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Проблема фітоінвазій в Україні, де види адвентивних рослин складають 

16% загальної флори, відчувається особливо гостро. Процес адвентизації 

флори в різних регіонах країни відбувається з різною інтенсивністю. 

Одним із регіонів, де процеси адвентизації флори відбуваються особливо 

інтенсивно, є Причорномор'я, рослинний покрив якого з давніх часів 

162 



 !"

#$%$&'(($) *&+(,-$&.$/+(01) 2$,3$#+&,4%$5) #'674(',*58) 9+:70/;)

<(+=;((6).+>)*+%$:)/0<(+=;((6)/0#'/)?)*&+(,-$&.;&'/)+@$)%75=$/0A)/0#'/)

BCDEFGHIJKELMN)*$@*$)*0AN)6%')<#+*(')<.'(0*0)A+&+%*;&N)O.$/0N),*&O%*O&O)+@$)

3&0&$#O);%$,0,*;.)(+)<(+=('1)*;&0*$&'P8)Q$.O)#$,7'#:;((6)-'*$'(/+<'1(0A)

3&$R;,'/))(+)&;2'$(+74($.O)&'/(')>)+%*O+74(0.0)6%)<)(+O%$/$P)*$=%0)<$&ON)

*+%) ') #76) $&2+('<+R'P) %$(*&$75) 3$S0&;((6) (+1@'74S) (;@;<3;=(0A) /0#'/)

&$,70()*+)$A$&$(0)#$/%'776)T9898)U&$*$3$3$/+N)VWW!X8

Y;*$5)(+S$P) &$@$*0) 6/76>*4,6) +(+7'<) /0#'/G*&+(,-$&.;&'/)3$(0<<6)

Z(',*;&)?)QO&O(=O%8

Z76)/0%$(+((6)&$@$*0)*+)#$,62(;((6).;*0).0)3$,*+/070)3;&;#),$@$5)

*+%')<+/#+((6[

 8) 906/0*0) &$,70(0) ?) *&+(,-$&.;&0) *+) PA) &$<3$/,5#:;((6) /)

+(*&$3$2;((0A);%$*$3+A8

V8) 90<(+=0*0) ,0,*;.+*0=(;) 3$#$:;((6) /0#'/G*&+(,-$&.;&'/) ') #+*0)

@$*+('=(O)A+&+%*;&0,*0%O)R0.)&$,70(+.8

"8)))U$&'/(6*0)$#;&:+((')#+(')<)7'*;&+*O&(0.0)#:;&;7+.08

Z$,7'#:;((6)3&$/$#070,6)(+)*;&&0*$&'PP).',*+)\'76P/%+)\'76P/,4%$2$)

&+1$(O)]#;,4%$P)$@7+,*'N)6%;)&$<.'^;(;)/)#$70(')&'=%0)Z(',*;&8)_+)3'/#(')

*+)3'/#;(($.O)<+A$#')<(+A$#0*4,6)&O%+/)&'=%0)Z(',*;&)?)&'=%+)QO&O(=O%8)

_+)3'/($=')/)$%$70R6A).',*+)&$<.'^;(01)3'^+(01)%+&`>&a)(+),A$#')')3'/#(')

,'74,4%$2$,3$#+&,4%')O2'##6)bQcQ)Cd&;(+2&$(+*O&3&$#O%*L8

_+)#$,7'#:O/+('1)*;&0*$&'P)(+.0)@O70)/0#'7;(')*+%');%$*$30[)*;A($2;((')

;%$*$30a) 3$/(',*5) *&+(,-$&.$/+(') ;%$*$30a) ,'74,4%$2$,3$#+&,4%')

O2'##6[) 3$76) #76) /0&$^O/+((6) <;&($/0A) *+) $/$=;/0A) %O74*O&a) 37+(*+R'P)

/0($2&+#(0%'/a) ,+#%0a) ;%$*$30) (+,;7;(0A) 3O(%*'/[) &O#;&+74(') ;%$*$30a)

3O,*0&'a) ,*+#'$(0a) ,%/;&0N)3+&%0a)7',$,.O20) <+A0,($2$) <(+=;((6a)(+,030)

3$)@;&;2+.).;7'$&+*0/(0A)%+(+7'/)*+)2'#&$*;A('=(0A),3$&O#a)#;2&+#O5=')

3&0&$#(') ;%$*$30[) 376:'a) 3+,$/0,4%+) #76) */+&0(a) 3&0#$&$:(') (+,030)

+/*$.+2',*&+7;1)T9;&;^+2'()e8)_8N)VWWWX8

f;&;#)/0<(+=;(0A)(+.0)+#/;(*0/(0A)&$,70()Tf+/%$)g8)h8N)VW WX)@O7$)

/06/7;($)i)/0#'/G*&+(,-$&.;&'/8)c)(0A)j)/0#0)?)&$#0(+) !"#$%&#%#N) )/0#)

?) &#$%&#%#N) )/0#)?)'%(%&#%#N) )/0#)?))*%#%+,%&#%#N) )/0#)?)-.%&#%#/) )

/0#)?)012%$.3(%&#%#8

 !"#$!"$"

 &#$4,#+3,5.)k8)?)@+2+*$&'=(+)&$,70(+N)#;&;/$8)c+(;,;(01)<)U'/('=($P)

')l;(*&+74($P)b.;&0%08

 %&"#$!"$"

 2($.!1%4%$"#21!16.*1%)k8)?)$#($&'=(+)*&+/`6(0,*+)&$,70(+8)c+(;,;(+)<)

U'/#;(($P)b.;&0%08

7#,"%3$#%4 51663!%) kmn8) ?) #/$&'=(+) *&+/`6(0,*+) &$,70(+8) c+(;,;(+) <)

f;&;#<;.($.$&`68)



Grindelia squarrosa Dun. - дворічна трав'яниста рослина. Занесена з 

Північної та Центральної Америки. 

Xanthium spinosum L. - однорічна трав'яниста рослина. Занесена з 

Південної Америки. 

Elaeagnaceae 

Elaeagnus angustifolia L. - багаторічна рослина, дерево. Занесена з 

Середземномор'я. 

Fabaceae 

Amorphafruticosa L. - багаторічна рослина, кущ. Занесена з Північної 

та Центральної Америки. 

Poaceae 

Setaria glauca L. - однорічна трав'яниста рослина. Занесений з 

Південно-Східної Азії. 

Simaroubaceae 

Ailanthus altissima (Mill. Swingle.) L. - багаторічна рослина, дерево. 

Занесений з Південно-Східної Азії. 

За нашими даними найчастіше зустрічаються види-трансформери з 

родини Asteraceae - 4 види, що становить 13,8 % від загальної кількості 

видів цієї родини. Інші родини налічують 1 вид. 

Порівнявши наші дані з даними В.В. Протопопової, М.В. Шевери, С.Л. 

Мосякіна, В.А. Соломахи, Т.Д. Соломахи, ТВ. Васильєвої, С.П. Петрик 

[2009], можна зробити висновок, що більшість видів трансформерів у 

флорі Північного Причорноморя належать до родини Asteraceae. 

Проаналізувавши місця проростання видів-трансформерів, ми 

прийшли до висновку, що найбільша кількість цих видів зустрічається 

в техногенних екотопах, полях для вирощування зернових та овочевих 

культур; придорожніх насипах автомагістралей. 
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