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 СИНАНТРОПІЗАЦІЯ ФЛОРИ 
ТА РОСЛИННОСТІ — СЕРЙОЗНА 
ЗАГРОЗА БІОРІЗНОМАНІТТЮ
III Всеукраїнська наукова конференція 
«Синантропізація рослинного покриву 
України»

У статті проаналізовано результати ІІІ Всеукраїнської наукової конфе-
ренції «Синантропізація рослинного покриву України», яка відбулася 26–
27 вересня 2019 р. в Києві. Під час роботи цього наукового форуму було об-
говорено низку актуальних питань, пов’язаних з впливом неаборигенних 
рослин на довкілля. Наголошувалося, що нині синантропізація рослинного 
покриву в Україні набуває катастрофічного характеру і завдає величезних 
збитків навколишньому середовищу, економіці країни та здоров’ю населен-
ня. Однак, на жаль, владні структури й досі повною мірою не усвідомлю-
ють масштаби проблеми.

Проблема інвазій неаборигенних організмів (рослин і тварин) 
є вкрай серйозною, оскільки це явище нині становить значну 
загрозу біологічному різноманіттю та життєдіяльності суспіль-
ства. Останнім часом негативний вплив неаборигенних орга-
нізмів посилився і набув глобального характеру, а економічні 
збитки від нього зросли настільки, що це питання привернуло 
увагу не лише вчених, а й політиків, державних діячів та гро-
мадських активістів. Проблема вийшла на рівень міжнародних 
громадських організацій, а також владних структур багатьох 
країн світу. Пошуку шляхів її вирішення присвячено численні 
міжнародні та регіональні форуми — конференції, симпозіуми, 
робочі наради. 

Значним досягненням в усвідомленні загроз стало створен-
ня Європейської стратегії з проблеми інвазійних неабориген-
них видів (European Strategy on Invasive Alien Species, 1995) 
та Глобальної стратегії з проблеми інвазійних неаборигенних 
видів (Global Strategy on Invasive Alien Species, 2001). Ці між-
народні акти сьогодні покладено в основу розроблення відпо-
відних національних документів. Крім того, зазначені стратегії 
стали підґрунтям для багатьох наукових та організаційних за-
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ходів зі створення відповідних національних 
програм, спрямованих на вивчення, контроль 
та боротьбу з неаборигенними організмами.

Українські вчені мають значний науковий 
доробок у дослідженні синантропізації рос-
линного покриву, неаборигенних рослин, фі-
тоінвазій та інших пов’язаних з ними аспектів 
проблеми [1, 4–7]. Зокрема, запропоновано 
робочий варіант національної стратегії конт-
ролю неаборигенних організмів, підготовлено 
перший список чужорідних видів з високою 
інвазійною спроможністю, огляд стану фітоін-
вазій на території об’єктів природно-заповід-
ного фонду [2, 3], напрацьовано правову базу 
щодо цього питання. 

Однак усі ці напрацювання наразі не мають 
належного практичного втілення у законодав-
стві України, що унеможливлює або суттєво 
обмежує впровадження заходів з контролю 
ввезення неаборигенних організмів, їх поши-
рення тощо.

Лише у 2018 р. Міністерство екології та при-
родних ресурсів України створило робочу гру-
пу з неаборигенних організмів. Члени цієї гру-
пи розробили проєкт Національної стратегії 
щодо поводження з інвазійними чужорідними 
видами флори і фауни в Україні на період до 
2030 року, який було передано на затверджен-
ня до Кабінету Міністрів України. 

Актуальність проблеми фітоінвазій вкотре 
підтвердила й ІІІ Всеукраїнська наукова кон-

ференція «Синантропізація рослинного по-
криву України», яка відбулася 26–27 вересня 
2019 р. в Києві. Її організаторами виступили 
Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН 
України, ДУ «Інститут еволюційної екології 
НАН України», Ботанічний сад імені акаде-
міка О.В. Фоміна Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка та Націо-
нальний природний парк «Голосіївський». 

Дві попередні конференції цього циклу 
проходили на базі Переяслав-Хмельницького 
державного педагогічного університету імені 
Григорія Сковороди у 2006 і 2012 рр. За час, 
що минув, було накопичено багато нових мате-
ріалів, які потребували обговорення і вжиття 
дієвих заходів щодо контролю за поширенням 
неаборигенних рослин.

ІІІ Всеукраїнська наукова конференція зі-
брала фахівців з 23 наукових та освітніх уста-
нов, зокрема Інституту екології Карпат НАН 
України, Криворізького ботанічного саду НАН 
України, Державного дендрологічного парку 
«Олександрія» НАН України, Інституту екс-
периментальної ботаніки ім. В.Ф. Купревича 
НАН Білорусі та багатьох університетів. 

Наукова програма включала пленарне за-
сідання, тематичні доповіді з різних напрямів 
проблематики, круглий стіл «Критерії кате-
горизації та оцінка ризиків інвазійних чужо-
рідних видів рослин» і три ботанічні екскур-
сії: «Експозиції та колекції Ботанічного саду 

Відкриття III Всеукраїнської 
наукової конференції «Синан-
тропізація рослинного покриву 
України»
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ім. акад. О.В. Фоміна», «Біотопи парку “Фео-
фанія”» та знайомство з НПП «Голосіївський».

Відкрив конференцію співголова оргкомі-
тету, провідний науковий співробітник відділу 
систематики і флористики судинних рослин 
Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН 
України кандидат біологічних наук М.В. Ше-
вера. Він зробив короткий екскурс в історію 
наукових форумів цього циклу і акцентував 
увагу на пріоритетних напрямах досліджень за 
цією проблематикою. 

З вітальним словом до учасників конферен-
ції звернулися також директор Інституту бота-
ніки ім. М.Г. Холодного НАН України, член-
кореспондент НАН України С.Л. Мосякін, ди-
ректор Ботанічного саду імені акад. О.В. Фомі-
на доктор біологічних наук М.М. Гайдаржи та 
заступник директора з наукової роботи НПП 
«Голосіївський» кандидат біологічних наук 
О.І. Прядко, які побажали учасникам зібрання 
плідної роботи. 

Перший день роботи конференції пройшов 
у стінах Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного 
НАН України. На пленарному засіданні було 
виголошено узагальнюючі наукові доповіді та 
окреслено перспективи й напрями подальших 
наукових пошуків. Зокрема, у доповіді акаде-
міка НАН України Я.П. Дідуха (Я.П. Дідух, 
В.В. Протопопова, О.О. Кучер, Л.В. Зав’ялова, 
М.В. Шевера «Актуальні завдання досліджен-

ня фітоінвазій в Україні») було наголошено 
на тому, що збільшення різноманіття інвазій-
них видів, зростання швидкості поширення 
й інтенсивності формування їхніх популяцій 
сприяє тотальному порушенню та знищенню 
природних екосистем, чому наразі запобігти 
неможливо. Разом з тим, необхідно запрова-
джувати контроль цих процесів, розробляти 
організаційно-правові, методичні та інші за-
сади щодо оцінки ризиків їхнього впливу та 
можливих негативних наслідків. Було підкрес-
лено, що основою для цього має стати узагаль-
нення даних про інвазійні види та створення 
єдиної інформаційної бази відомостей про них. 
Оскільки нині реально протидіяти процесу ін-
вазій практично вже неможливо, то для його 
дослідження, моніторингу та розроблення за-
ходів контролю необхідно виокремити головні 
проблеми, для вирішення яких слід об’єднати 
зусилля фахівців різних напрямів та рівнів, 
залучити урядовців і представників громад-
ськості. Першим кроком у вирішенні цієї про-
блеми має бути прийняття комплексної дер-
жавної програми на виконання Національної 
стратегії щодо поводження з інвазійними чу-
жорідними видами флори і фауни в Україні на 
період до 2030 року.

У доповіді доктора біологічних наук 
Р.І. Бурди «Випадки гібридизації у перебігу 
інвазій чужорідних рослин в Україну» було 
зазначено, що нинішні кількість і обсяги при-
родно-антропогенних міграцій судинних рос-
лин у світовій флорі характеризуються та-
кими високими показниками, які вже стали 
зіставними з чисельністю природних видів 
флори Європи, а одним з головних еволюцій-
них механізмів, що сприяють інвазії чужорід-
них видів, є гібридизація. Саме схрещування 
чужорідних і автохтонних видів з утворенням 
стійких гібридів є одним з механізмів приско-
рення інвазій судинних рослин. Гібридизація 
між чужорідними і місцевими видами стає 
звичайним явищем, гібриди першого поколін-
ня життєздатні та фертильні, тоді як «чисті» 
популяції природних видів не відновлюються 
через локальне генетичне згасання внаслідок 
інтрогресивної гібридизації. Тому одним з 

Учасники круглого столу «Критерії категоризації та 
оцінка ризиків інвазійних чужорідних видів рослин»
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найважливіших пріоритетів в екології інвазій 
має бути вивчення механізмів становлення та 
поширення чужорідних видів, серед яких осо-
бливу роль відіграє гібридизація. 

Одним з джерел поширення інвазійних ви-
дів є діяльність квітникарів-аматорів. Цю про-
блему детально було висвітлено в пленарній 
доповіді Г.А. Чорної та Т.М. Коструби «Ама-
торське квітникарство та фітоінвазії». На сьо-
годні в Україні актуальними є питання вилу-
чення з продажу посадкового матеріалу рос-
лин відомих інвазійних видів та їх маркування 
в каталогах, як це свого часу було зроблено в 
США. 

Доповіді учасників конференції були при-
свячені також аналізу ролі чужорідних видів 
у регіональних флорах, рослинному покриві 
об’єктів природно-заповідного фонду країни, 
їх поширенню та впливу на природне різно-
маніття, участі у природних та антропогенних 
біотопах, натуралізації інтродукованих рослин 
у ботанічних садах і дендропарках, рудераль-
ній рослинності міст тощо. Обговорювалися, 
крім іншого, і стратегії збереження генофонду 
автохтонних рослин та природної рослиннос-
ті, проблеми наповнення та можливості вико-
ристання інформаційно-пошукових баз даних 
тощо. Загалом учасники конференції виголо-
сили 19 усних доповідей. 

Під час круглого столу «Критерії категори-
зації та оцінка ризиків інвазійних чужорідних 
видів рослин», який відбувся 27 вересня в Ін-
ституті еволюційної екології НАН України, 
дискутувалися питання категоризації інвазій-
них чужорідних видів, вивчення їх популяцій, 
виявлення шляхів інвазій, підходів до оціню-
вання ризиків тощо. Запропоновано і обгово-
рено проєкт переліку інвазійних чужорідних 
видів та низку інших пропозицій до Націо-
нального плану заходів щодо поводження з не-
аборигенними організмами. 

Матеріали наукових доповідей III Всеукра-
їнської наукової конференції «Синантропіза-
ція рослинного покриву України» оприлюдне-
но у відкритому доступі на вебсторінці Інсти-
туту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН Украї-
ни: www.botany.kiev.ua.

Робота конференції засвідчила зростання 
інтересу до синантропізації рослинного покри-
ву, зокрема помітне розширення кола молодих 
фахівців, які працюють над вивченням різних 
аспектів проблеми. Усвідомлюючи роль науко-
вих ботанічних колективів у збереженні гено-
фонду природної флори і автентичності рос-
линного покриву, учасники форуму відзначи-
ли, що в сучасних умовах, коли глобальні втра-
ти біорізноманіття та деградацію екосистем 
визнано у світі першочерговими проблемами, 
роль інвазійної ботаніки, як і відповідальність 
учених-ботаніків за збереження фіторізома-
ніття, зростає. 

Підсумком роботи конференції стала резо-
люція, у якій сформульовано першочергові за-
ходи щодо розв’язання проблеми фітоінвазій в 
Україні. Наведемо окремі з них:

1) беручи до уваги глобальні обсяги біо-
логічних інвазій, високу частку чужорідних 
видів у спонтанній флорі України (до 18%) 
та неабиякий їх вплив на природне біотич-
не різноманіття, схвалити та підтримати за-
пропонований міжвідомчою робочою групою 
Міністерства енергетики та захисту довкілля 
України проєкт Національної стратегії щодо 
поводження з інвазійними чужорідними вида-
ми флори і фауни в Україні на період до 2030 
року; вважати цю Національну стратегію ак-
туальним документом внутрішньої політики у 

Учасники конференції під час екскурсії до парку-
пам'ятки садово-паркового мистецтва «Феофанія»
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сфері поводження з інвазійними чужорідними 
видами флори і фауни, важливим для подаль-
шої європейської і світової інтеграції України 
у цій сфері; 

2) науковим колективам ботанічних установ 
взяти активну участь у виконанні щорічних 
планів дій щодо Стратегії, зокрема при укла-
данні обласних списків інвазійних рослин та 
доборі альтернативних неінвазіабельних видів 
і форм корисних рослин центрами інтродукції 
для поповнення рослинних ресурсів України; 

3) схвалити позитивну практику науковців 
Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН 
України та закарпатських ботаніків з підго-
товки першого в країні «Переліку інвазійних 
видів рослин Закарпатської області» та за-
твердження його Закарпатською обласною 
радою. Продовжити підготовку подібних ре-
гіональних переліків інвазійних чужорідних 
видів та лобіювати затвердження їх обласни-
ми радами; 

4) схвалити діяльність науковців — бота-
ніків і екологів у міжвідомчій робочій групі 
щодо чужорідних видів, яка провадиться при 
Міністерстві енергетики та захисту довкілля 
України; долучатися до її роботи та підтриму-
вати ініціативи Міністерства щодо поводжен-
ня з інвазійними видами; 

5) звернутися до Міністерства енергетики 
та захисту довкілля України з пропозицією 
про ініціювання довгострокової Цільової дер-
жавної програми «Біологічні інвазії в Укра-
їні: запобігання, стримування, пом’якшення 
впливу», у рамках якої організувати науко-
во-дослідні роботи з комплексного вивчення 
інвазійних чужорідних видів, передбачивши 
відповідну економічну базу; до запровадження 
такої Державної програми залучати результа-

ти досліджень інвазійних чужорідних видів 
біоти до інших чинних програм з охорони на-
вколишнього середовища; 

6) схвалити і продовжити практику розро-
блення бази бібліографічних даних «Чужо-
рідні види флори України: роки і автори» та 
щорічне оприлюднення її інформаційних ви-
пусків; 

7) з урахуванням дотримання вимог Регла-
менту (ЄС) № 2018/968 від 30.04.2018, делего-
ваного комісією ЄС, що доповнює Регламент 
(ЄС) № 1143/2014 Європейського парламенту 
та Ради стосовно оцінок ризику щодо інвазій-
них чужорідних видів, схвалити діяльність на-
уковців Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного 
НАН України, ДУ «Інститут еволюційної еко-
логії НАН України» та Інституту екології Кар-
пат НАН України щодо розроблення інформа-
ційних баз даних з проблеми; звернутися до 
Міністерства енергетики та захисту довкілля 
України із запитом про фінансування розро-
блення Єдиної загальнодоступної інформацій-
ної бази даних щодо інвазійних чужорідних 
рослин в Україні та оцінок ризику щодо таких 
видів; 

8) здійснювати послідовні дії, спрямовані 
на підвищення усвідомлення, обізнаності та 
обміну інформацією серед широких верств на-
селення щодо екологічних загроз інвазій рос-
лин, шляхів їх запобігання, викорінення, стри-
мування та пом'якшення впливів, зокрема в 
онлайн-режимі; 

9) ініціювати розгляд питань щодо чужо-
рідних видів рослин України в навчальних 
програмах обов’язкових дисциплін або спец-
курсах для підготовки фахівців природничого, 
економічного та юридичного профілів у закла-
дах вищої освіти.
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SYNANTHROPIZATION OF THE FLORA AND VEGETATION — 
A SERIOUS THREAT TO BIODIVERSITY

III All-Ukrainian Scientific Conference “Synanthropization of the Plant Cover of Ukraine”

The results of the Third All-Ukrainian Scientific Conference “Synanthropization of the Plant Cover of Ukraine” are 
discussed in the paper. The scientific forum was held on September 26-27, 2019, in Kyiv. Many botanists and ecologists 
from different regions of Ukraine participated in this conference. A number of issues concerning the impact of non-native 
plants on the environment were discussed. It was emphasized that the synanthropization of the plant cover of Ukraine is 
becoming catastrophic, and it causes enormous damage to the environment, economy of the country, and public health. 
However, public authorities are, unfortunately, still not fully aware of the scale of the problem.


