (invasibility) – властивість стійкості угруповання
(оселища, екосистеми, ландшафту) до інвазій, може бути охарактеризована як кількість або
частка інвазійного таксону в угрупованні (оселищі, екосистемі, ландшафті), коли ефекти тиску
пропагул (propagule pressure) залишаються сталими. Таким чином, з певними застереженнями,
угруповання можна розділити на "інвазивні" та "неінвазивні". Первинні природні угруповання
слід вважати стійкими до інвазій.
Загалом рослинним інвазіям сприяють: різні форми порушення первинного рослинного
покриву, високий рівень вмісту поживних речовин у ґрунті, низька швидкість демутаційних
93

сукцесій. Важливим є також екологічна сумісність природних умов існування виду та умов у
межах вторинного ареалу. Інвазивність угруповань певною мірою збігається з "гіпотезою тиску
діаспор", на інвазивність об’єктивно впливає репродуктивна стратегія виду.
Інвазійні процеси розвиваються на різних стадіях демутацій. Важливу роль відіграє
величезна кількість діаспор, продукованих інвазійними видами. Тривалість існування в нових
умовах, тобто тривалість часу, починаючи з інтродукції таксона у вторинному ареалі
відображає ще одну сторону гіпотези тиску діаспор. Вона полягає у тому, що існує кореляція
між числом місць знаходження натуралізованих видів та мінімальною тривалістю їхнього
існування на певній території [209, 72].
Біологічні інвазії мають виразну просторово-часову динаміку [70]. Розрізняють період
повільного початкового розселення (lag-phase), коли вид має декілька ізольованих місць
виростання. За цією фазою наступає фаза швидкої експансії (exponental-phase), після якої настає
третя фаза, яка не завжди спостерігається, – це коротка фаза скорочення ареалу. Найбільший
інтерес представляють чинники, що визначають довжину лаг-фази між первинним
проникненням та експонентним зростанням. Статистично розмежувати лаг-фазу та експонентну
фазу складно, постійні спостереження не проводяться, зазвичай описуються окремі, розірвані у
часі стадії інвазій.
Розселення залежить від наявності придатних біотопів та відстаней між ними, а також
від біологічних особливостей виду. Оцінка швидкості розселення може проводитись за
допомогою підрахунку площі території, захоплюваної видом за певний відтинок часу.
Швидкість розселення зазвичай визначається за літературними даними або за даними гербарних
зборів, на що істотно впливає динаміка флористичних досліджень і може призвести до істотних
помилок в оцінці норм розселення.
Загалом щодо просторово-часової динаміки розселення формулюється висновок, що
вона залежить від рівня гетерогенності екотопів і, отже, від відстані між придатними екотопами
[70]. При цьому окремі дослідження не дають підстав для висновку про те, що існує зв’язок між
нормою розселення і конкретними біологічними особливостями інвазійних видів, специфічні
видові риси не дають однозначного пояснення механізмів та закономірностей у швидкості
розселення [49].
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6. Видова повночленність та ефект компенсації щільністю [101]
Співвідношення загальної кількості видів на ділянці (S) та кількість видів у видовому
пулі (N) теоретично може бути використане для оцінки потенціалу стійкості угруповань до
інвазій. Найчастіше таке співвідношення аналізується при тестуванні гіпотези видового пулу,
яка стверджує, що видове багатство ценозів значною мірою визначається розміром їхнього
видового пулу, слабко залежить від умов середовища та біотичних взаємодій, рідко досягає
верхньої межі (повночленності). Уразливість усіх неповночленних угруповань до інвазій
повинна бути, відповідно до гіпотези видового пулу, приблизно однаковою. У повночленних
угрупованнях вона може варіювати у залежності від величини N, проте в усіх випадках повинна
бути нижче, ніж у неповночленних. Результати досліджень показали, що високим потенціалом
інвазивності характеризуються багатовидові, ізольовані, відносно еволюційно молоді і
непорушені угруповання.
7. Чужинні види утворюють гібриди з аборигенними, у результаті чого виникає новий
вид, здатний до подальшої експансії, а іноді і до витіснення батьківських видів
Таким чином виник, наприклад, болотний злак Spartina anglica C.E. Hubbard –
природний гібрид афроєвропейского S. maritima (Curtis) Fernald з американським S. alterniflora
Loisel завезеним на південне узбережжя Англії на початку XIX ст. Зараз S. anglica став майже
космополітом, захопивши величезні території на узбережжі Англії, Франції, Північної і
Південної Америки, Австралії та Нової Зеландії [Gufinfigou, Levasseur, 1993, цит. по 117].
З видів, що входять до інвазійного компоненту флори Середньої Росії гібридогенного
походження, є Reynoutria bohemica Chrtek & Chrtková – гібрид між R. japonica Houtt. і R.
sachalinensis (F. Schmidt) Nakai. Гібрид у експериментальній посадці дає більший приріст
біомаси, ніж батьківський вид R. japonica. Високу активність проявляє Symphytum uplandicum
Nyman, гібрид між місцевим S. officinale L. і кавказьким S. asperum Lepech. Amelanchier spicata
(Lam) K. Koch, ймовірно, також є гібридом між північноамериканським A. canadensis (L.)
Medik., інтродукованим у 1590 р. з провінції Квебек (Канада) для королівського ботанічного
саду в Парижі, і введеного в культуру в 1596 р. A. ovalis Medik., що є єдиним видом з
європейським ареалом [161].
Гібридизація інвазійних видів з представниками місцевої флори – істотна загроза для
біорізноманіття тому, що гібриди можуть володіти більшою конкурентоспроможністю і
витісняти аборигенні батьківські таксони. За даними DAISIE, у країнах Європи 41 інвазійний
вид є продуктом спонтанної гібридизації, що становить 2% загального числа чужинних для
регіону видів [55]. Наводиться низка прикладів гібридів, що мають або не мають таксономічний
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статус, інвазійність яких явно прогресувала після гібридизації [20], де 24 з 28 наведених у
роботі прикладів – це трав’яні рослини, більшість з них (19) багаторічники. Вважається, що
багаторічні гібриди загалом стійкіші, ніж однорічні, мають більше часу для стабілізації,
особливо у випадку, якщо можуть утворювати клони.
У більш ніж половині гібридів, що наводяться в роботі Н. Ельстранд та К. Шіренбек [20],
один з батьківських видів був адвентивним. Це демонструє, що розповсюдження чужинних
видів створює додаткові умови для гібридизації. Окрім того, усі наведені у роботі гібридні
таксони ростуть у порушених екотопах, принаймні у частині свого ареалу. Саме
трансформованість середовища створює нові ніші, які більше відповідають екологічним
вимогам гібридів. Авторами запропоновано декілька гіпотез стосовно того, як гібридизація
впливає на еволюцію інвазійності: 1) гіпотеза "еволюційної новизни" полягає в ефекті появи
нових генотипів з виразними пристосувальними ознаками; 2) гіпотеза "генетичної
варіабельності" ґрунтується на тому, що популяції гібридних таксонів мають вищий рівень
генетичної мінливості, ніж батьківські види, вони демонструють вільну рекомбінацію усередині
гібридного комплексу; 3) гіпотеза "фіксованого гетерозису» розглядає генетичні і
репродуктивні механізми, які стабілізують отримані гібриди; 4) гіпотеза "небажаного
генетичного вантажу" ґрунтується на припущенні, що ізольовані популяції можуть
накопичувати шкідливі мутації. Н. Ельстранд та К. Шіренбек [20] вказують на антропогенний
вплив як чинник, що підсилює ймовірність гібридизації і формування нових екологічних ніш
для гібридів. Зростаюче антропогенне навантаження сприяє об’єднанню розрізнених популяцій
та утворення нових гібридних зон.
Перераховані чинники та механізми можуть поширюватися і на внутрішньовидову
гібридизацію (міжвидова гібридизація у родах Helianthus L., Iris L., Senecio L.), так як
інтродукція особин одного виду з різних частин ареалу збільшує вірогідність інвазійності.
Ймовірність контактів між видами, попередньо ізольованими один від одної географічно та
екологічно, посилюється останнім часом зі зростанням трансформації природного середовища
[20].
8. Інвазійні види, що належать до родів, поширених в обох півкулях, мають вищу
здатність до колонізації, ніж види, що належать до родів із більш обмеженим
поширенням [77]
Більшість інвазійних видів "чорного списку" Європи походить з Північної Америки,
меншою мірою з помірно-кліматичних областей або гірських районів Азії, натомість інвазійні
види середземноморського походження не становлять істотних загроз фітоінвазій [101].
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9. Інвазійні види, що поєднують вегетативний та генеративний способи розмноження
мають істотну перевагу
Наприклад, видам роду Elodea Michx., Egeria densa (Planch.) Casp., Hydrilla verticillata
(L.F.) Royle, Lagarosiphon major (Ridl.) Moss (Hydrocharitaceae), Hygrophila polysperma
(Roxburgh) T. Anderson (Acanthaceae) та Myriophyllum aquaticum (Vellozo) Verdcourt
(Hydrocharitaceae) притаманне неспеціалізоване вегетативне розмноження шляхом регенерації
фрагментів пагонів. У екстремальних умовах ці види, за винятком Hygrophila polysperma, здатні
до утворення спеціалізованих органів вегетативного розмноження. Генеративне розмноження
не відіграє при цьому суттєвої ролі, особливо з огляду на те, що більшість перерахованих вище
еугідатофітів – дводомні рослини, а при занесенні у нові регіони часто потрапляють або лише
чоловічі, або жіночі екземпляри. Розмноження фрагментацією кореневищ характерно для
Hygrophila polysperma, Eichhornia crassipes (Martius) Solms, Vallisneria spiralis Linné. У
останнього виду, як і у Pistia stratioles Linné, формуються також підземні або підводні столони,
що сприяють швидкому захопленню простору [207]. Швидкому вегетативному розмноженню та
розселенню видів вищої водної флори сприяє відсутність конкуренції та сприятливі екотопи.
10. Інвазійні види, що володіють перехресним запиленням, мають істотну конкурентну
перевагу, проте іншими дослідженнями таке положення не підтверджується [117]
Вказується також, що спосіб розмноження не має істотного впливу на натуралізацію: до
успішних колонізаторів належать як вегетативно-рухомі, так і само- та перехреснозапильні
види. Проте спосіб розмноження визначає механізм адаптацій. У перехреснозапильних
адаптація здійснюється шляхом перекомбінації генів та подальшого природного добору, а у
самозапильних та апоміктів найбільш вірогідні виникнення вже в ініціальній популяції
мікромутацій щодо фізіологічних ознак, пов’язаних з розширенням норми реакції, і збереження
їх у чистих лініях, здатних до подальшої натуралізації.
11. Інвазійні види володіють спеціалізованими пристосуваннями для поширення
тваринами, вітром або водою
Здатність поширюватися за допомогою спеціалізованих способів – характерна риса
багатьох чужинних видів рослин, переважно завдяки різним пристосуванням та за допомогою
природних агентів, головним чином водотоками, вітром та тваринами. Чіпкі та клейкі плоди і
насіння розносяться на незначні відстані тваринами, а на більші – транспортом. Наприклад,
сім’янки Xanthium spinosum L., які вкриті колючою, опушеною обгорткою, розносяться
тваринами, транспортом і водою. У Amaranthus albus L. дрібне гладеньке насіння легко
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висипається з коробочки і густо вкриває землю біля материнської рослини, розноситься
дощовими потоками і талим снігом на більші відстані. Рослина, утворюючи життєву форму
перекотиполя, переноситься вітром досить далеко та засмічує ґрунт на значній площі. Дрібне
насіння щириці білої разом з землею легко прилипає і розноситься на великі відстані.
Інтенсивне розповсюдження, за відсутності спеціалізованих засобів перенесення діаспор у
борщівник Сосновського, компенсується високою насіннєвою продуктивністю, за деякими
даними до 35 тис. життєздатних насінин на особину.

4.2 Запобігання проникненню чужорідних інвазійних видів
Успішність розселення інвазійних видів неможливо пояснити лише однією причиною,
одною "гіпотезою успішності". Кожна гіпотеза підтверджує свою правомірність, переважно, на
прикладах окремих видів або груп систематично близьких видів.
Процес натуралізації підтримує комплекс чинників, для різних видів визначальні
чинники у цьому комплексі будуть відмінними. Інвазійні види рослин – види різних
систематичних груп, життєвих форм, володіють відмінними біологічними особливостями та
нормами реакцій, а відтак для кожного окремого виду притаманні особливості та інтенсивність
процесів інвазій.
У різних екологічних умовах і у різному часовому та просторовому масштабі біологічні
особливості інвазійних видів відіграють різну роль, а адаптаційний потенціал у різних
середовищах визначається поєднанням різних абіотичних та біотичних чинників. Виявлення
алгоритму процесу впровадження інвазійного виду в угруповання утруднене, а отримувані
результати часто суперечливі. Проте загальні причини адвентизації рослинного покриву досить
виразно пов’язані з антропогенною трансформацією природного середовища. У природних
первинних угрупованнях з виробленою ценотичною структурою екологічні ніші щільно
упаковані, їхні ємності наближаються до оптимальної ефективності використання ресурсів, що
обмежує або унеможливлює проникнення чужинців.
Ознаки, що сприяють проникненню окремого інвазійного виду у нове для нього
угруповання, визначаються, зазвичай, досить легко, проте на сьогодні не виявлено узагальненої
для всіх видів ознаки (ознак), котра детермінує успішність інвазії. При цьому у різних умовах
конкретні переваги для інвазій видам дають абсолютно різні ознаки. Іноді вид успішно
розселяється завдяки лише одній ознаці, а види, які володіють набором таких ознак,
виявляються нездатними до інвазії і не приживаються у нових умовах. У підсумку адвентивна
флора будь-якого регіону досить різноманітна.
Процеси натуралізації інвазійних видів підтримуються комплексом специфічних для
видів різних систематичних груп чинників. Основні складові ознаки інвазійності –
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репродуктивна сфера. Закріпитися на новій території можуть тільки види з ефективною
системою самопідтримки, високою насіннєвою продуктивністю, має значення способи
перенесення діаспор, поєднання вегетативного та генеративного розмноження, пластичності,
стосунки з фітофагами, еколого-ценотичні стратегії, життєвість інвазійних популяцій. Висока
фенотипічна пластичність багатьох інвазійних видів дозволяє генетично однорідним
популяціям пристосовуватися до різних середовищ існування, унаслідок чого виникає
генетична диференціація популяцій, що може призвести до подальшого швидкого розселення.
Таким чином, підвищення рівня антропогенного навантаження на біотопи (оселища)
призводить до підвищення ступеня натуралізації чужинних видів, може спричинити втрату
окремих популяцій природних видів; популяції інвазійних видів рослин у стресових умовах
спроможні до компенсаторно-пристосувальних перебудов своєї структурно-функціональної
організації.
Інвазія чужинних видів спричинена насамперед антропогенною трансформацією
природного середовища, ймовірно, посилюється змінами клімату. Підвищення рівня
трансформації середовища призводить до зростання ступеня натуралізації чужинних видів, а
унаслідок модифікації оселищ, втрати окремих популяцій природних видів. Процеси
натуралізації інвазійних видів підтримуються комплексом специфічних для видів різних
систематичних груп чинників.
Для ефективного контролю за інвазією чужинних видів необхідна розробка регіональної
системи моніторингу біологічного забруднення довкілля. Вона повинна включати створення баз
даних щодо інформації про нові локалітети первинного поширення інвазійного виду, повний
аналіз його біологічних, екологічних, морфологічних особливостей, відомі і нові перспективні
заходи боротьби, передбачувані шляхи та способи занесення, прогноз подальшого поширення,
дані про основні джерела занесення в регіоні, створення карт динаміки поширення, зонування
території за ознаками біозабруднень, практичні рекомендації щодо запобігання їхнього
розповсюдження. Насамперед це стосується високоінвазійних видівтрансформерів – Fraxinus
pennsylvanica, Acer negundo, Acorus calamus, Bidens frondosa, Conyza сanadensis, Heracleum
sosnowskyi, Impatiens glandulifera, I. parviflora, Lupinus polyphyllus Lindl, Populus alba L.,
Solidago canadensis та ін.
Створення такої мережі дасть можливість не тільки заощадити кошти, які витрачаються
на боротьбу з інвазійними видами, але й дозволить запобігти їхньому поширенню.
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5 РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО КОНТРОЛЮ ЗА ПОШИРЕННЯМ ТА
ЗАПОБІГАННЯ ПРОНИКНЕННЮ ІНВАЗІЙНИХ
ЧУЖОРІДНИХ ВИДІВ РОСЛИН ТА ТВАРИН В МЕЖАХ
ЛІСОВИХ ЕКОСИСТЕМ ТЕРИТОРІЙ ТА ОБ’ЄКТІВ ПЗФ
ЛІСОСЕПУ ТА СТЕПУ
5.1 Запобігання проникненню чужорідних інвазійних видів
Необхідні заходи стосовно прийняття Україною європейських правил, спрямованих на
покращення управління чужорідними видами на заповідних територіях, та введення
рекомендаційних Кодексів поведінки щодо ІЧВ для біосферних, природних заповідників,
національних природних парків, ботанічних садів та дендропарків з метою збереження
природного біорізноманіття згідно з європейським «Посібником щодо інвазійних видів на
територіях, які підлягають особливій охороні»:
•

усвідомлення;

•

зростання обізнаності про біологічні інвазії на усіх рівнях;

•

інтеграція проблеми інвазійних чужорідних видів та управління територіями, що
підлягають особливій охороні;

•

запобігання нових інвазій;

•

заходи контролю;

•

швидке виявлення інвазійних чужорідних видів та система оперативного реагування;

•

інформаційно-пропагандистська діяльність;

•

перспективне планування;

•

імплементація системи нагляду, моніторингу та обміну інформацією;

•

лобіювання інституцій та осіб, які приймають рішення на підтримку суворої політики
щодо інвазійних чужорідних видів. [152, 153, 147].
На думку багатьох українських науковців, розроблення та впровадження необхідних

заходів щодо вирішення проблеми чужорідних видів в Україні відбувається занадто повільно,
не усвідомлені повністю усі загрози та ризики, пов’язані з інвазійними видами. Контроль та
регулювання розселення видів-вселенців ще не стали принципом збереження біорізноманіття, у
тому числі в межах ПЗФ [147, 156, 109 та ін.].
Серед документів щодо захисту природних територій, що підлягають особливій охороні
немає практичних рекомендацій, окрім публікації О.Ю. Уманець щодо досвіду боротьби з
чужорідними видами рослин у Чорноморському біосферному заповіднику [208].
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Для вирішення проблеми управління інвазійними видами у ПЗФ України необхідно
наступне:
• запровадити належний контроль шляхів проникнення та поширення ІЧВ;
• створити систему раннього реагування щодо ІЧВ;
• розробити та запровадити заходи щодо знищення ІЧВ;
• зменшити щільність та чисельність популяцій ІЧВ з метою стримування їх впливу на
прийнятному рівні в довгостроковій перспективі;
• забезпечити моніторинг стану популяцій ІЧВ;
• вжити відповідних заходів з попередження інвазій.
Для реалізації вищезгаданих заходів необхідно розробити та імплементувати керівний
документ «Національний порядок інтеграції запобіганню, контролю та пом’якшенню наслідків
інвазійних чужорідних видів і системи управління природно-заповідним фондом».
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5.2 Методичні рекомендації
щодо контролю за поширенням, усунення та запобігання проникнення
інвазійних чужорідних видів рослин і тварин у межах лісових екосистем
територій та об’єктів природно-заповідного фонду Лісостепу та Степу
України (перша редакція)
ВСТУП
Вторгнення ІЧВ торкаються природно-заповідного фонду (ПЗФ) в усьому світі. Наслідки
цієї погрози щодо біорозмаїття ПЗФ України є драматичними й, як очікується, будуть зростати
в майбутньому, особливо тому, що вони усе більш взаємозалежні з іншими факторами змін,
такими як кліматичні зміни, втрати середовища мешкання й людського тиску. Тому надто
важливо, щоб керівництво інвазійними чужорідними видами поліпшувалось в особливо
охоронюваних природних територіях (ООПТ), якщо ООПТ повинні повною мірою відігравати
роль захисників глобальної різноманітності та екосистемних послуг, на які ми всі
покладаємося, для нашого існування.
ПЗФ можуть і повинні відігравати важливу роль у боротьбі з вторгненнями ІЧВ, не
тільки шляхом поліпшення ефективності керування об’єктами ПЗФ на їхніх територіях, а також
здійснення моніторингу тенденцій вторгнень, підвищення поінформованості на всіх рівнях,
поліпшення здатності практиків боротися із загарбниками, впроваджуючи профілактику на
рівні зусиль на місцях, забезпечення раннього виявлення й швидкого реагування, а також
активізації дій за межами територій ПЗФ.
Території ПЗФ не можуть зупинити вторгнення, але дійсно можуть мати важливе
значення для запобігання й пом’якшення глобальних наслідків цієї загрози, будучи
резервуарами спадщини корінних видів та екосистем. Вони також можуть використовуватися в
якості варти вторгнень для прискорення відповідей на всіх рівнях та чемпіонів для підвищення
поінформованості різних шарів суспільства, а також каталізаторів дій у всіх масштабах.
Необхідне розроблення нормативно-методичного документу з метою запобігання
розповсюдження ІЧВ рослин і тварин у межах територій ПЗФ шляхом організації контролю за
поширенням, усунення та запобігання проникнення цих видів на території ПЗФ, особливо до
Лісостепових та Степових екосистем, які входять до їх складу, так як процес вторгнення ІЧВ в
цих природних зонах України іде більш динамічно ніж у інших регіонах.
Методичні рекомендації були розроблені на підставі аналізу всесвітнього досвіду
боротьби з вторгненням ІЧВ та в співпраці з науковцями установ природно-заповідного фонду
України.
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Ключові терміни
Чужорідний вид (alien species): вид, підвид або нижчий таксон, занесений за межі його
минулого або наявного природного ареалу; включає будь-яку частину організму: гамети,
насіння, яйця або такі його пропагули, які можуть вижити і згодом відтворитися.
ІЧВ (invasive alien species) – це чужорідний вид, занесення та/або розповсюдження якого
загрожує біологічному різноманіттю.
Інтродукція, введення, занесення

або вторгнення

(introduction):

перенесення

людиною, умисно або неумисно, чужорідного виду за межі його природного ареалу (минулого
чи теперішнього). Воно може бути в межах країни, між країнами або областями, що
перебувають за національними кордонами.
Умисна інтродукція, умисне введення або занесення (іпtепtіопаl іпtrоdисtіоп):
перенесення людиною умисно та/або звільнення людиною чужорідного виду за межі його
природного ареалу.
Неумисна інтродукція, неумисне занесення (unіепtіопаl іпtrоdисtіоп): усі інші
перенесення людиною, які не є умисними.
Заснування, стабілізація (еstablishment): процес успішного формування чужорідним
видом у новому середовищі існування життєздатних нащадків з вірогідністю тривалого
виживання.
Аналіз ризиків (risk analysis):
1) оцінка на підставі наукової інформації наслідків занесення та ймовірності формування
чужорідних видів;
2) визначення заходів, які можуть бути застосовані для зменшення або управління цими
впливами з урахуванням соціально-економічних та культурних міркувань.
– «шлях вторгнення» (pathwayo/introduction) застосовується щодо географічного
маршруту, за яким вид проникає за межі свого природного ареалу (минулого чи теперішнього);
– «коридор вторгнення» (corridoro/introduction) – це, наприклад, дорога, канал, тунель
і/або ж діяльність людини, яка спричинює умисне або неумисне занесення;
– «вектор вторгнення» (vectoro/introduction) – фізичний засіб або агент (тобто літак,
корабель), в якому або на якому вид рухається за межі свого природного ареалу (минулого чи
теперішнього).
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1. ОСОБЛИВОСТІ ПРОНИКНЕННЯ ЧУЖОРІДНИХ ВИДІВ У МЕЖАХ ПЗФ УКРАЇНИ
За результатами порівняння опублікованих таксономічних переліків 23 флор БЗ, ПЗ та
НПП установлена висока частка участі чужорідних видів степових екосистем рослин на
материковій рівнинній частині України. З’ясовано високу таксономічну різноманітність
адвентивної фракції природоохоронних флор: 354 таксони (345 видів, 2 підвиди та 7 гібридів) з
222 родів та 71 родини. Чисельність адвентивних видів у модельній флорі варіює від 52 до 229
за загальної їх чисельності від 418 до 1138. Частка адвентивного елементу перевищує цей
показник на територіях суміжних країн. У типологічній структурі адвентивної фракції флор
переважають терофіти (54%), що властиво синантропним, а не природоохоронним флорам
помірного поясу Північної

півкулі. Натомість

висока частка фанерофітів (27%)

є

відображенням особливості вивчених флор (у флорі України відповідно – 68 і 7%). Археофіти
становлять лише 25%, сумарна частка евнеофітів та неофітів – 75% (натомість у флорі України
– 35 і 65%). Здебільшого домінують ергазіо-, фігофіти та епекофітн, значна частка 35 видівагріофітів (10%), є

серйозною загрозою

для

екосистеми-реципієнта. Висока частка

ергазіофігофітів – це прояв загрози еталонній функції природно-заповідного фонду, тому що
процес здичавіння декоративних та культурних рослин у межах природоохоронних територій
Лісостепу триває. Рівень нестабільного елементу адвентивної фракції модельних флор
збігається із загальноукраїнським – 40 та 41%.
Головними передумовами формування адвентивної фракції флори на рівні екосистеми –
об’єкту природно-заповідного фонду – визнано абіотичні та біотичні фактори: площа,
місцеположення, структура угідь, наявність річкових берегів, доріг та комунікацій, тривалість
охорони, як і функціонально-територіальна організація, зокрема частка зони господарювання,
наявність лісових культур неаборигенних видів. На рівні флори формування кількісних та
якісних характеристик адвентивної фракції визначають такі фактори: загальну чисельність
видів флори, частку чужорідних видів та ймовірні загрози інвазій з боку прилеглих флор,
сукцесійні стадії рослинного покриву, наявність та ступінь його дигресивних змін. Успішність
проникнення у нові екосистеми на рівні виду-оселенця зумовлює його здатність швидко
адаптуватись та, інтенсивно розмножуючись, формувати екологічну нішу в нових умовах,
оселятися й, зрештою, утворювати вторинний ареал.
Принциповою загрозою для флор ПЗФ є зниження їх еталонної цінності й виконання
функції збереження генофонду. Складається реальна можливість зміни домінантов різних
ярусів угруповань, включаючи зональні типи. Такий хід розвитку подій, досить імовірно,
призведе до зміни сукцесійних рядів за участю чужорідних видів рослин. Разом з тим, не
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виключені еволюційні аспекти впливу чужорідних видів рослин на біосистеми різного рівня
організації.
Вторгнення нових видів тварин найбільш швидко відбувається під дією антропогенних
факторів та внаслідок господарської діяльності. Для ссавців важливим фактором став розвиток
комунікацій (пацюк сірий, миша хатня), для птахів – перетворення ландшафтів та біотопів, для
риб – цілеспрямована інтродукція.
Розселення тварин полегшується широкою мережею автомобільних доріг та залізниць,
пришляхових та полезахисних лісосмуг, долин річок, які стали для них своєрідними
екологічними жолобами (лось, видра річкова, тхір чорний тощо). Ще один шлях випадкового
проникнення чужорідних видів – втеча зі звіроферм (норка американська) та акліматизація
тварин.
Усього на території країни з метою акліматизації було випущено 47 видів ссавців, 5
видів птахів, 35 видів риб, але більшість цих видів не прижилася, було винищені хижаками або
браконьєрами (скунс, нутрія, єнот полоскун тощо).
Позитивний економічний ефект дала акліматизація лише деяких риб (піленгас,
товстолобик, амур білий тощо.), єнотоподібного собаки, ондатри, лані, муфлона, фазана
звичайного, вселення норки американської, частка яких склала менше 10% від загальної
кількості. Це підтверджує ступінь невдачі й абсурдності акліматизаційних робіт.
Ондатра й горлиця садова серед них дають яскравий приклад «екологічного вибуху»,
тобто багаторазового щорічного зростання чисельності, розширення ареалу й надвисокої
щільності популяцій.
Таким чином, біологічні інвазії набули масовий характер та стрімкі темпи саме в XX
сторіччі внаслідок непродуманої акліматизації, інтенсифікації промисловості, сільського
господарства й економічних відносин, антропогенної трансформації природних ландшафтів.
В останні десятиліття свій внесок у цей процес роблять торгівля сільськогосподарською
продукцією й екзотичними тваринами, туризм, спортивне полювання й рибальство, розвиток
аквакультури.
Є йморівна поява ще деяких чужерідних видів ссавців: нетопир білосмугий, єнотполоскун.
Цей процес охоплює і степові екосистеми ПЗФ.
2. КОНТРОЛЬ ЗА ПОШИРЕННЯМ
З метою створення адекватної бази знань для вирішення цієї проблеми важливо, щоб
установи проводили дослідження та моніторинг ІЧВ. Ці зусилля повинні спробувати включити
базове таксономічне дослідження біорізноманіття. На додаток до цих даних, моніторинг є
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ключем до раннього виявлення нових інвазійних чужорідних видів. Моніторинг має включати
як цільові, так і загальні обстеження, а також вигоди від участі інших секторів, включаючи
місцеві спільноти. Дослідження з ІЧВ повинні включати ретельну ідентифікацію інвазійних
видів та повинні документувати:
а) історію та екологію вторгнення (походження, шляхи та період часу);
б) біологічні характеристики ІЧВ; і
в) пов’язані з цим дії на екосистемний, видовий та генетичний рівень, а також соціальноекономічні наслідки і те, як вони змінюються з часом.
ПЕРЕЛІК
чужорідних видів рослин, рекомендованих щодо контролю за поширенням, усунення та
запобігання проникнення їх у межах Лісостепових та Степових зон ПЗФ України
Клен ясенелистий, к. американський, к. негідний – Acer negundo L.
Лепеха звичайна – Acorus calamus L.
Айлант височенний – Ailanthus altissima (Mill.) Swingle
Алтея лікарська – Althaea officinalis L.
Щириця біла – Amaranthus albus L.
Щириця лободовидна – Amaranthus blitoides S.Watson
Щириця Пауелла – Amaranthus powellii S.Watson
Щириця загнута – Amaranthus retroflexus L.
Амброзія полинолиста – Ambrosia artemisiifolia L.
Ірга колосиста – Amelanchier spicata (Lam.) K.Koch
Аморфа кущова – Amorpha fruticosa L.
Анакамптіс лікарський – Anagallis arvensis L.
Нерівноквітник покрівельний, анізанта покрівельна – Anisantha tectorum (L.) Nevski
Полин лікарський – Artemisia abrotanum L.
Ваточник сирійський – Asclepias syriaca L.
Лутига татарська – Atriplex tatarica L.
Азола каролінська – Azolla caroliniana Willd.
Азола папоротеподıбна – Azolla filiculoides Lam.
М’яточник бур’яновий – Ballota nigra L.
Череда листяна – Bidens frondosa L.
Бромус розчепірений – Bromus squarrosus L.
Анізанта неплідна – Bromus sterilis L. (Anisantha sterilis (L.) Nevski)
Анізанта покрівельна – Bromus tectorum L. (Anisantha tectorum (L.) Nevski)
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Горобине насıння польове – Buglossoides arvensis I. M. Johnst.
Ласкавець кущовий – Bupleurum fruticosum L.
Коноплi рудеральнi – Cannabis ruderalis Janisch.
Коноплi посiвнi – Cannabis sativa L.
Жовта акація – Caragana arborescens Lam.
Кардарія крупковидна (Хрінниця крупковидна) – Cardaria draba (L.) Desv. (Lepidium
draba L.)
Будяк акантовидний – Carduus acanthoides L.
Ценхрус довгоголковий (малоквітковий) – Cenchrus longispinus Benth.
Волошка розлога – Centaurea diffusa Lam.
Волошка довгоденна – Centaurea solstitialis L.
Цикорiй дикий – Cichorium intybus L.
Болиголов плямистий – Conium maculatum L.
Сокирки польові – Consolida regalis S.F.Gray
Повитиця польова – Cuscuta campestris Yunck.
Чорнокорiнь лiкарський – Cynoglossum officinale L.
Дурман звичайний – Datura stramonium L.
Кудрявець Софії – Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl
Плоскуха звичайна – Echinochloa crusgalli (L.) P. Beauv.
Ехіноцистис лопатевий – Echinocystis lobata (Mixch.) Torr. et A. Gray
Маслинка вузьколиста – Elaeagnus angustifolia L.
Елодея канадська – Elodea canadensis Michx.
Бджоляна трава вiйчаста – Elsholtzia ciliata (Thunb.) Hyl.
Гусятник малий – Eragrostis minor Host
Жовтозільник нечуйвітровий – Erechtites hieracifolia (L.) Raf.
Злинка канадська, дрібнопелюстничок канадський – Erigeron canadensis L., Conyza
canadensis (L.) Cronq.
Грабельки звичайні – Erodium cicutarium (L.) L’Her.
Молочай Дивида – Euphorbia davidii Subils
Витка гречка берізковидна – Fallopia convolvulus (L.) A. Löve
Ясен пенсільванський – Fraxinus pennsylvanica Marshall
Рутка Шлейхера – Fumaria schleicheri Soy.-Willem.
Гайлардія красива – Gaillardia pulchella Foug.
Галiнсога вiйчаста – Galinsoga parviflora Cav.
Незбутниця чотирьохпромінева – Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav.
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Герань маленька – Geranium pusillum L.
Хризантема увıнчана – Glebionis coronaria (L.) Cass. ex Spach. (Chrysanthemum
coronarium L.)
Гледичія колюча – Gleditsia triacanthos L.
Гринделія розчепірена – Grindelia squarrosa (Pursh) Dunal
Соняшник сивуватий – Helianthus subcanescens (A. Gray) E. Watson
Соняшник бульбистий – Helianthus tuberosus L.
Соняшник яскравий – Helianthus x laetiflorus Pers.
Соняшничок садовий – Heliopsis helianthoides (L.) Sweet
Борщівник Мантегацці – Heracleum mantegazzianum Sommier et Levier
Борщівник Сосновського – Heracleum sosnowskyi Manden.
Обліпиха крушиноподібна – Hippophae rhamnoides L.
Блекота чорна – Hyoscyamus niger L.
Розрив-трава залозиста – Impatiens glandulifera Royle
Розрив-трава дрібноквіткова – Impatiens parviflora DC.
Чорнощир нетрейолистий – Iva xanthiifolia Nutt.
Ситник тонкий – Juncus tenuis Willd.
Латук компасний – Lactuca serriola L.
Глуха кропива пурпурова – Lamium purpureum L.
Липучка відхила – Lappula squarrosa (Retz.) Dumort.
Модрина європейська – Larix decidua Mill.
Хрiнниця смердюча – Lepidium ruderale L.
Люпин багатолистий – Lupinus polyphyllus Lindl.
Повıй звичайний – Lycium barbarum L.
Калачики маленькі – Malva pusilla Smith
Незабудка польова – Myosotis arvensis (L.) Hill
Енотера дворічна – Oenothera biennis L.
Енотера волохата – Oenothera depressa Greene
Татарник звичайний – Onopordum acanthium L.
Опунція Енгельманна – Opuntia engelmannii Salm-Dyck subsp. lindheimeri (Engelm.)
U.Guzman & Mandujano (O. lindheimeri Engelm.)
Опунція розлога – Opuntia humifusa Raf
Нiчниця американська – Oxybaphus nyctagineus (Michx.) Sweet
Мак сумнівний – Papaver dubium L.
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Дівочий виноград чіпкий, дикий виноград садовий – Parthenocissus inserta (A. Kern.)
Fritsch.
Дикий виноград п’ятилисточковий – Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch.
Ребрик звичайний – Peganum harmala L.
Тонколучник однорічний (Дрібнолепесник однорічний) – Phalacroloma annuum (L.)
Dumort.
Злинка однорічна – Phalacroloma strigosum (Muehl. ex Willd.) Tzvelev
Пухирчатоплідник калинолистий – Physocarpus opulifolius (L.) Maxim.
Сосна веймутова – Pinus strobus L.
Водяний салат – Pistia stratiotes L.
Портулак городній – Portulaca oleracea L.
Перстач індійський – Potentilla indica (Andrews) Th. Wolf. (Duchesnea indica (Andrews)
Focke)
Черемха пізня – Prunus serotina Ehrh. (Padus serotina (Ehrh.) Ag.)
Птелея трилиста – Ptelea trifoliata L.
Дуб червоний – Quercus rubra L.
Резеда жовта – Reseda lutea L.
Гiрчак гостролистий – Reynoutria bohemica Chrtek & Chrtkova
Далекосхıдна гречка японська – Reynoutria japonica Houtt.
Медовий осот повзучий – Rhaponticum repens (L.) Hidalgo (Acroptilon repens (L.) DC.)
Біла акація – Robinia pseudoacacia L.
Троянда зморшкувата – Rosa rugosa L.
Рудбекія шорстка – Rudbeckia hirta L.
Рудбекія роздільнолиста – Rudbeckia laciniata L.
Верба ламка – Salix fragilis L.
Сальвінія гіганська – Salvinia adnata Desv.
Мильнянка лікарська – Saponaria officinalis L.
Жарновець віниковий – Sarothamnus scoparius (L.) Koch.
Жовтозілля звичайне – Senecio vulgaris L.
Мишій сизий – Setaria glauca (L.) P. Beauv.
Мишій кільчастий – Setaria verticillata Dumort.
Мишій зелений – Setaria viridis (L.) P. Beauv.
Тонколучник щетинястий – Silphium perfoliatum L.
Сухоребрик Льозеліїв – Sisymbrium loeselii L.
Рогачики – Sisymbrium volgense M. Bieb. ex Fourn.
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Сюзірінхій гірський – Sisyrinchium septentrionale Bicknell
Паслін чорний – Solanum nigrum L.
Золотарник канадський – Solidago canadensis L.
Золотушник пізній – Solidago gigantea Aiton
Жовтий осот польовий – Sonchus arvensis L.
Жовтий осот шорсткий – Sonchus asper (L.) Hill
Жовтий осот городній – Sonchus oleraceus L.
Горобинник горобинолистий – Sorbaria sorbifolia (L.) A. Braun
Сніжноягідник білий – Symphoricarpos albus (L.) S.F. Blake
Айстра війчаста – Symphyotrichum ciliatum (Ledeb.) Nesom
Айстра американська – Symphyotrichum novae-angliae (L.) Nesom
Айстра вiрґıнська – Symphyotrichum novi-belgii (L.) Nesom
Айстра вербова – Symphyotrichumx-salignum (Willd.) Nesom
Бузок звичайний – Syringa vulgaris L.
Талабан польовий – Thlaspi arvense L.
Триреберник непахучий – Tripleurospermum inodorum (L.) Sch. Bip.
Рогіз лаксманів – Typha laxmannii Lepech.
В’яз низький – Ulmus pumila L.
Кропива жалка – Urtica urens L.
Вербезина американська – Verbesina encelioides (Cav.) Benth. & Hook.f. ex A.Gray
Горошок чотиринасінний – Vicia tetrasperma (L.) Schreb.
Горошок волохатий – Vicia villosa Roth
Фіалка польова – Viola arvensis Murray
Нетреба ельбська – Xanthium albinum (Widder) H.Scholz [≈Xanthium strumarium L.]
Нетреба колюча – Xanthium spinosum L.
Нетреба звичайна – Xanthium strumarium L.
Цицанія широколиста – Zizania latifolia (Griseb.) Turcz. ex Stapf
Методичною основою моніторингу ІЧВ повинен стати «Літопис природи» з включенням
до нього розділу «Чужорідні види».

2.1. Усунення та запобігання
2.1.1. Усунення
У тих випадках, коли це можливо, викорінення часто є найкращим способом боротьби з
вторгненням та укоріненням ІЧВ. Найкраща можливість для викорінення ІЧВ знаходиться на
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ранніх стадіях вторгнення, коли їх популяції малі та локалізовані; отже, системи раннього
виявлення, орієнтовані на точки входу з високим рівнем ризику, можуть бути критично
корисними, поки може знадобитися проведення моніторингу після ліквідації. Підтримка
спільноти часто необхідна для досягнення успіху в роботі щодо викорінення, і особливо
ефективна при розробці на основі консультацій. Слід також розглянути питання про вторинний
вплив на біологічне різноманіття.

2.1.2. Запобігання
З огляду на непередбачуваність шляхів та наслідків для біологічного різноманіття ІЧВ,
зусилля з виявлення та запобігання ненавмисних інтродукцій, а також рішення, що стосуються
умисних інтродукцій, повинні гуртуватися на обережних підходах, зокрема щодо аналізу
ризиків, відповідно до керівних принципів нижче. Запобіжні заходи полягають у принципі,
викладеному в Ріо-де-Жанейрській декларації 1992 року з навколишнього середовища та
розвитку та в преамбулі Конвенції про біологічне різноманіття.
Запобіжні заходи також повинні застосовуватися при розгляді заходів щодо викорінення,
стримування та контролю щодо чужорідних видів, які стали встановлені. Відсутність наукової
визначеності щодо різних наслідків вторгнення не повинно використовуватися в якості причини
для відстрочення або нездатності вжити належних заходів щодо викорінення, стримування та
контролю.
Запобігання, як правило, набагато більш економічно вигідно та екологічно бажано, ніж
заходи, вжиті після вторгнення та укорінення ІЧВ.
Якщо ІЧВ вселився, раннє виявлення та швидка дія мають вирішальне значення для
запобігання його укорінення. Переважна відповідь часто полягає в тому, щоб якомога швидше
викорінити організми. У разі неможливості викорінення або відсутності ресурсів для його
викорінення необхідно забезпечити стримування та довгострокові заходи контролю. Будь-який
розгляд вигод та витрат (екологічних, економічних та соціальних) має проводитися на
довгостроковій основі.
Заходи з боротьби з ІЧВ повинні, в міру необхідності, грунтуватися на екосистемному
підході.
На основі моніторингу популяцій ІЧВ необхідно розробити систему біотехнічних заходів
щодо обмеження поширення таких видів.
Серед них. по-перше повинні бути наступні:
– зобов’язати єгерів установ ПЗФ щорічно проводити механічне знищення ІЧВ навколо
кордонів;
– припинти позначення квартальної мережі за допомогою оборювання;
– заборонити єгерям установ ПЗФ змінювати розміри та місце розташування городніх
наділів;
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– обмежити пасквальні навантаження, на аренних ділянках заборонено утримання овець;
– заборонити перевищення максимальної граничної норми пасовищного навантаження
не більше 5-7 голів ВРХ на кордон;
– обмежити пересування автотранспорту: заборонити проїзд ділянками заповідника
стороннього транспорту, а пересування транспорту установи ПЗФ обмежити основною
дорогою;
– скоротити кількість та площі сінокісних територій на аренних ділянках;
– скоротити кількість кордонів, а саме, припинити функціонування кордонів у середній
частині дільниць, а залишити лише крайові, що знизить антропогенне навантаження на
природні комплекси заповідних ділянок.
– заборонити скидання за територію кордону будь-яких залишків рослин, що
вирощуються, а також їх винесення з метою спалювання або компостування.
У зв’язку з можливим здичавінням культурних видів, що використовуються при
озелененні кордонів, роботи з благоустрою кордонів потрібно узгоджувати з ботаніком
заповідника.
На території кордонів заборонити неузгоджену висадку дерев та чагарників, а також
декоративних рослин за переліком:
Дикий виноград пятилисточковий – Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch.
Бирючина звичайна – Ligustrum vulgare L.
Дерен – Cornus L. – усі види
Клен (особливо чорноклен) – Acer tataricum L. та клен ясенолистий – A. negundo L.)
Шовковиця – Morus alba L. (шовковиця біла), M. nigra L. (шовковиця чорна)
Айлант – Ailanthus altissima (Mill.) Swigle
Алича – Prunus divaricata Ledeb.
Смородина золотиста та смородина запашна – Ribes aureum Pursh, R. odoratum Wendl
Шипшина – Rosa L. – усі види
Повій звичайний (Дереза) – Lycium barbatum L.
Робінія – Robinia L. – усі види
Маслинка, лох – Elaeagnus L. – усі види
Аморфа кущова – Amorpha fruticosa L.
Трав’янисті рослини:
Традесканція віргінська – Tradescantia virginiana L.
Комеліна звичайна – Commelina communis L.
Ксименезiя енцелiєвидна – Verbesina encelioides (Cav.) Benth.& Hook. f. ex A. Gray
Гайлардія гарна – Gaillardia pulchella Foug.
Стенактис однорічний – Stenactis annua Nees
Тладіанта сумнівна – Thladiantha dubia Bunge.
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Соняшник сіруватий – Helianthus subcanescens (A. Gray) E.E. Wats., крім цього виду
соняшника на кордонах не рекомендується вирощувати інші багаторічні види цього роду, що
розмножуються вегетативно.
Ехіноцистис шипуватий – Eсhinocystis lobata (Michx.) Torr. et Gray)
Ваточник сирійський – Asclepias syriaca L.
Мірабіліс ночецвітний – Oxybaphus nyctagineus (Michx.) Sweet
Сокирки аяксові – Consolida ajacis (L.) Schu.
Мак дикий – Papaver rhoeas L.
Крім цих видів на території кордонів забороняється вирощування газонної трави зі злаків
та лучних сумішей.
При знаходженні випадкового розселення культурних видів за межами кордонів
необхідно їх знищити.
Контроль за виконанням заходів, які спрямовані на стримання інвазії адвентивних видів
у природні угруповання, здійснюють уповноважені особи державної служби охорони установи
ПЗФ, головний природознавець та ботанік відділу наукових досліджень та комплексного
моніторингу екосистем.
Єгер несе особисту відповідальність за санітарний стан на території кордону та на
прилеглих територіях, а також за додержання положень інструкції щодо запобігання поширення
адвентивних видів рослин.
Коли викорінення недоцільно, обмеження поширення (стримування) ІЧВ часто є
відповідною стратегією в тих випадках, коли діапазон організмів або популяцій досить малий,
щоб зробити такі зусилля здійсненними. Регулярний моніторинг має важливе значення та
потребує пов’язання зі швидкими діями щодо викорінення будь-яких нових спалахів.
Заходи повинні бути спрямовані на скорочення завданих збитків, а також на скорочення
кількості ІЧВ. Ефективний контроль часто буде ґрунтуватися на низці інтегрованих методів
управління, включаючи механічний контроль, хімічний контроль, біологічний контроль та
управління місцями оселення, здійснюваний відповідно до чинних національних правил та
міжнародних кодексів.
Знищення осередків інвазії здійснюється шляхом низького прокосу в суху погоду, до
початку періоду бутонізації. На території кордонів бур’яни потрібно знищувати з кореневою
системою. Для боротьби з повитицею рекомендується знищення її вручну, охоплюючи також
смугу непошкоджених рослин завширшки 1,5 м. Знищені рослини висушують та спалюють в
огороджених межах кордонів з дотриманням правил протипожежної безпеки.
Рекомендується імплементація контролю ІЧВ до системи управління установ природнозаповідного фонду, як це практикується в Європі, а також запровадження превентивних заходів
щодо біотичних інвазій на прилеглих до природоохоронних об’єктів територіях, які необхідно
затверджувати рішенням Науково-технічної ради установи.
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ВИСНОВКИ
1. У процесі аналізу флор було оцінено 16 установ ПЗФ у Лісостеповій зоні та 13 установ ПЗФ
у Степовій зоні України.
2. У складі флор установ ПЗФ було виявлено 147 інвазійних чужорідних видів рослин.
3. Флори всіх установ ПЗФ «засмічені» інвазійними чужорідними видами.
4. Установи ПЗФ не є природними еталонами у своїх природних зонах.
5. Розроблена перша редакція «Методичних рекомендацій щодо контролю за поширенням та
запобігання проникненню чужорідних інвазійних видів рослин і тварин, або усунення таких
видів в межах лісових екосистем територій та об’єктів природно-заповідного фонду
Лісостепу та Степу».
6. Програма «Літопис природи» для заповідників та національних природних парків повинна
стати методичною основою проведення моніторингу за інвазійними чужорідними видами
шляхом включення до неї розділу «Чужорідні види».
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