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АНДВЕНТИВНІ РОСЛИНИ МЕЖРІЧЧЯ 
ДНІСТЕР - ТУРУНЧУК 

Метою нашої роботи являється вивчення видового складу ад-
вентивних рослин, їх вплив на аборигенну флору. 

Для виконання роботи та досягнення нашої мети, ми постави-
ли перед собою такі завдання: 

1) вивчити адвентивну флору межиріччя Дністер - Турунчук 
та прилеглих територій; 

2) класифікувати рослини за життєвими формами; 
3) проаналізувати участь адвентивних видів в антропогенних 

екотопах; 
4) провести флорогенетичний аналіз адвентивних видів. 
Всього нами були виявлено 125 видів адвентивних рослин, які 

належать до 66 родів, 35 родин. 

50 



Найбільша кількість видів відноситься до родин: айстрових 
(23 родів, 29 видів), капустяних (7 родів, 11 видів), тонконогових 
(8 родів, 9 видів), бобових (8 родів, 9 видів), пасльонових (4 роди, 
6 видів), кленових (2 роди, 6 видів). Найбільшою кількістю видів пред-
ставлені роди: клен (5 видів), повитиця (4 види), щириця (4 види), хрінни-
ця (4 види), вовчок (4 види). Майже половина усіх родин є одновидо-
вими, що є показником сильного антропогенного навантаження на флору 
(Толмачев, 1974). Розташування відповідних родин у вивченні флорі 
відповідає спектру провідних родин синантропної флори України (Про-
топопова, 1991). 

Згідно еколого-морфологічної класифікації Х. Раункієра (Роман-
щак, 1995) серед визначених рослин за життєвими формами перева-
жають терофіти, інші види зустрічаються в менших кількостях, а ха-
мефіти відсутні повністю. 

Під час виконання роботи, було встановлено, що кількість домі-
нуючих видів - адвентів на антропогенних екотопах і найбільша видова 
різноманітність спостерігаються на: екотопах населених пунктів: руде-
ральні екотопи; сквери, парки; лісосмуги захисного значення. 

Аналіз центрів походження адвентивних рослин (Протопопова, 
1991) показав, що основу адвентивної флори становлять види, що по-
ходять із Середземноморської області - 46 видів. Далі за кількістю 
видів - 36 розміщуються в Південно-Західному Азійському центрі 
(Іран, Мала Азія, Передня Азія, Середня Азія, Афганістан). Ад -
венти з Північної та Центральної Америки представлені 22 видами. 
Кількість видів що походять з Південно-Східної Азії, Індії, Китаю - 14. 
Найменшою кількістю видів - 7 представлені види - вселенці з Півден-
ної Америки. 

Рекомендована до друку на засіданні кафедри ботаніки, 
протокол № 3 от 3.11.2010р. 
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