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Анотація. Наведено відомості стосовно чужорідних елементів флори у структурі 

рослинних угруповань лучно-степових ділянок Смілянського району Черкаської області. 
Проаналізовано особливості їхнього трапляння ділянками з малопорушеним або 
відновлюваним рослинним покривом лучних степів та фактори які сприяють інвазійному 
процесу. 
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Вступ 

Нині однією із найактуальніших екологічних проблем не тільки України, 

але на світовому рівні визнано проблему біологічного забруднення довкілля за 

рахунок інвазії та укорінення адвентивних видів в угрупованнях природної і 

відновної аборигенної рослинності. Нагальною є проблема і для осередків 

природної, у першу чергу, зональної рослинності лісостепової зони України [7]. 

У структурі Черкаської області об’єкти і території ПЗФ за площею 

становлять лише 3% [2], тому програмою по формуванню екологічної мережі 

Черкащини на 2014–2020 роки передбачено доведення частки заповідних 

земель до 10 %, що передбачає дослідження природних осередків зональних 

типів рослинності з метою подальшого заповідання. У минулому лучно-степові 

угруповання траплялись у регіоні частіше ніж у наш час [8, 9]. Основна 

причина зникнення це трансформація природних ландшафтів, як наслідок – 

інсуляризація степової рослинності, зокрема й у межах Смілянського району 



Черкащини, де незначні ділянки лучних, трапляються на схилах ярів, балок, 

пагорбів тощо. Така територіальна структура обумовлює їхню високу 

вразливість і водночас унікальність як резерватів природного рослинного 

покриву лучних степів помірної зони Східної Європи [9]. 

Матеріали і методи досліджень 

Геоботанічні дослідження природної та антропічно порушеної рослинності 

лучних степів проводили із застосування методів описаних у [ 1]. Геоботанічні 

описи досліджуваних угруповань обробляли з використанням програмних 

засобів Turboveg for Windows 2.127b, MS Excel 2007. Флористичну структуру та 

чужорідні види виявляли під час польових досліджень 2015, 2017 років. 

Ідентифікацію видового складу проводили за [3] з використанням гербарних 

матеріалів (KW, KWHA, гербарій кафедри ботаніки НУБіП України) та 

узгоджували з номенклатурним списком судинних рослин України [10]. Аналіз 

чужорідних видів за часом занесення, ступенем натуралізації та способом 

імміграції проводили з врахуванням відомостей наведених у [4–6, 11]. 

Результати досліджень та їх обговорення 

У Черкаській області виявлено ряд ділянок з рослинним покривом, який 

досі зберігає зональні риси (табл. 1). 

Таблиця 1 
Характеристики обстежених ділянок у Смілянському районі Черкаської 

області 
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 Географічні координати 
центру опису  

(градуси, мінути, секунди) 
Північної 

широти (N) 
Східної 

довготи (E) 

1 Дзвіниця 
(с. Березняки) 

4–6.7.17 
3–5.7.15 64,0 49°8'42" 31°58'57" 

2 Березняківський кар’єр 
(с. Березняки) 4.7.17 12,0 49°9'4" 31°56'42" 

3 Кар’єр 
(с. Вовківка) 5.7.17 9,9 49°10'10" 31°41'16" 

4 Схил балковий  
(с. Мельниківка) 5.7.17 26,3 49°9'40" 31°40'40" 

 



Отже, у Смілянському районі оптимально збережені або відновлювані 

фітоценози трапляються: біля сіл Березняки, Велика Яблунівка (лучні степи, 

остепнені луки та перелоги урочища «Дзвіниця»), поблизу с. Мельниківка 

(балкові схили), в околицях сіл Вовківка та Ротмистрівка (угруповання 

відновлюваної рослинності остепнених луків на схилах і поблизу недіючого 

кар’єру), а також на території геологічної пам'ятки природи місцевого значення 

«Березняківський кар’єр» розташованого в околицях села Березняки (правий 

берег річки Тясмин). 

Найпоширеніші рослинні угруповання лучних степів, які сформувалися на 

чорноземах опідзолених та формують структуру сучасного рослинного покриву 

вказаних територій відносяться до формацій Botrichloeta ischaemi, Stipeta 

capillatae, Elytrigieta intermediae, Cariceta hirtae, Cariceta praecocis. 

Основну загрозу природному фіторізноманіттю степових та остепнених 

ділянок, окрім прямого знищення шляхом розорювання або розробки за 

видобутку корисних копалин, становить інвазія чужорідних видів.  

У результаті проведених досліджень виявлено 37 чужорідних видів у 

флористичній структурі дослідженої території, які відносяться до 18 родин та 

37 родів (табл. 2).  

Найбільшою за кількістю видів є родина айстрові (Asteraceae Bercht. et J. 

Presl) – 13 видів, родини тонконогові (Poaceae Barnhart), бобові (Fabaceae 

Lindl.), капустяні (Brassicaceae Burnett) нараховують по три види кожна, родина 

шипшинові (Rosaceae Juss.) містить два види, решта 13 родин нараховують по 

одному виду кожна. 

У результаті аналізу флористичної структури чужорідних видів, з’ясовано, 

що за часом занесення переважають кенофіти – 22 види (59,5%), тим часом, як 

археофіти налічують 15 видів (40,5%). 

Відомості стосовно трапляння чужорідних видів дослідженими 

територіями наведено у табл. 2. 

 

 



Таблиця 2 
Трапляння чужорідних видів (адвентів) дослідженим регіоном 

№ Назва виду Урочища Адвенти за: 
1 2 3 4 ЧЗ1 СН СІ 

1 Acer negundo L.  + +  кен агр ерг 
2 Ambrosia artemisiifolia L.  +  + + кен а-еп ерг-ксе 
3 Anisantha tectorum (L.) Nevski  + +  арх геп акл 
4 Anthemis cotula L.   + + арх еп акл 
5 Armeniaca vulgaris Lam.  + + + кен еф ерг 
6 Artemisia absinthium L. + + + + арх еп акл 
7 Asclepias syriaca L. + + + + кен еп ерг 
8 Avena fatua L.   + + арх еп акл 
9 Ballota nigra L. + + + + арх а-еп акл 
10 Bunias orientalis L.   +  кен еп акл 
11 Centaurea diffusa Lam. + +   кен еп акл 
12 Cichorium intybus L.  + + + + арх геп акл 
13 Consolida regalis S.F.Gray  + + + арх еп акл 
14 Conyza canadensis (L.) Cronq.  +  + кен еп акл 
15 Elaeagnus angustifolia L. + + + + кен агр ерг 
16 Geranium pusillum L.  +   арх еп акл 
17 Gleditsia triacanthos L.  +   кен кол ерг-фіг 
18 Helianthus tuberosus L.   +  кен а-еп ерг 
19 Heracleum sosnowskyi Manden. +    кен а-еп ерг 
20 Lactuca serriola L.  + + + арх еп акл 
21 Lonicera tatarica L.  +   кен кол ерг-фіг 
22 Lycium barbarum L.  +   арх кол ерг-фіг 
23 Medicago sativa L.  +  + кен еп ерг 
24 Morus alba L.  + + + кен еф ерг 
25 Onopordum acanthium L.   + + арх еп акл 
26 Papaver rhoeas L.  +  + арх еп акл 
27 Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch.    + кен кол ерг 
28 Phalacroloma annuum (L.) Dumort. +  + + кен агр акл 
29 Prunus divaricata Ledeb.   +  кен кол ерг-фіг 
30 Robinia pseudoacacia L. + + + + кен еп ерг 
31 Setaria viridis (L.) P.Beauv.  +   арх еп акл 
32 Silphium perfoliatum L. +    кен кол ерг 
33 Sinapis arvensis L. +    арх еп акл 
34 Sisymbrium loeselii L.   +  кен еп акл 
35 Solidago canadensis L. +    кен еп ерг-фіг 
36 Ulmus pumila L.  + +  кен кол ерг-фіг 
37 Xanthium strumarium L.  +  + + арх еп акл 
 

1 ЧЗ – час занесення; СН – ступінь натуралізації; СІ – спосіб імміграції 
                                                           



За ступенем натуралізації в угрупованнях природної рослинності 

переважають епекофіти – 19 видів (51,4%) або види, які повністю 

натуралізувалися на антропогенних екотопах; колонофіти або види, які 

утворюють відносно стабільні локальні колонії налічують сім видів (18,9%), 

агріофіти або види, що натуралізувалися у напівприродні та природні 

угруповання представлено Acer negundo, Elaeagnus angustifolia, Phalacroloma 

annuum (8,1%); перехідна група між агріофітами та епекофітами – чотири види 

(10,8%), геміепекофіти та ефемерофіти (періодично зявляються у різних місцях, 

однак мають низький рівень натуралізації) налічують по два види (по 5,4%). 

За способом імміграції переважають аколютофіти – 19 видів (51,4%), тобто 

види, що спонтанно селилися на антропічно сформованих місцезростаннях; 

значна частка належить ергазіофітам – 11 видів (29,7%), тобто видам, які 

зявилися у результаті свідомого занесення на територію, фігофіти (втікачі з 

культури) охоплюють шість видів і Ambrosia artemisiifolia відноситься до 

ксенофітів (несвідомо занесених видів у результаті госпоарської діяльності). 

Одним із сприятливих факторів інвазійним процесам, на досліджених 

територіях, є пригнічення розвитку аборигенних едифікаторів і 

співедифікаторів степових фітоценозів, унаслідок надмірного пірогенного 

навантаження.  

Прикладом цього слугує інвазія ваточника сірійського (Asclepias syriaca L.) 

в урочищі «Дзвіниця», який вперше відмічався тут 2014 року, а вегетаційного 

сезону 2017 року сформована ценопопуляція цього виду займала площу 5,0×6,5 

м = 32,5 м2, в угрупованні асоціації Stippetum (capillatae) chamaecytisum 

(austriacum). Місцезростання Asclepias syriaca розташовано на схилі північно-

східної експозиції на чорноземах опідзолених, умови зволоження недостатні за 

рахунок атмосферних опадів, наявні сліди весняної пожежі. Загальне 

проективне покриття травостою становить 45–55%. Флористична структура 

угруповання: у складі першого ярусу (80–120 см) переважають Asclepias syriaca 



(32); Chamaecytisus austriacus (2), окрім них трапляються Bromopsis inermis (1); 

Vincetoxicum hirundinaria (r ), окремі рослини Phalacroloma annuum, Elytrigia 

intermedia. Другий ярус (35–79 см) представлений Stipa capillata (1); Poa 

pratensis (1); Elytrigia intermedia (1); Achillea collina (+); Salvia nutans (+); 

Scabiosa ochroleuca (+); Carlina biebersteinii (+); Falcaria vulgaris (+); Galium 

verum (+); Linum flavum (r); Phalacroloma annuum (+), окремі особини Asclepias 

syriaca. У третьому ярусі (<35 см) переважає Teucrium chamaedrys (2), 

трапляються молоді особини Pimpinella saxifraga (+). 

Отже, виявлені ценопопуляції чужорідних видів потребують постійного 

моніторингу та контролю подальшого поширення, оскільки є потенційним 

фактором трансформації природного рослинного покриву.  
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Abstract. The current information about alien plant species in the structure of vegetation 

cover of meadow-steppe areas within the Smilyans’kyi district of Cherkassy region were given. The 
features of the alien plants distribution into areas with undisturbed or restoring vegetation cover of 
meadow steppes and factors that contribute to the invasive process have been analyzed. 

As a result of the studies – 37 alien plant species which belong to 18 families and 37 genera 
were identified. The largest number of species includes into kenophytes, epecophytes and 
akolutophytes groups. 

Keywords: adventists, kenophytes, archeophytes, meadow steppes, phytoinvasions 
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