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Географічнаструктураурбанофлори—одинізос
новних показників, який дає змогу виявити її ха
рактернірисийоцінитиздатністьдоадаптаціїви
дів, що походять із різних флористичних регіонів
заумовурбанізації.Аналізгеографічнихелементів
передбачає виділення видів, котрі мають більш
меншподібніареали(областіпоширення)тапри
уроченідоосновнихботанікогеографічнихзон.У
ряді випадків результати аналізу дозволяють зро
битивисновкипроісторіюформуваннядосліджу
ваноїфлори[15].

Усе різноманіття класифікацій [1—3, 5, 10, 14,
17,19]географічнихелементів(геоелементів)зво
дитьсядодвохосновнихтипів:схем,побудованих
назональнорегіональній[10,14,17]ізональній[7,
17]основах.Розглядаючисучаснийареалумежах
рослиннокліматичнихзон,митимсамимне«від
риваємо» рослину від умов її існування, оскільки
кожна кліматична зона характеризується певним
комплексомекологічнихфакторів[10].
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Аналіз географічної структури урбанофлори
Харкова здійснено відповідно до класифікаційної
схемигеографічнихелементівЮ.Д.Клеопова[10].
Для кожного виду вказується тип геоелемента та
геоелемент.Першийізнихпов’язуютьізобластю,
адругий—ізпровінцією[10].

У результаті здійсненого географічного аналізу
встановлено, що урбанофлора Харкова представ
лена 13ма типами геоелементів (рис. 1) і 32ма
геоелементами(таблиця).

Найчисельнішийзакількістювидівурбанофло
риХаркова—європейськийтипгеоелемента(353
види; 32,3 %), який приурочений переважно до
регіонівЦентральноїЄвропи.Йогопівнічнамежа
приблизнозбігаєтьсязконтактноюсмугоюширо
колистянихєвропейськихіхвойнихсибірськихлі
совихпорід,південна—відповідаєпівденномуроз
поділуплакорнихшироколистянихлісів,тобтоЛі
состепу.Цейтипвключаєєвропейський(Anemone 
ranunculoides (L.) Holub, Glaucium corniculatum (L.)
J. Rudolph, Dianthus campestris M. Bieb., Rumex 

Рис.1. Спектр типів географічних
елементів (геоелементів) урбано
флориХаркова

Fig 1. The spectrum of types of geo
graphicalelementsoftheKharkivurban
flora

і'



697ISSN 0372-4123. Укр. ботан. журн., 2014, т. 71, № 6

confertus Willd., Hypericum perforatum L. та ін.), за
хідноєвропейський (Dentaria bulbifera L., Oxytropis 
pilosa (L.) DC., Vinca minor L., Myosotis micrantha
Pall.exLehm.,Veronica vernaL.таін.),європейсько
диз’юнктивний (Stachys sylvatica L., Clinopodium 
vulgare L., Lapsana communis L., Campanula 
persicifolia L., Gagea minima (L.) Ker Gawl. та ін.),
центросхідноєвропейський(Iris hungaricaWaldst.et
Kit., Carex pilosa Scop., Vicia pisiformis L., Geranium 
palustre L., Seseli annuum L. та ін.), східноєвро
пейський (Myosotis ucrainica Czern., Melampyrum 
argyrocomum Fisch. ex KosoPol., Cirsium polonicum
(Petrak) Iljin, Tulipa quercetorum Klokov et Zoz,
Trisetum sibiricumRupr.таін.)іцентральносхідноєв
ропейський(Clematis rectaL.,Acer pseudoplatanusL.,
Morus albaL.,Ulmus minorMill.,U. laevisPall.)гео
елементи.Отже,домінуючимядромвурбанофлорі
Харковаєєвропейськийтипгеоелемента,якийві
дображаєзональнірисицієїфлори.Європейський
типгеоелементапов’язанийпереважнозшироко
листянолісовими неморальними формаціями, а
такожізлучними,лучностеповимитаболотними;
тяжієдомезофільноїгруписвітлотатіньолюбних
рослин.

Друге місце спектра займає євразійський тип
геоелемента (212; 19,4 %), котрий охоплює поза
тропічні та позаарктичні райони Євразії з лісо
вими, лучними, степовими формаціями. У складі
цьоготипугеоелементарозрізняютьєвропейський
і західноєвропейський геоелементи, переважають
лучні (Ranunculus repens L., Saponaria officinalis L.,
Reseda lutea L., Convolvulus arvensis L., Conium 
maculatum L. та ін.), лучноболотні (Parnassia 
palustrisL.,Chrysosplenium alternifoliumL.,Epilobium 
parviflorum Schreb., E. tetragonum L., Calystegia 
sepium (L.) R. Br. та ін.) і рудеральні (Agrostemma 
githago L., Atriplex sagittata Borkh., Polygonum 
aviculareL.,Arabidopsis thaliana(L.)Heynh.,Brassica 
campestrisL.таін.)види.

Натретійпозиціївдослідженійурбанофлорі—
голарктичний тип геоелемента з голарктичним
геоелементом (109; 10,0 %), що займає обшир
ні внеарктичні райони Голарктики та пов’язаний
зі значною територією помірної частини півкулі.
Здебільшого це представники спорових судинних
рослинізвідділівEquisetopsida(Equisetum arvenseL.)
і Polypodiopsida (Dryopteris filix-max (L.) Schott.,
Cystopteris fragilis (L.) Bernh.), синантропні при
родні(Cerastium arvenseL.,Persicaria hydropiper(L.)
Delarbre., Draba nemorosa L., Euphorbia palustris L.,

Спектр типів географічних елементів і геоелементів 
урбанофлори Харкова

Типгеоелемента,геоелемент Кількістьвидів %

Європейський 353 32,3

Європейськийгеоелемент 223 20,4

Західноєвропейськийгеоелемент 61 5,6

Європейськийдиз’юнктивнийгеоелемент 30 2,7

Центросхідноєвропейськийгеоелемент 21 1,9

Східноєвропейськийгеоелемент 15 1,4

Центральносхідноєвропейськийгеоелемент 5 0,4

Євразійський 212 19,4

Євразійськийгеоелемент 154 14,1

Західноєвразійськийгеоелемент 58 5,3

Голарктичний 109 10,0

Голарктичнийгеоелемент 109 10,0

Номадійський 96 8,8

Номадійськийгеоелемент 72 6,6

Понтичнийгеоелемент 12 1,1

Західнономадійськийгеоелемент 10 0,9

Номадійськийдиз’юнктивнийгеоелемент 2 0,2

Субсередземноморський 79 7,2

Субсередземноморськийгеоелемент 58 5,2

Циркумевксинськийгеоелемент 15 1,4

Балканськийгеоелемент 6 0,6

Бореальний 67 6,1

Бореальнийгеоелемент 8 0,7

Панбореальнийгеоелемент 23 2,1

Палеобореальнийгеоелемент 18 1,6

Євробореальнийгеоелемент 8 0,7

Західнобореальнийгеоелемент 5 0,4

Західнопалеобореальнийгеоелемент 3 0,3

Бореальнийдиз’юнктивнийгеоелемент 2 0,2

Північноамериканський 64 5,9

Північноамериканськийгеоелемент 64 5,9

Південносибірський 63 5,9

Південносибірськийгеоелемент 2 0,2

Європейськопівденносибірський
геоелемент

55 5,0

Східноєвропейськопівденносибірський
геоелемент

5 0,5

Центросхідноєвропейсько
південносибірськийгеоелемент

1 0,1

Середземноморський 46 4,2

Середземноморськийгеоелемент 15 1,4

Східносередземноморськийгеоелемент 5 0,5

Туранський 7 0,6

Туранськийгеоелемент 7 0,6

Ірано-туранський 6 0,5

Іранотуранськийгеоелемент 6 0,5

Плюрирегіональні види 8 0,8

Зв’язучі види 4 0,4

Тяжієдономадійськоготипу 3 0,3

Тяжієдопівденносибірськоготипу 1 0,1
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Taraxacum officinale Wigg.) і адвентивні (Atriplex 
prostrata Boucher., Fallopia convolvulus (L.) Å. Löve,
Althaea officinalis L., Lycium barbatum L., Helianthus 
tuberosus L. таін.)види,якіприуроченідолучних,
лучноболотнихірудеральнихекотопів.

Нанаступнихпозиціях—номадійський,субсе
редземноморськийібореальнийтипигеоелемента,
котрістановлятьвід8до6%відповідно.

Номадійський тип геоелемента (96; 8,8 %)
об’єднує види, поширені в Центральноєвра
зійськійстеповійобластідопівнічноїнапівпустелі.
Вінпов’язанийізрізнотравноковиловимиталіто
фільними ценозами; по прирічкових схилах іноді
проникаєдообластієвропейськоготапівденноси
бірськоготипівгеоелементів.Представникицього
типугеоелементаприуроченідостеповихаболуч
ностеповихценозів.Данийтипвключаєп’ятьгео
елементів.Номадійськийгеоелементєнайчисель
нішимуцьомутипі—вінмістить72види(6,6%),
якіпоширеніповсійЄвразійськійобластівідПри
чорномор’я до Монголії (Artemisia austriaca Jacq.,
Salvia nemorosa L., Veronica spuria L., Cynoglossum 
officinaleL.,Vinca herbaceaWaldst.etKit.таін.).Пон
тичний геоелемент об’єднує види, ареал котрих
охоплюєнасходієвропейськістепи.Вурбанофло
ріХарковавінналічує12видів(1,1%),середяких
Artemisia marsсhallianaSpreng.,Tripolium pannonicum
(Jacq.) Dobrocz., Carduus thoermeri Weinm., Agrostis 
vinealis Schreb., Polygonum propinquum Ledeb.,
Allysum calycinumL.таін.Десятьвидівдосліджува
ноїурбанофлори,яківластивіномадійскомутипу
й "заходять" у її панонську частину, належать до
західнономадійського або понтичнопанонського
геоелемента:Lathyrus pallescens(M.Bieb.)K.Koch,
Securigera varia (L.) Lassen., Eryngium campestre L.,
Serratula radiata (Waldst. et Kit.) M. Bieb., Elytrigia 
intermedia (Host) Nevski, Festuca valesiaca Gaudin
таін.Ускладідиз’юнктивногогеоелементаєвиди
(Clematis integrifolia L., Lathyrus pannonicus (Jacq.)
Garcke), які мають розірвані ареали в Приал
тайськійстеповійобласті.

Субсередземноморський тип геоелемента (78;
7,2 %) представлений південноєвропейськома
лоазіатськими видами, що більшменш поширені
в Середземноморській області, але ареал їхнього
розповсюдження може охоплювати території єв
ропейського та номадійського типів елементів.
Представники цього типу геоелемента приуроче
ні до ксерофільних умов і відкритих ділянок діб
ров, зростають на узліссях, серед чагарників, у

степу та на кам’яних відслоненнях. Види, що на
лежать до субсередземноморського геоелемента
(Anacamptis coriophora (L.) R.M. Bateman, Pridgeon
et M.W. Chase, Aristolochia clematitis L., Allysum 
hirsutum M. Bieb., Chorispora tenella (Pall.) DC.,
Erodium cicutarium (L.) L'Her., Aegonychon purpureo-
caeruleum(L.)Holub,Verbascum phlomoidesL.таін.),
в екологоценологічному аспекті цілком відпові
дають характеристиці даного типу. Значна части
навидівциркумевксинськогогеоелемента(Bryonia 
alba L., Ulmus glabra Huds., Melica picta К. Koch,
Carex michelii Host, Cerastium holosteoides Fr. та ін.)
властива широколистяним лісам півдня східно
європейської рівнини; вони поширені на північ
від Малої Азії, на Кавказі, в Криму. Балканський
геоелемент представлений видами з Балкансько
гопівострова,дезосередженілісовіумброфіли.До
цього геоелемента належать Camelina microcarpa
Andrz., C. rumelica Velen., Coriandrum sativum L.,
Anchusa azureaMill.,Juglans regiaL.,якієадвентив
ними,крімAnchusa barrelieri (All.)Vitm.

Бореальний тип геоелемента в урбанофло
рі Харкова налічує 67 видів (6,1 %), із яких лише
три адвентивні (Myosotis arvensis (L.) Hill, Spiraea 
media Fr.Schmidt,Swida sericea(L.)Holub),ареш
та 64 — природні. Їхні ареали приурочені до Бо
реальної області; вони є представниками ро
дин, поширених у зоні хвойних лісів Голарктики
або пов’язаних із лучними ценозами: Pyrolaceae
(всі), Boraginaceae, Scrophulariaceae, Lamiaceae,
Asteraceae,Polemoniaceae,Rosaceae,Poaceae(окремі
представники), Equisetaceae (майже всі), Pinaceae
(більшість). Ареали бореальних видів територі
ально переплітаються з областями європейсь
кого, південносибірського та маньчжурського
типів геоелементів. Перше та друге місця серед
геоелементів даного типу займають панбореаль
ний(23;2,1%)іпалеобореальний(18;1,6%)еле
менти. До панбореального елемента належать
папоротеподібні бореального типу (Dryopteris 
carthusiana (Vill.) H.P. Fuchs, Thelypteris palustris
Schott.) і види родин Polygonaceae (3), Pyrolaceae
(4), Primulaceae (1), Onagraceae (1), Cyperaceae (2)
та ін.; палеобореального — родин Ranunculaceae
(Caltha palustris L., Thalictrum flavum L.), Rubiaceae
(Galium boreale L.), Polemoniaceae (Polemonium 
caeruleum L.), Rosaceae (Filipendula denudata
(J. Presl et C. Presl) Fritsch, Rubus idaeus L.), 
Salicaceae(Populus tremulaL.),Grossulariacaea(Ribes 
nigrum L.), Juncaceae (Luzula pilosa (L.) Willd.),
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Poaceae (Elymus caninus (L.) L., Anthoxanthum 
odoratum L., Calamagrostis arundinacea (L.) Roth та
ін.),Orchidiaceae(Dactylorhiza maculata(L.)Soó)та
ін. На долю бореального, євробореального, захід
нобореального, західнопалеобореального та боре
ального диз’юнктивного геоелемента усього при
падає2,3%.

Понад 5 % урбанофлори Харкова становлять
види з південносибірським і північноамери
канськимтипамигеоелементів(по5,9кожний).

Європейськопівденносибірський геоелемент
представлений 10ма видами адвентивних і 54ма
аборигенних, які приурочені до світлохвойних і
світлодібровних лісів (особливо модринових), су
ходільних лук, різнотравних степів. Південноси
бірськийгеоелементміститьдвавидиадвентивних
рослин:Crataegus sanguineaPall.іPopulus suaveolens
Fisch. Незначною кількістю видів (від одного до
шести) характеризуються окремі типи елементів
(табл. 1), зокрема східноєвропейськопівденно
сибірський (Rosa majalis Herrm., Arabis pendula L.,
Erysimum marschallianum Andrz. ex DC., Lathyrus 
pisiformis L., Geum aleppicum Jacq.) і центросхідно
європейськопівденносибірський (Helictotrichon 
pubescens(Huds.)Pilg.,Carlina vulgarisL.).

Порядізпівнічноамериканськимтипомгеоеле
мента(64;5,9%),представникиякогоєвидамиви
ключно адвентивних рослин (Amorpha fruticosa L.,
Lepidotheca suaveolens (Pursh) Nutt., Xanthoxalis 
dillenii(Jacq.)Holub,Nicandra physalodes (L.)Gaertn.,
Phalacroloma annuum (L.) Dumort., Symphoricarpos 
albus (L.) S.F. Blake та ін.), поширеними в помір
нійзоніПівнічноїАмерики,вонивідзначенівур
банзоні Харкова. Середземноморський тип гео
елемента (46; 4,2 %) формують лише адвентивні
види (1,4 %) — Hordeum murinum L., Sclerochloa 
dura(L.)P.Beauv.,Malvella sherardiana(L.)Jaub.et
Spach,Hyoscyamus nigerL.,Hyssopus officinalisL.та
ін.)тааборигенніпредставники(2,8%)—Hordeum 
geniculatumAll.,Taraxacum serotinum(Waldst.etKit.)
Poir.,Euphorbia glareosaPall.exM.Bieb.таін.Аре
ал їхнього розповсюдження приурочений до се
редземноморських районів узбереж Середземно
морськоготаЧорногоморів.

Найменш чисельним є туранський тип (7;
0,6 %) із туранським геоелементом та іраноту
ранський (6; 0,5 %) із іранотуранським гео
елементом, які поширені в Туранській області
напівпустель і пустель та представлені ксеро
фітами. Іранотуранський тип елемента сфор

мований видами виключно адвентивних рослин
(кенофіти, ефемерофіти): Eragrostis suaveolens 
A.BeckerexClaus,Eremopyrum orientale (L.)Jaub.et
Spach, Hordeum distichon L., H. vulgare L., Triticum 
aestivum L.,Panicum miliaceumL.Ускладітурансь
кого типу елемента 0,5 % належить видам ад
вентивних рослин (Portulaca oleracea L., Atriplex 
tatarica L., Chenopodium opulifolium Schrad. ex DC.,
C. hybridum L., C. polyspermum L.); а Chenopodium 
glaucumL.іC. urbicumL.єапофітами.

Плюрирегіональну групу (8; 0,8 %) утворю
ють вищі спорові рослини й евритопні, зокрема
Athyrium filix-femina (L.) Roth, Pteridium pinetorum
C.N. Page & R.R. Mill., Ophioglossum vulgatum L.,
Botrychium lunaria (L.) Sw., а також рудеральні —
Poa annua L., Stellaria media (L.) Vill., Chenopodium 
albumL.,Solanum nigrumL.

Догрупизв’язуючоготипувіднесеновиди,ареа
ликотрихнакладаютьсянадвіабокількасуміжних
областей різних геоелементів. Серед видів цього
типу розрізняють такі, які тяжіють до номадійсь
кого (Anemone sylvestris L., Ranunculus illyricus L.,
R. polyanthemos L.) і південносибірського типів
(Ranunculus acrisL.).

Таким чином, унаслідок проведеного аналі
зу географічної структури урбанофлори Харкова
з’ясовано,щоостаннямаєбореальносубсередзем
номорськоєвропейський характер із домішками
євразійськопівденносибірських і номадійських
геоелементів.Основнітипигеографічнихелемен
тів дослідженої урбанофлори — європейський,
євразійський,голарктичний іномадійський—ві
дображають її зональні риси. Особливістю урба
нофлориХарковаєзменшенняучастібореального
геоелементафлоризарахунокзбільшенняроліне
морального.

Алохтонний елемент урбанофлори Харкова за
походженнямнадзвичайнорізноманітний(рис.2).
Основу цієї групи утворюють адвентивні види
рослин середземноморського (100 видів), північ
ноамериканського(70),середземноморськоцент
ральноазійського (26), іранотуранського (21),
східносередземноморського(17),східноазійського
(16)таазійського(15)походження.Слідзауважи
ти,щоускладіСередземноморськогофлористич
ного регіону четверта частина видів адвентив
них рослин належить до кенофітів (46): Tribulus 
terrestris L., Urtica urens L., Physalis alkekengi L.,
Antirrhinum majus L., Nigella damascena L., Phalaris 
canariensis L. та ін. Зокрема, група рослин із Пів
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нічної Америки представлена виключно кенофі
тами(70),якібулизанесенінадослідженутерито
ріюмістауХХ—ХХІстоліттяхунаслідокрозвитку
транспортного вузла та поширення видів за раху
нокантропохорії.ТимсамимурбанофлоруХарко
вавцейперіодпоповнилитакіадвентивніросли
ни: Parthenocissus inserta (A. Kern.) Fritsch., Datura 
tatula L., Panicum capillare L., Cenchrus longispinus 
(Hack.)Fernald.,Oenothera villosaThunb., Oxybaphus 
nyctagineus (Michx.) Sweet, Fraxinus pennsylvanica 
Marshall,Euphorbia davidii Subilis,Rudbeckia hirtaL.,
R. laciniata L., Gaillardia pulchella Foug., Helianthus 
subcanescens(A.Gray)E.E.Watsonтаін.[9,20].

Середземноморськоцентральноазійський міг
роелемент подібний до середземноморського, але
ареалйогопоширенняохоплюєЦентральнуАзію.
Ця група налічує 26 видів адвентивних рослин,
які належать до Середземноморськоцентраль
ноазійського флористичного регіону. Сформовані
вони майже однаковою кількістю кенофітів (12)
і археофітів (14): Typha laxmannii Lepech., Populus 
suaveolens Fisch., Sclerochloa dura (L.) P. Beauv.,
Bromus squarrosus L., Vicia sativa L., Lepidium 
perfoliatum L. Представники даного мігроелемен

танатериторіїмістапоширенінаповністютранс
формованих екотопах. Ядром ІраноТуранського
флористичногорегіонуєвидиадвентивнихрослин
іранотуранського(21)(Kochia scoparia (L.)Schrad.,
Atriplex sagittata Borkh., Thlaspi arvense L., Hesperis 
matronalis L., Armoracia rusticana Gaerth., Mey. et
Scherb., Xanthium strumarium L. та ін.) і середзем
номорськоіранотуранського (7) походження
(Buglossoides arvensis (L.) Johnst., Lappula squarrosa 
(Retz.) Dumort., Cichorium intybus L., Arabidopsis 
thaliana (L.) Heynh., Leonurus cardiaca L. та ін.).
Більшість видів ІраноТуранського мігроелемен
та—кенофіти(14),навідмінувідіншого,депере
важаютьлишеархеофіти(крімBryonia albaL.).

Азійський мігроелемент сформований 40 ви
дами судинних рослин. Його ядром стали адвен
тивні види, первинний ареал яких охоплює весь
Азійський регіон (16) та його східну частину —
Східноазійський (15). Найменша кількість видів
даногомігроелементаохоплюєлишечастинурегіо
ну,середякихпівденносхідноазійські(5)ісеред
земноморськоазійські (4). Це, зокрема, Impatiens 
glanduliferaRoyle,Brassica juncea (L.)Czern., Setaria 
glauca (L.) Beauv., Persicaria orientalis (L.) Spach,

Рис. 2. Спектр мігроелементів адвентивної фракції урбанофлори Харкова: Med — середземноморський, NАm —
північноамериканський, MedCAs — середземноморськоцентральноазійський, IT — іранотуранський, EMed —
східносередземноморський, EAs — східноазійський, As — азійський, n/a — невідомий, SAm — південноамериканський,
WEur — західноєвропейський, MedIT — середземноморськоіранотуранський, САm — центральноамериканський,
SEAs—південносхідноазійський,SEur—східноєвропейський,MedAs—середземноморськоазійський

Fig. 2. The spectrum of migroelements of the alien fraction of the Kharkiv urban flora: Med — Mediterranean, NАm — North
American,MedCAs—Mediterranean—CentralAsian, IT—IranoTuranian,EMed—EasternMediterranean,EAs—Eastern
Asian,As—Asian,n/a—initialrangeuncertain,SAm—SouthAmerican,WEur—WesternEuropean,MedIT—Mediterraneo
IranoTuranian,САm—CentralAmerican,SEAs—SoutheasternAsian,SEur—SouthEuropean,MedAs—MediterraneoAsian
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Acorus calamus,Sisymbrium loeselii L., Atriplex tatarica, 
Abutilon theophrasti Medik., Hyoscyamus niger L.Вони
приуроченівмістідовельмирізнихекотопів—від
антропогенно трансформованих до напівприрод
них.

У спектрі мігроелементів урбанофлори виділе
нащеоднагрупа;донеїналежатьвидиадвентив
нихрослин,первиннийареалякихохоплюєЄвро
пейськийрегіон(19).Основоюцієїгрупиєвидиза
хідноєвропейського (7) та південноєвропейського
(5)походження.Упершомувипадку—п’ятькено
фітів(Xanthium albinum(Widd.)H.Scholz,Oenothera 
rubricaulis Klebahn, O. suaveolens Desf. ex Pers.,
Arrhenatherum elatius (L.)J.Presl.etC.Presl.,Aquilegia 
vulgaris L.) та два археофіти (Aethusa cynapium L.,
Matricaria recutitaL.),авдругому—чотирикено
фіти (Brassica napus L., Diplotaxis muralis (L.) DC.,
Onobrychis viciifolia Scop., Amaranthus blitum L.) та
одинархеофіт(Solanum nigrum L.).

Доскладупівденноамериканськоготацентраль
ноамериканського мігроелементів (14) належать
усі кенофіти, походження яких пов’язане з куль
тивуванням. З Південної Америки походять вісім
видів адвентивних рослин: це, зокрема, Solanum 
tuberosum L., Nicandra physalodes, Lycopersicon 
esculentum Mill.,Ipomoea purpurea (L.)Roth,Xanthium 
spinosum L., Galinsoga parviflora Cav., Galinsoga 
urticifolia (Kunth) Benth., Amaranthus deflexus L. У
свою чергу, шість видів походять із Центральної
Америки—Nicotiana alata Link&Otto,Zea mays L., 
Ipomoea hederacea (L.)Jacq.,Tagetes erectaL.,Cosmos 
bipinnatusCav.,Amaranthus cruentusL.

Так, до складу адвентивного спектра мігроеле
мента належить також вид антропогенного похо
дження (у розумінні A. Zając) [18] — Agrostemma 
githago L. Нез’ясованим залишається походжен
ня вісьма видів адвентивних рослин (Chenopodium 
polyspermum L.,Dipsacus sativus (L.)Honck.,Cuscuta 
epilinum Weihe,Ligustrum vulgare L.таін.).Мігроеле
менти,щомаютьпоодномутаподвавидиадвен
тивнихрослин,наявнів19групах.

Останнім часом на дослідженій території міс
та почали активно поширюватися адвентивні
рослини, які походять із Африканського регіону.
Це, зокрема, середземноморськоафриканський
(Lepidium sativum L.), середземноморськоафри
канськоазійський(Vicia sativa L.)іпівнічноамери
канськоафриканський (Pistia stratiotes L.) мігрое
лементиурбанофлори.Мивважаємо,щоцеможе
бутипов’язанозізміноюкліматичнихумовумісті,

щообумовлюєаридністьдослідженогоурбанофло
ристичногокомплексу.

Таким чином, розподіл видів неаборигенних
рослин за первинним ареалом подібний до тако
госинантропноїфракціїУкраїни[13]імаєспільні
флорогенетичні зв’язки насамперед із Середзем
номорським регіоном, а саме з Давнім Середзем
номор’ям; подруге — з Північноамериканським
та ІраноТуранським. Наявність флорогенетичної
спорідненостіміжадвентивноюфлороютаданими
мігроелементами зумовлює аридний і ксерофіль
ний характер алохтонного елемента, послаблюю
читимсамимбореальнірисидослідженоїурбано
флори.
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ГЕОГРАФИЧЕСКАЯСТРУКТУРАУРБАНОФЛОРЫ
ХАРЬКОВА

Осуществлен географический анализ урбанофлоры Харь
кова(согласноклассификацииЮ.Д.Клеопова).Выделено
13типовгеоэлементовс32мягеоэлементами.Географиче
скаяструктураурбанофлорысвидетельствуетоеебореаль

носубсредиземноморскоевропейскомхарактересприме
сьюевразийскоюжносибирскихиномадийскихэлементов.
Зональный характер урбанофлоры отображают европей
ский,евразийский,голарктичный,номадийскийтипыгео
графическихэлементов.

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

GEOGRAPHICALSTRUCTUREOFTHEKHARKІV
URBANFLORA

The article presents results of geographical analysis of the
Kharkіv urban flora. Following Yu. Kleopov’s classification of
geoelements,13typesofgeographicrangesconsistingof32geo
elements are distinguished. The geographical structure of the
Kharkivurban flora featuresBorealSubmediterraneanandEu
ropeancharacters,aswellasEurasianandSouthSiberianones,
withsomealieninfluenсe.ThezonalcharacterreflectstheEuro
pean,Eurasian,Holarctic,andNomadictypesofgeoelementsof
theurbanflora.

K e y  w o r d s:  urban flora, geographic structure,Kharkov, 
Ukraine.
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ДругийвипускбібліографічногозведенняпрочужоріднівидиуспонтаннійфлоріУкраїниукладеноза
правилами,прийнятимивйогопершомувипуску.Допокажчикавнесеніописипублікацій,щостосуються
адвентивноїфракціїфлориУкраїниабожзагальнихпитаньізпроблеми,надрукованів1900–2013рр.До
наведенихупершомувипуску800бібліографічнихописівуцьомувипускудоданоще232джерелa(61–за
2013рік).Хронологічнийпокажчикмістить874літературнихджерела.Вдодаткунаведенінайважливіші
джерелазпитаньфлориУкраїни,дотичнідовивченнячужоріднихвидів,–167бібліографічнихописів
творів.

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