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Abstract. High invasive potential in North America is peculiar to 84 species of vascular plants native to Ukraine 
(belonging to 38 families and 66 genera), which are recognized as invasive at national (USA and Canada) and regional 
(states, provinces and territories) levels. The list of taxa has been analyzed from the viewpoint of their geographic 
distribution (native ranges). By the number of species, elements of the Eurasian group (totally 64 species) dominate: 
mostly species with wide ranges, representatives of the Eurasian (20 species), European-Western Asian (17 species), 
and European-Siberian (10 species) elements. Next groups are Ancient Mediterranean (11 species) and European         
(8 species) ones. These patterns confirm the empirical regularity indicating that the highest invasive potential (especially 
in transcontinental invasions) is peculiar mainly to species with wide ranges, and areas of primary and secondary parts 
of the total species range often positively correlate. Exceptions to this rule are species aggregates with active processes of 
microevolution, involving the formation of local geographical races that sometimes have invasive potentials comparable 
to those of wide-range species. 
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Вступ

Стат тя є про дов жен ням на ших по пе ред ніх пуб лі-
ка цій (Mosyakin, 2008, 2012, 2013), зок ре ма стат ті, 
що була при свя че на так со но міч но му ана лі зу ви дів 
при род ної фло ри Ук ра ї ни, які є ви со ко ін ва зій-
ни ми у Пів ніч ній Аме ри ці (Mosyakin, 2014). У цій 
стат ті об го во рю ва ли ся прин ци пи від бо ру ви дів для 
ана лі зу (офі цій ний ста тус ін ва зій ної рос ли ни та 
до ве де на тен ден ція до ін ва зій ності або ви со ка ін-
ва зій на ак тив ність у кра ї нах та ре гіо нах Пів ніч ної 
Аме ри ки; на леж ність виду до при род ної або ри ген-
ної фло ри Ук ра ї ни). Особ ли ва ува га при ді ля ла ся 
так со но міч но кри тич ним гру пам і ви дам, пріо ри-
тет ним для впро ва джен ня біо ло гіч но го кон тро лю. 
До ос та точ но го спи ску ввійш ли 84 види су дин них 
рос лин з 38 ро дин та 66 ро дів. Аб со лют на біль-
шість з них є ін ва зій ни ми ви да ми, що про ни ка ють 
у при род ні та на пів при род ні рос лин ні уг ру по ван ня 
Пів ніч ної Аме ри ки (так зва ні environmental weeds, 
transformers), знач но змі нюю чи їхню струк ту ру 
(Mosyakin, 2014). 
© А.С. МОСЯКІН, 2016

Ос кіль ки транс кон ти нен таль ні ін ва зії є гло баль но 
зна чу щим біо гео гра фіч ним фе но ме ном та ру шій-
ним фак то ром ін ва зій но го про це су, ін ва зії аме ри-
канських рос лин в Ук ра ї ні та на при лег лих те ри то-
рі ях вив ча ли ся до сить ре тель но (Protopopova, 1973, 
1991; Burda, 1991; Protopopova et al., 2003, 2006, etc.), 
од нак зво рот ній про цес (ін ва зії ук ра їнських ви дів у 
Пів ніч ній Аме ри ці) з бо та ні ко-гео гра фіч ної точ ки 
зору вив че ний не дос татньо, що й обу мо ви ло ак ту-
аль ність ана лі зу, представ ле но го в да ній ро бо ті. 

Об'єкти та ме то ди до слі джень

Гео гра фіч ний ана ліз ад вен тив них у пев них ре гіо-
нах (а особ ли во ін ва зій них) рос лин час то за знає 
ут руд нень. На сам пе ред, слід ви зна чи ти, з якою ме-
тою він про во дить ся. Якщо та кий ана ліз пот ріб ний 
для ви яв лен ня су час но го по ши рен ня ви дів, їх ніх 
еко ло го-це но тич них особ ли востей та клі ма тич ної 
при уро че ності, то слід бра ти до ува ги як пер вин-
ний (або ри ген ний, на тив ний, при род ний) фраг-
мент ареа лу, так і його вто рин ний (ан тро по ген ний, 
ад вен тив ний) фраг мент або фраг мен ти. Якщо гео-
гра фіч ний ана ліз про во дить ся з ме тою ви яв лен ня 
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за ко но мір ностей по чат ко во го по ши рен ня ви дів 
(тоб то, ви яв лен ня пер вин но го ареа лу як дже ре ла 
по даль шої ек спан сії або ін ва зії), тоді слід вра хо ву-
ва ти лише пер вин ний фраг мент ареа лу. 

Про те не об хід но ус ві дом лю ва ти, що як пер вин-
ний, так і вто рин ний фраг мен ти ареа лу фор му ють-
ся не лише під впли вом клі ма тич них, еда фіч них та 
ін ших абіо тич них чин ни ків, але й під впли вом біо-
тич них та іс то рич них фак то рів (Hierro et al., 2005; 
Pyšek, Richardson, 2006; Mosyakin, 2009, etc.). 

Ос кіль ки де таль ний гео гра фіч ний ана ліз за усі ма 
ві до ми ми ло ка лі те та ми тра п лян ня на ших мо дель-
них ви дів (у ме жах їх ніх ареа лів, включ но з пер вин-
ни ми та вто рин ни ми фраг мен та ми) про ве де ний 
нами при мо де лю ван ні їхньо го ак ту аль но го та по-
тен цій но го по ши рен ня (Mosyakin, 2013), вва жає мо 
за до ціль не у цій стат ті взя ти за ос но ву саме ана ліз 
пер вин них фраг мен тів ареа лів, що як най кра ще ві-
доб ра жає за ко но мір ності при род них умов те ри то-
рій, з яких по ча ли ся ек спан сії та ін ва зії цих рос лин. 

Для ба гатьох ви дів рос лин з реа лі зо ва ни ми тен-
ден ція ми до ан тро по ген но го по ши рен ня, які за раз 
тра п ляють ся за ме жа ми сво го пер вин но го ареа-
лу, до сить важ ко ви зна чи ти гео гра фіч ні те ри то рії, 
де вид не є ад вен тив ним. Тоб то, роз ді лен ня пер-
вин но го й вто рин но го фраг мен тів ареа лу є до-
сить склад ним зав дан ням (Protopopova, 1973, 1991; 
Hierro et al., 2005; Pyšek, Richardson, 2006; Pyšek et 
al., 2008 etc.). На жаль, у біль шості за галь них ниж че 
фло ристич них зве день (які були ос нов ни ми дже ре-
ла ми фі то гео гра фіч ної ін фор ма ції для на шо го ана-
лі зу) чіт кі ві до мості про пер вин ний та вто рин ний 
аре ал від сут ні або ви кла де ні не дос татньо пов но; 
тоб то, ці час ти ни ареа лу час то не ви ок рем лю ють ся. 
Че рез це, ана лі зую чи види рос лин за їх ні ми пер-
вин ни ми ареа ла ми, слід ви ко ристо ву ва ти яко мо га 
пов ні шу ін фор ма цію з різ них дже рел. 

При від не сен ні ана лі зо ва них нами ви дів до тієї чи 
ін шої гео гра фіч ної гру пи або до пев но го типу ареа-
лів були ви ко риста ні пе ре важ но стан дарт ні фло-
ристич ні зве ден ня (су час ні та іс то рич ні) по фло рах 
Єв ро пи (Flora Europaea, 1964–1980, 1993, Atlas Florae 
Europaeae, 1972–onward, Flora Evropeyskoy chasti 
SSSR, 1974–1994; Flora Vostochnoy Evropy, 1996–
2004, Flora URSR, 1936–1965, etc.), Єв ра зії (Flora 
SSSR, 1934–1964), Пів ніч ної Аме ри ки (Flora of 
North America, 1993–onward; Scoggan, 1978), чис лен-
ні ре гіо наль ні зве ден ня (Intermountain Flora, 1972–
1994; Gleason, Cronquist, 1963, Hultén, 1971; Weber, 
Wittmann, 1992; Welsh et al., 1993; Magee, Ahles, 2007; 

etc.), уза галь нюю чі пуб лі ка ції (Plant invasions…, 
1997; Mack, Erneberg, 2002; Mack, 2003, etc.) та стат-
ті по ок ре мих ви дах, на яв ні елек трон ні ма те ріа ли й 
ре сур си, зок ре ма, такі, що дос туп ні на сай ті «елек-
трон них флор» (http://www.efloras.org), бази да них 
Global Biodiversity Information Facility (GBIF: http://
data.gbif.org/), TROPICOS (http://www.tropicos.org/), 
Global Invasive Species Database (http://www.issg.
org/database/welcome/), PLANTS Database (USDA: 
http://plants.usda.gov/index.html) та інші. 

Іс нує ба га то кла си фі ка цій них схем або сис тем 
кла си фі ка ції чи ка те го ри за ції ареа лів (Valter, 1982; 
Tolmachev, 1986; Kleopov, 1990, etc.). Зок ре ма, кла-
си фі ка ція або ка те го ри за ція може про во ди ти ся за 
зо наль ним (ши рот ним) прин ци пом, який пев ною 
мі рою та кож є і клі ма тич ним. Ін ший прин цип ба-
зу єть ся на ре гіо наль но му під хо ді, коли вид ха рак-
те ри зу єть ся за по ши рен ням у пев них гео гра фіч них 
ре гіо нах. Близьким до цьо го під хо ду є ви ді лен ня 
фло ристич них еле мен тів або гео гра фіч них (гео еле-
мен тів), як про де монст ро ва но на при кла ді фло ри 
Єв ро пи Г. Валь те ром (Valter, 1982), Ю.Д. Кле о по-
вим (Kleopov, 1990) та ін ши ми до слід ни ка ми. Ви-
ко ристо вую чи саме цей ком плекс під хо дів, ми 
здій сни ли гео гра фіч ний ана ліз або ри ген них в Ук-
ра ї ні ви дів, які є ін ва зій ни ми у Пів ніч ній Аме ри-
ці. Ха рак те ристи ки й особ ли вості ви ді ле них нами 
груп та еле мен тів на ве де ні ниж че.

Ре зуль та ти до слі джень та їх об го во рен ня

Плю ри ре гіо наль на гру па у на шо му спи ску представ-
ле на лише од ним еле мен том і од ним ви дом.

Плю ри ре гіо наль ний (ге мі кос мо по літ ний) еле-
мент – Плюр (1 вид)

До цьо го гео еле мен ту ми за ра хо вує мо види, які 
при род но ши ро ко роз по всю дже ні на де кіль кох 
кон ти нен тах (у т. ч. й у Єв ра зії та Пів ніч ній Аме ри-
ці). Про те, такі ви ди час то представ ле ні на різ них 
кон ти нен тах (або у різ них фраг мен тах їх ніх ареа-
лів) від мін ни ми внут рішньо ви до ви ми так со на ми 
(гео гра фіч ни ми ра са ми). Ха рак тер ним при кла дом 
і єди ним представ ни ком цьо го еле мен ту в на шо-
му спи ску є Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., 
пів ніч но аме ри канські раси яко го є або ри ген ни ми у 
Но во му Сві ті (Пів ніч на та част ко во Пів ден на Аме-
ри ка), але ос тан нім ча сом Пів ніч ною Аме ри кою 
по ши рю ють ся ін ва зій ні єв ра зійські (або, у шир-
шо му ро зу мін ні, «ста ро світські») раси (Saltonstall, 
2002, 2003). 

http://www.efloras.org/
http://data.gbif.org/
http://data.gbif.org/
http://www.tropicos.org/
http://plants.usda.gov/index.html
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Єв ра зійська (Па ле арк тич на) гру па щодо на ших 
ви дів вклю чає п'ять гео еле мен тів, види яких ма ють 
пер вин ні ареа ли пе ре важ но в ме жах Єв ра зії, а дея-
кі види по ши ре ні та кож у Пів ніч ній Аф ри ці, тоб то 
в ме жах Па ле арк ти ки у ро зу мін ні А.Л. Тах та джя на 
(Takhtajan, 1978, 1986). За ви зна чен ням, у на шо му 
ана лі зі від сут ні суто го ларк тич ні види, ос кіль ки го-
ларк тич ний тип ареа лу у ши ро ко му сен сі вклю чає 
види з фраг мен та ми пер вин них ареа лів, роз та шо-
ва ни ми не лише в Єв ра зії та Пів ніч ній Аф ри ці (Па-
ле арк ти ці), але й у Пів ніч ній Аме ри ці (Не арк ти ці). 
Тоб то, го ларк тич ні види є та кож і представ ни ка ми 
при род ної, або ри ген ної фло ри Пів ніч ної Аме ри ки. 
А такі ви ди май же ні ко ли (за де кіль ко ма ви нят ка-
ми, що не сто су ють ся на шо го спи ску) не є ін ва зій-
ни ми на цьо му кон ти нен ті. 

У ме жах Єв ра зійської (Па ле арк тич ної) гру пи ми 
ви ді ляє мо на ве де ні ниж че ві сім еле мен тів, які ра-
зом об'єднують 64 види. 

Єв ра зійський (па ле арк тич ний) еле мент – Єв раз 
(20 ви дів)

Види, що на ле жать до цьо го еле мен ту, ма ють 
роз по всю джен ня у Єв ра зії, яке охо п лює ши ро кий 
спектр зо наль них і ре гіо наль них гео гра фіч них ви-
ді лів та фло ристич них чи бо та ні ко-гео гра фіч них 
хо ріо нів. Види з най ширшим ареалом мо жуть бути 
роз по всю джені від за хід ної час ти ни Єв ро пи до Да-
ле ко го Схо ду, вони представ ле ні в усіх або при-
найм ні трьох з п'яти фло ристич них об лас тей Го-
ларк тич но го фло ристич но го царст ва (у ро зу мін ні 
А.Л. Тах та джя на: Takhtajan, 1978), які роз та шо ва ні 
на кон ти нен тах Ста ро го Сві ту, а саме: Цир кум бо-
ре аль на, Се ред зем но морська, Са ха ро-Ара війська, 
Іра но-Ту ранська та Схід ноа зійська об лас ті. При 
від не сен ні до цьо го еле мен ту ми вра хо ву ва ли та-
кож ті види, які лише за хо дять сво ї ми ареа ла ми на 
Да ле кий Схід, у Ки тай, Мон го лію та при лег лі ре-
гіо ни. До цьо го еле мен ту на ле жать Alliaria petiolata 
(M. Bieb.) Cavara & Grande, Anthriscus sylvestris (L.) 
Hoffmann), Butomus umbellatus L., Carduus crispus L. 
(s. l.), Chelidonium majus L., Convallaria majalis L., 
Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski, Epilobium 
hirsutum L., Hypericum perforatum L., L. vulgaris Mill., 
Lythrum salicaria L., Myriophyllum spicatum L., Najas 
minor All., Nymphoides peltata (S.G.Gmel.) Kuntze, 
Origanum vulgare L., Phalaroides arundinacea (L.) 
Rausch. (мож ли во, або ри ген ний у пів ніч ній час-
ти ні Пів ніч ної Аме ри ки), Potamogeton crispus L., 
Ranunculus repens L., Rumex acetosella L., Tussilago 
farfara L. 

Єв ро пейсько-за хід но азійський еле мент – ЄЗАз  
(17 ви дів)

Еле мент представ ле ний ви да ми, які до сить ши-
ро ко роз по всю дже ні у Єв ро пі та за хід ній час ти ні 
Азії. Вони та кож мо жуть тра п ля ти ся у Пів ніч ній 
Аф ри ці, але в Азії не за хо дять на схід далі За хід-
но го Си бі ру (част ко во до Схід но го Си бі ру) і Се-
редньої Азії. До цьо го еле мен ту на ле жать, зок ре-
ма: Clinopodium acinos (L.) Kuntze (= Acinos arvensis 
(Schur) Dandy), Securigera varia (L.) Lassen, Echium 
vulgare L., Euphorbia esula L. s. l., Frangula alnus 
Mill., Hydrocharis morsus-ranae L., Nardus stricta L., 
Plantago lanceolata L., Poa compressa L., Ficaria verna 
Huds., Rhamnus cathartica L., Rumex crispus L. (пер-
вин ний аре ал ви зна чи ти важ ко че рез ши ро ке роз-
по всю джен ня виду як ад вен тив но го у ба гатьох ре-
гіо нах сві ту; про те, на схо ді Єв ра зії, во че видь, ра ні-
ше не тра п ляв ся і за мі щу вав ся близьки ми ви да ми, 
на прик лад R. fauriei Rech. f. та ін.), Salvia pratensis L. 
s. l., Sparganium erectum L., Tanacetum vulgare L., 
Verbascum thapsus L., Viburnum opulus L.

Єв ро си бірський еле мент – ЄСиб (10 ви дів)
Види по ши ре ні пе ре важ но у Єв ро пі та Си-

бі ру, але зде біль шо го не представ ле ні пів ден-
ні ше (на прик лад, від сут ні або мало по ши ре ні 
у Се ред зем но мор'ї). З зо наль ної точ ки зору, це 
види з пе ре важ но по мір но ши рот ним ха рак те-
ром по ши рен ня: Aegopodium podagraria L., Angelica 
sylvestris L., Campanula rapunculoides L., Carduus 
nutans L. s. l., Glyceria maxima (C. Hartm.) Holmb., 
Iris pseudacorus L., Lysimachia vulgaris L., Lythrum 
virgatum L., Rorippa amphibia (L.) Besser, Jacobaea 
vulgaris Gaertn. (= Senecio jacobaea L.).

Єв ро пейсько-кав казький еле мент – Є-Кав (8 ви-
дів)

Види ши ро ко роз по всю дже ні у Єв ро пі, а в Азію 
за хо дять на схід пе ре важ но до Кав ка зу; при цьо-
му їхні пер вин ні ареа ли до сить час то охо п лю ють 
та кож Малу Азію і мо жуть за хо ди ти до Се ред-
зем но мор'я. До цьо го еле мен ту на ле жать: Acer 
platanoides L., Ajuga reptans L., Berberis vulgaris L., 
Berteroa incana (L.) DC., Euphorbia cyparissias L., 
Galium mollugo L., Pilosella officinarum F. Schultz 
& Sch. Bip. (= Hieracium pilosella L.), Viburnum 
lantana L.

Се редньо єв ро пейсько-кав казький еле мент –  
СЄ-Кав (5 ви дів)

Види, що на ле жать до цьо го еле мен ту, по ши ре-
ні від Цен траль ної Єв ро пи на схід до Кав ка зу, час-
то з фраг мен та ми ареа лів у Ма лій Азії. Такі ареа-
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ли ма ють, зок ре ма: Acer pseudoplatanus L., Carduus 
acanthoides L. (за ме жа ми вка за но го ареа лу при-
род но були по ши ре ні інші близькі види), Centaurea 
jacea L., Lysimachia nummularia L., Rorippa austriaca 
(Crantz) Besser.

Схід но єв ро пейсько-кав казький еле мент – СхЄ-
Кав (1 вид)

Види цьо го еле мен ту по ши ре ні від Схід ної Єв-
ро пи далі на схід до Кав ка зу, та кож час то з фраг-
мен та ми їх ніх ареа лів у Ма лій Азії або при лег лих 
ре гіо нах. Тоб то, від ареа лів ви дів по пе редньо го 
еле мен ту вони від різ няють ся лише за хід ною ме-
жею роз по всю джен ня. Представ ни ком цьо го еле-
мен ту в на шо му спи ску є Centaurea diffusa Lam., але 
його пер вин ний аре ал з точ ністю ви зна чи ти до сить 
важ ко. 

Се редньо єв ро пейсько-за хід но азійський еле мент – 
СЄ-ЗАз (2 види)

Види по ши ре ні в Се ред ній та Схід ній Єв ро пі й 
за хід ній час ти ні Азії (дея кі та кож мо жуть об ме же-
но тра п ля ти ся у пів ніч но-за хід ній час ти ні Аф ри-
ки), пе ре важ но не за хо дя чи на схід далі За хід но го 
Си бі ру (або лише част ко во до Схід но го Си бі ру) і 
Се редньої Азії. Цей еле мент представ ле ний у на-
шо му спи ску Galium odoratum (L.) Scop. та Linaria 
genistifolia (L.) Mill. 

Схід но єв ро пейсько-за хід но азійський еле мент – 
СЄ-ЗАз (1 вид)

Види ма ють по ши рен ня по діб не до ви дів по пе-
редньо го еле мен ту, за ви клю чен ням того, що вони 
не за хо дять до Се редньої Єв ро пи. Тоб то, за хід на 
межа їхніх ареа лів зна хо дить ся у Схід ній Єв ро пі. 
До цьо го еле мен ту на ле жить Gypsophila paniculata L. 

Єв ро пейська гру па
При род ні ареа ли ви дів цієї гру пи зна хо дять ся 

пе ре важ но або ви ключ но у ме жах Єв ро пи (з мож-
ли ви ми не ве ли ки ми ек ск ла ва ми на при лег лих те-
ри то рі ях). У цій гру пі ми ви ді ляє мо три еле мен ти, 
які за га лом на лі чу ють 8 ви дів.

Єв ро пейський еле мент – Євр (5 ви дів)
Ха рак те ристи ка ареа лів ви дів, що на ле жать до 

цьо го еле мен ту, збі га єть ся із за галь ною ха рак-
те ристи кою усі єї гру пи. До Єв ро пейсько го еле-
мен ту на ле жать види, які до сить ши ро ко роз по-
всю дже ні у Єв ро пі (від Ат лан тич ної до Схід ної, 
з мож ли ви ми мен ши ми ек ск ла ва ми або су ціль-
ним про дов жен ням ареа лу на при лег лих те ри то-
рі ях). До цьо го еле мен ту ми вклю чає мо Pilosella 
caespitosa (Dumort.) P.D. Sell & C. West (= Hieracium 

caespitosum Dumort.), Ranunculus acris L. (пер вин-
ний аре ал лише не знач но за хо дить до За хід но го 
Си бі ру), Sarothamnus scoparius (L.) W .D.J. Koch, 
Vinca minor L. та Vincetoxicum hirundinaria Medik. 
Біль шість ви дів цьо го еле мен ту у зо наль но му сен-
сі є по мір но ши рот ни ми або пів ден но -по мір но ши-
рот ни ми. 

Цен траль но-схід но єв ро пейський еле мент – 
ЦСхЄвр (1 вид)

Види по ши ре ні пе ре важ но або ви нят ко во у Цен-
траль ній та Се ред ній Єв ро пі; вони не тра п ляють ся 
в Ат лан тич ній та част ко во За хід ній Єв ро пі. У на-
шо му спи ску до цьо го еле мен ту на ле жить Pilosella 
aurantiaca (L.) F. Schultz & Sch.Bip. (= Hieracium 
aurantiacum L.).

Схід но єв ро пейський еле мент – СхЄвр (2 види)
До ньо го на ле жать види, які по ши ре ні тіль ки або 

пе ре важ но у Схід ній Єв ро пі. Схід но єв ро пейськи-
ми ви да ми за пер вин ним ареа лом у на шо му спи ску 
ми вва жає мо Centaurea stoebe L. s. l. (йо го по ши рен-
ня у Се ред ній Єв ро пі та ін ших ре гіо нах, оче вид но, 
має вто рин ний ха рак тер) та Vincetoxicum rossicum 
(Kleop.) Barbar. 

Давньо се ред зем на гру па 
Види ці єї гру пи ма ють ос нов ні час ти ни сво-

го ареа лу в ме жах Давньо се ред зем но го ре гіо ну, 
який охо п лює пе ре важ но Се ред зем но морську та 
Іра но-Ту ранську фло ристич ні об лас ті (у ро зу мін-
ні А.Л. Тах та джя на: Takhtajan, 1978). Про те, всі 
представ ле ні у на шо му спи ску види, що від не се ні 
до чо тирьох еле мен тів цієї гру пи, дещо ви хо дять 
за межі цих двох фло ристич них об лас тей на при-
лег лі те ри то рії Цир кум бо ре аль ної об лас ті. Це ціл-
ком зро зу мі ло, ос кіль ки пів ден ні межі пер вин них 
ареа лів цих ви дів зна хо дять ся на пів дні Ук ра ї ни 
(при найм ні у Кри му та/або у Пів ніч но му При чор-
но мор'ї). За га лом чо ти ри еле мен ти цієї гру пи на лі-
чу ють у на шо му спи ску 11 ви дів. 

Се ред зем но морський еле мент – Се редз (1 вид)
Види, ареа ли або ос нов ні час ти ни ареа лів яких 

зна хо дять ся пе ре важ но або тіль ки у ме жах Се-
ред зем но морської об лас ті, з ок ре ми ми ір ра діа-
ція ми або ек ск ла ва ми дещо пів ніч ні ше (зок ре ма, 
Крим та/або у Пів ніч не При чор но мор'я). У на-
шо му спи ску до цьо го еле мен ту на ле жить Cynodon 
dactylon (L.) Pers. Таке рі шен ня є пев ною мі рою 
умов ним, ос кіль ки цей вид за до по мо гою лю ди-
ни ши ро ко роз по всю див ся на усіх кон ти нен тах від 
тро пі ків до те п ло по мір них зон. 
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Се ред зем но морсько-пон тич ний еле мент – Се редз-
Понт (1 вид)

Види ма ють по ши рен ня, по діб не до ви дів по-
пе редньо го еле мен ту, але шир ше роз по всю дже ні 
у сте по вій зоні Схід ної Єв ро пи (тоб то, їхні ареа ли 
є пе ре хід ни ми до ареа лів пон тич но го еле мен ту). 
Сюди вклю че но Aegilops cylindrica Host. 

Се ред зем но морсько-іра но-ту ранський еле мент – 
Се редз-Іран-Тур (4 види)

Види, ареа ли або ос нов ні час ти ни ареа лів яких 
охо п лю ють те ри то рії Се ред зем но морської та Іра но-
Ту ранської об лас тей, з ок ре ми ми ір ра діа ція ми або 
ек ск ла ва ми дещо пів ніч ні ше (зок ре ма, на пів день 
Ук ра ї ни). У на шо му спи ску ін ва зій них у Пів ніч ній 
Аме ри ці ви дів рос лин до цьо го еле мен ту від не се но: 
Lepidium latifolium L., Onopordum acanthium L. (про-
те, пер вин ний аре ал з точ ністю ви зна чи ти склад-
но), Peganum harmala L. та Zygophyllum fabago L. 

Схід но се ре дзем но морсько-іра но-ту ранський еле-
мент – СхСе редз-Іран-Тур (5 ви дів)

Види ма ють по ши рен ня, по діб не до ви дів по пе-
редньо го еле мен ту, але при род но не тра п ляють ся 
у За хід но му Се ред зем но мор'ї. У на шо му спи ску 
до цьо го еле мен ту на ле жать Anisantha tectorum (L.) 
Nevski (= Bromus tectorum L.), Chondrilla juncea L., 
Isatis tinctoria L., Salsola tragus L. (= Kali tragus (L.) 
Scop.), Tamarix ramosissima Ledeb. 

За галь не спів від но шен ня різ них ареа ло гіч них 
груп та еле мен тів на ве де не на ри сун ку.

Як ми ба чи мо, за кіль кістю ви дів у на шо му 
спи ску до мі ну ють еле мен ти, що на ле жать до Єв-
ра зійської гру пи (64 види). У ме жах цієї гру пи 
най кра ще представ ле ні види з до сить ши ро ки ми 
ареа ла ми, а саме, представ ни ки Єв ра зійсько го (20 
ви дів), Єв ро пейсько-за хід но азійсько го (17), Єв ро-
си бірсько го (10), Єв ро пейсько-кав казько го (8) та 
Се редньо єв ро пейсько-кав казько го (5) еле мен тів. 

Дру гою за кіль кістю ви дів є Давньо се ред зем на 
гру па (11 ви дів). Се ред її еле мен тів та кож пе ре-
ва жа ють ши ро ко аре аль ні види Схід но се ре дзем-
но морсько-іра но-ту рансько го (5) та Се ред зем-
но морсько-іра но-ту рансько го (4) еле мен тів, на 
про ти ва гу суто се ред зем но морсько му та се ред зем-
но морсько-пон тич но му еле мен там, ко жен з яких 
представ ле ний лише од ним ви дом. 

Се ред трьох еле мен тів Єв ро пейської гру пи (8 
ви дів) за кіль кістю ви дів пе ре ва жає суто Єв ро-
пейський еле мент (5), види яко го є від нос но більш 
ши ро ко аре аль ни ми по рів ня но з представ ни ка ми 
Цен траль но-схід но єв ро пейсько го та Схід но єв ро-

пейсько го еле мен тів, представ ле ни ми у на шо му 
спи ску, від по від но, дво ма ви да ми та од ним ви дом. 

Ви снов ки 

По ка за ні за ко но мір ності в ме жах кож ної гру-
пи на оч но під твер джу ють ем пі рич но вста нов-
ле ну за галь ну за ко но мір ність (Rejmánek, 1996; 
Rejmánek, Richardson, 1996; Hierro et al., 2005; 
Pyšek, Richardson, 2006, 2007; Pyšek et al., 2008, 
2013; та ін.), згід но з якою най біль ший ін ва зій ний 
по тен ці ал (особ ли во при транс кон ти нен таль них 
мі гра ці ях і спри чи не них ними ін ва зі ях) ма ють зде-
біль шо го ши ро ко аре аль ні види. Ін ши ми сло ва ми, 
пло щі пер вин них та вто рин них час тин ареа лу пев-
но го виду зде біль шо го по зи тив но ко ре лю ють між 
со бою. Чим біль ша пло ща пер вин но го ареа лу, тим 
біль шою є ймо вір ність ут во рен ня знач ної за пло-
щею час ти ни вто рин но го ареа лу, особ ли во на від-
да ле них та гео гра фіч но ізольо ва них від пер вин но го 
ареа лу те ри то рі ях. На прик лад, вид, який має до-
сить ве ли кий за пло щею аре ал у Єв ра зії, най імо-
вір ні ше змо же за хо пи ти співстав ний за роз мі ра ми 
аре ал у Пів ніч ній Аме ри ці чи на ін ших кон ти нен-
тах, де для цьо го виду є при дат ні умо ви. 

Про те іс ну ють ви нят ки (на прик лад, до ку мен-
то ва на ши ро ка ін ва зія виду Sisymbrium volgense  
M. Bieb. ex E. Fourn., пер вин ний аре ал яко го ймо-
вір но об ме жу вав ся по низ зям Вол ги та при лег ли ми 
те ри то рія ми). У на шо му спи ску та ки ми є види во-
ло шок (Centaurea L. s. l.); їхні пер вин ні ареа ли вста-
но ви ти до сить важ ко че рез теперіш нє ши ро ке роз-
по всю джен ня, але зро зу мі ло, що ці ви хід ні при род-
ні ареа ли були до сить об ме же ни ми і не ви хо ди ли 
за межі Схід ної Єв ро пи для C. stoebe, Цен траль ної 
і Схід ної Єв ро пи та Кав ка зу – для C. jacea, пів дня 
Схід ної Єв ро пи та Кав ка зу – для C. diffusa. По діб-
ну тен ден цію де монст ру ють і представ ле ні у на шо-
му спи ску види ро ду Vincetoxicum: пе ре важ но єв-
ро пейський V. hirundinaria та схід но єв ро пейський 
V. rossicum. До сить об ме же ні пер вин ні ареа ли ха-
рак тер ні та кож для ви дів роду Pilosella Hill*: єв-
ро пейсько го P. caespitosa (= Hieracium caespitosum), 

* У деяких недавніх публікаціях авторство роду Pilosella 
приписується С. Вайяну (S. Vaillant), оскільки ця 
родова назва (разом з деякими видовими назвами) 
вперше з'явилася в 1754 р. у німецькому перекладі його 
доліннеївської роботи. Проте, оскільки ця публікація 
запропонована для включення до списку безумовно 
номенклатурно відхилених робіт (Applequist, 2014), ми 
залишаємо авторство Дж. Хілла (J. Hill).



436 ISSN 0372-4123. Ukr. Bot. J., 2016, 73(5)

Гра фіч не представ лен ня роз по ді лу кіль кості ін ва зій них ви дів за галь но го спи ску від нос но ос нов них гео гра фіч них еле-
мен тів. Ско ро чен ня від по ві да ють та ким у тексті

Graphic representation of the quantitative distribution of invasive alien species of the main checklist by their main habitat 
groups and geographical elements. Given abbreviations correspond to those in the text

цен траль но-схід но єв ро пейсько го P. aurantiaca 
(= H. aurantiacum) та єв ро пейсько-кав казько го 
P. officinarum (= H. pilosella). 

Хоча мо де лі ви до ут во рен ня у цих ро дах знач-
но різ нять ся, всі вони, про те, ма ють спіль ні риси: 
схиль ність до ал ло пат рич но го ви до ут во рен ня та 
фор му ван ня ві кар них (за мі щу валь них) гео гра фіч-
них рас (хо ча ме ха ніз ми цьо го мо жуть бути різ ни-
ми або й ком бі но ва ни ми – гіб ри ди за ція, ав то га мія, 
по лі п ло ї дія, апо мік сис тощо) (Grant, 1984). Та ким 
чи ном, мож на при пус ти ти, що для тих ви до вих 
ком плек сів, у яких від бу ва ють ся ак тив ні мік ро-
ево лю цій ні про це си, що су про во джу ють ся ут во-
рен ням ло каль них гео гра фіч них рас, ем пі рич на 
за ко но мір ність спів від но шен ня роз мі рів пер вин-
но го та вто рин но го фраг мен тів ареа лів не зав жди 
спрацьо вує. У ме жах та ких ви до вих ком плек сів на 
су час но му ета пі мо жуть фор му ва ти ся гео гра фіч ні 
раси або види, ін ва зій ний по тен ці ал яких може бу-
ти співстав ним з та ким, ха рак тер ним зде біль шо го 
для ши ро ко аре аль них ви дів. 

Ра зом із тим, для біль шості ево лю цій но ста біль-
них ви дів зга да на вище за ко но мір ність під твер джу-
єть ся, що й по ка зав наш гео гра фіч ний ана ліз. Се ред 
ви дів, які є або ри ген ни ми в Ук ра ї ні та ін ва зій ни ми 
у Пів ніч ній Аме ри ці, ви раз но до мі ну ють ши ро ко-
аре аль ні, а саме єв ра зійські та єв ро пейсько-за хід-
но азійські у ши ро ко му сен сі (включ но з єв ро си-
бірськи ми та єв ро пейсько-кав казьки ми еле мен та-
ми); по міт ною є та кож участь давньо се ред зем них 
(пе ре важ но се ред зем но морсько-іра но-ту ранських 
у ши ро ко му сен сі) еле мен тів. 

По дя ки

При від бо рі ви дів для до слі джен ня ав тор кон суль-
ту вав ся з про від ни ми фа хів ця ми з США, зок ре-
ма Дж. Кар те сом (J. Kartez) та Т. Стольг ре ном 
(Th. Stohlgren), а та кож із фа хів цем з біо кон тро лю з 
CABI-Europe Switzerland А. Гасс ма ном (A. Gassmann), 
яким ви слов лює щиру по дя ку. Ав тор та кож вдяч ний 
канд. біол. наук І.А. Ко рот чен ко (Інсти тут бо та ні-
ки ім. М.Г. Хо лод но го НАН Ук ра ї ни) за слуш ні по ра ди 
при під го тов ці стат ті та ре цен зен ту за ко рис ні за-
ува жен ня.
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Високий інвазійний потенціал у Північній Америці ма-
ють 84 види судинних рослин природної флори України 
(з 38 родин і 66 родів), які визнані як інвазійні на наці-
ональних (США і Канада) і регіональних (штати, про-
вінції та території) рівнях. Список цих видів проаналі-
зовано з точки зору їх географічного поширення (пер-
винні ареали). За кількістю видів домінують елементи, 
що належать до Євразійської групи (загалом 64 види), де 
найкраще представлені види з досить широкими ареала-
ми: Євразійського (20 видів), Європейсько-західноазій-
ського (17 видів), Євросибірського (10 видів) елементів. 
Далі йдуть Давньосередземна (11 видів) та Європейська 
(8 видів) групи. Це підтверджує емпірично встановлену 
загальну закономірність, згідно з якою найбільший ін-
вазійний потенціал (особливо при трансконтиненталь-
них інвазіях) мають здебільшого широкоареальні види, а 
площі первинних та вторинних частин ареалу виду часто 
позитивно корелюють. Винятками є видові комплекси, у 
яких відбуваються активні мікроеволюційні процеси, що 
супроводжуються утворенням локальних географічних 
рас, інвазійний потенціал яких може бути співставним з 
таким у широко-ареальних видів. 

Ключові слова: інвазійні види, географічний аналіз, 
флора, Україна, Північна Америка
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высокоинвазионные в Северной Америке: географический 
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Высокий инвазионный потенциал в Северной Америке 
имеют 84 вида сосудистых растений природной флоры 
Украины (из 38 семейств и 66 родов), которые признаны 
инвазионными на национальных (США и Канада) и ре-
гиональных (штаты, провинции и территории) уровнях. 
Список этих видов проанализирован с точки зрения их 
географического распространения (первичные ареалы). 
По количеству видов доминируют элементы, относя-
щиеся к Евразийской группе (64 вида), где лучше всего 
представлены виды с довольно широкими ареалами:  
Евразийского (20 видов), Европейско-западноазиатско-
го (17 видов), Евросибирского (10 видов) элементов. Да-
лее следуют Древнесредиземная (11 видов) и Европей-
ская (8 видов) группы. Эти подтверждает эмпирически 
установленную общую закономерность, согласно ко-
торой наибольший инвазионный потенциал (особенно 
при трансконтинентальных инвазиях) проявляют в ос-
новном широкоареальные виды, а площади первичных 
и вторичных частей ареала вида часто положительно 
коррелируют. Исключениями являются видовые ком-
плексы, в которых происходят активные микроэволю-
ционные процессы, сопровождающиеся образованием 
локальных географических рас, инвазионный потенци-
ал которых может быть сопоставим с таковым у широко-
ареальных видов.

Ключевые слова: инвазионные виды, географический 
анализ, флора, Украина, Северная Америка

Біотопи Гірського Криму / Ред. Я.П. Дідух. – К.: ТОВ «НВП Інтерсервіс», 2016. – 292 с. 

Монографія є продовженням серії книг про біотопи України. У ній дається подальше обґрунтування 
біотопічної концепції, висвітлено еколого-географічні особливості Гірського Криму. Наводиться 
ієрархічна схема класифікації 126 біотопів у вигляді «ключа», їх характеристика (відношення до 
європейської класифікації, характерні та діагностичні види флори, структура, екологічні умови, 
поширення, значення та охорона). Біотопи ілюстровано кольоровими знімками, що дозволяє їх візуально 
ідентифікувати. Дається екологічна оцінка біотопів на основі авторської методики синфітоіндикації, 
розраховані показники созологічної значимості, ступеню стійкості та ризиків втрат біотопів та їх 
відповідна категоризація, що є основою для підготовки «Червоного списку».

Книга розрахована на екологів, біологів, фахівців у галузі охорони природи, викладачів та студентів 
відповідних спеціальностей. 
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