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27 вересня 2012 року в м. Переяславі-Хмельницькому відбулася ІІ Всеукраїнська наукова конференція 
«Синантропізація рослинного покриву України». У її роботі взяли участь науковці з різних регіонів 
Украї ни. Було обговорено низку питань, пов’язаних із впливом неаборигенних рослин на довкілля, синан-
тропізацією рослинного покриву тощо.
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Останнім часом спостерігається поси-
лення впливу чужорідних видів рослин і 
тварин на місцеву біоту, що негативно по-
значається на стані навколишнього при-
родного середовища. Проблема неабори-
генних організмів, у тому числі видів ад-
вентивних рослин, була визнана другою 
після знищення місцезростань рослин та 
місцеперебувань тварин, а в деяких краї-
нах, наприклад США та Австралії, навіть 
першою, найбільшою загрозою біорізно-
маніттю. Процес адвентизації рослинного 
покриву став проблемою якості довкілля. 
Екологічна ціна інвазій — невиправна за-
гроза видам та екосистемам. На доповнен-
ня до цього — економічна ціна, включаючи 
прямі й опосередковані збитки чи шкоду, 
втрату вигод, що у світовому масштабі ста-
новить мільярди доларів щорічно.

Ці питання актуальні не тільки для нау-
ковців, які досліджують різні аспекти про-
цесу синантропізації рослинного покриву, 
але й для урядових інституцій, тому вони 
обговорювалися на таких авторитетних 
міжнародних форумах, присвячених збере-
женню біологічного різноманіття, як Кон-
ференція ООН з проблем сталого розвитку 
(Ріо-де-Жа нейро, Бразилія 1992) та Кон-
ференція ООН з проблеми неаборигенних 
видів (Трондхейм, Норвегія, 1996), числен-
них спеціальних конференціях із фітоінва-
зій. Було усвідомлено, що вирішити про-
блему інвазій неаборигенних організмів, 
зокрема видів адвентивних рослин, можна 
лише комплексно і на міжнародному рівні, 
оскільки експансії рослин, тварин, мікроор-
ганізмів та вірусів не мають кордонів і ло-
кальні заходи вже не можуть дати позитив-
них результатів.

В Україні вплив неаборигенних рослин 
на довкілля з кожним роком зростає. За 
рівнем адвентизації флори країна посідає 



78 ISSN 0372-6436. Вісн. НАН України, 2013, № 2

ФОРУМИ

досить високе місце, і цей процес прогре-
сує. Чітко простежуються тенденції збіль-
шення чисельності видів адвентивних рос-
лин і розширення спектра їхніх місцезрос-
тань, прискорюються темпи занесення й 
поширення, підвищується ступінь натура-
лізації видів.

За шість років, від часу проведення І Все-
української наукової конференції (2006), 
було накопичено багато нових цікавих і важ-
ливих матеріалів, які потребували обгово-
рення і прийняття дієвих заходів щодо 
контролю неаборигенних рослин. Саме цій 
проблемі й була присвячена ІІ Всеукраїн-
ська наукова конференція «Синантропіза-
ція рослинного покриву України», яка від-
булася 27 вересня 2012 р. в м. Переясла ві-
Хмель ницькому. Організаторами форуму 
стали ДВНЗ «Пе ре яслав-Хмельницький 
державний педагогічний університет імені 
Григорія Сковороди», Інститут ботаніки 
ім. М.Г. Холодного НАН України, Науковий 
центр екомоніторингу та біорізноманіття 
мегаполісу НАН України. У роботі Конфе-
ренції взяли участь науковці з 23 академіч-
них установ і вищих навчальних закладів 
різних регіонів України.

Із привітанням до учасників Конферен-
ції звернулися перший проректор Переяс-
лав-Хмель ницького державного педагогіч-
ного університету імені Григорія Сковороди 
канд. пед. наук В.П. Хомич, заступник ди-
ректора з наукової роботи Інституту ботані-
ки д-р біол. наук О.К. Золотарьова, заступ-
ник директора з наукової роботи Наукового 
центру екомоніторингу та біорізноманіття 
мегаполісу д-р біол. наук, проф. Р.І. Бурда, 
провідний спеціаліст Міністерства екології 
та природних ресурсів України О.З. Петро-
вич. У привітаннях вони наголосили на ак-
туальності проблеми, порушеної оргкоміте-
том Конференції, та побажали учасникам 
плідної роботи й цікавих дискусій.

На пленарному засіданні було заслухано 
ряд проблемних наукових доповідей. Так, у 
виступі д-ра біол. наук, проф. Р.І. Бурди (На-
уковий центр екомоніторингу та біорізнома-
ніття мегаполісу НАН України) «Вивчення 

та контроль чужорідних організмів: час кон-
солідації зусиль» проаналізовано сучасний 
стан дослідження видів адвентивних рос-
лин, запропоновано заходи для комплек-
сного вивчення чужорідних видів рослин. 
Було наголошено на необхідності коорди-
нації зусиль дослідницьких груп з питань 
фітоінвазій, розроблення цільової науково-
дослідної програми НАН України, створен-
ня загальнодоступних баз даних, підготовки 
серійного видання «Чужорідні види флори 
України: енциклопедія» тощо. Учасники 
Конференції схвально сприйняли основні 
ідеї доповіді.

У доповіді «Дослідження інвазійних рос-
лин Середнього Придніпров’я», яку виголо-
сив канд. біол. наук, проф. В.М. Джуран 
(Пе реяслав-Хмельницький державний пе-
дагогічний університет), окреслено завдан-
ня та перші результати співпраці науковців 
Інституту ботаніки НАН України і Пе ре-
яслав-Хмельницького державного педаго-
гічного університету у вивченні інвазійних 
видів рослин регіону, виділено види інва-
зійних рослин для моніторингових дослі-
джень.

Доповідь співробітників Інституту бо-
таніки НАН України д-ра біол. наук, 
проф. В.В. Про топопової, д-ра біол. наук 
М.М. Фе дорончука, канд. біол. наук М.В. Ше-
вери «Участь видів інвазійних рослин у 
різних типах біотопів Середнього При-
дніпров’я» присвячена новому аспекту ви-
вчення інвазійних рослин — їхній ролі у 
природних та антропогенних біотопах. Ав-
тори проаналізували участь 40 видів ад-
вентивних рослин із високою інвазійною 
спроможністю та встановили, що в регіоні 
найбільш адвентизованими є 37 природ-
них і 32 антропогенних біотопи, а найіс-
тотніші зміни у природних екосистемах 
спричинені 8 видами-транс формерами.

У виступі канд. біол. наук Л.В. Зав’ялової 
(Інститут ботаніки НАН України) «Фітоін-
вазії на території об’єктів природно-за по-
відного фонду України: завдання досліджен-
ня» проаналізовано світовий досвід з цієї 
проблеми, окреслено основні напрями вив-
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Учасники ІІ Всеукраїнської наукової конференції «Синантропізація рослинного покриву України»
м. Переяслав-Хмельницький, 27 вересня 2012 р.

чення фітоінвазій, які б сприяли обмежен-
ню цього процесу на природно-за по від них 
територіях.

Результати дослідження різних аспектів 
синантропізації рослинного покриву — 
проб леми інвазій неаборигенних організ-
мів, необхідність створення бази даних з 
урбанофлор України, сучасне поширення 
інвазійних видів рослин, зокрема Impatiens 
parviflora, представників родини Poaceae, 
видів роду Juncus, синантропізація флори 
біосферного заповідника «Дунайські плав-
ні», національного природного парку «Пи-
рятинський», берегової зони Азовського 
моря, урбанофлори Харкова тощо — були 
представлені в доповідях кандидатів біоло-
гічних наук: М.В. Шевери, М.В. Величка, 
О.І. Жмуд, В.П. Коломійчука, І.Г. Ольшан-

ського, Н.А. Пашкевич; та аспірантів: 
М.О. Голівець, К.О. Зв’я гінцевої, О.А. Кова-
ленка.

До початку роботи Конференції опублі-
ковано її матеріали «Синантропізація рос-
линного покриву України: тези наукових 
доповідей» (Київ, Переяслав-Хмель ни ць-
кий, 2012).

Для учасників заходу було організовано 
цікаву пізнавальну екскурсію в музей Та-
раса Шевченка «Заповіт» і тематичну — в 
урочище Куряче горло, що в околицях 
Переяслава-Хмельницького. Опис маршру-
ту ботанічної екскурсії з переліками рідкіс-
них видів рослин, занесених до Червоної 
книги України та регіонально рідкісних, а 
також видів адвентивних рослин викладено 
в опублікованому до Конференції науково-
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методичному виданні «Ботанічна екскурсія 
в околицях Пе ре яслава-Хмельницького» 
(К.: Фітосоціоцентр, 2012).

Конференція засвідчила зростання інте-
ресу до проблем синантропізації рослинно-
го покриву, зокрема помітне розширення 
кола молодих фахівців, які працюють над 
вирішенням різних аспектів цієї проблеми.

Підсумком роботи Конференції стала ре-
золюція, у якій сформульовано першочер-
гові заходи щодо розв’язання проблеми фі-
тоінвазій: а) ухвалення Національної стра-
тегії контролю неаборигенних організмів 
в Україні; б) організація державного Між-
відомчого комітету з біологічних інвазій 
України; в) створення при Відділенні за-
гальної біології НАН України і Міністерстві 
екології та природних ресурсів України по-

стійної міжвідомчої Комісії з питань інвазій 
чужорідних видів із секцією фітоінвазій; 
г) запровадження Державної цільової нау-
кової програми «Чужорідні види у флорі 
Україні» із відповідними юридичним та фі-
нансовим забезпеченням; ґ) підготовка на-
ціонального видання «Чужорідні види у 
флорі України: енциклопедія» з поперед-
ньою публікацією його концепції і структу-
ри; д) створення цільової бази даних щодо 
чужорідних видів в Україні, насамперед 
розроблення бази бібліографічних даних 
«Чужорідні види флори України: роки і ав-
тори»; е) активізація різноманітної освіт-
ньої та методичної роботи з висвітлення се-
ред широких верств населення проблеми 
неаборигенних рослин і їхнього впливу на 
довкілля, здоров’я людей і тварин.




