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ІНВАЗІЙНІ ЧУЖОРІДНІ ВИДИ 

КОНТРОЛЬ ЗА ПОШИРЕННЯМ 

ЗАПОБІГАННЯ ПРОНИКНЕННЮ 

ТЕРИТОРІЇ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ 

Об’єкт дослідження – інвазійні чужорідні види флори і фауни у 

межах водно-болотних екосистем територій та об’єктів природно-

заповідного фонду (ПЗФ). 

Мета роботи: розробка системи контролю за популяціями 

чужорідних інвазійних видів у межах водно-болотних екосистем 

територій та об’єктів природно-заповідного фонду. 

Методи дослідження 

– аналіз літературних джерел та нормативних документів з питання 

інвазійних видів флори і фауни; 

– камеральні та польові дослідження найбільш небезпечних 

інвазійних видів флори і фауни на територіях водно-болотних 

екосистем територій та об’єктів природно-заповідного фонду. 

Результати дослідження 

1. Аналіз міжнародного досвіду щодо контролю за поширенням та 

запобігання проникнення інвазійних чужорідних видів на охоронні 

території; 

2. Оцінка присутності інвазійних чужорідних видів у межах 

територій ПЗФ водно-болотних екосистем; 

3. Розробка методичних рекомендацій щодо контролю за 

поширенням та запобігання проникненню чужорідних інвазійних видів 

рослин і тварин, або усунення таких видів у межах водно-болотних угідь 

територій та об’єктів природно-заповідного фонду. 
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ВСТУП 

Проникнення та масове поширення чужорідних видів дедалі частіше 

фіксується у багатьох країнах, у тому числі на території України. 

Зміна природних комплексів внаслідок антропогенної діяльності, втрата 

біологічного різноманіття, деформація структури господарств, недосконалість 

системи екологічного контролю та регулювання ввезення чужорідних видів в 

Україні протягом минулих десятирічь призвели до того, що сьогодні практично вся 

територія країни в тій чи іншій мірі зазнає впливу інвазійних чужорідних видів 

(ІЧВ). 

Поки що, відомості про вплив більшості інвазійних видів на екосистеми у 

цілому та його окремі складові на просторових (територіальних) рівнях в Україні 

залишаються фрагментарними та/або потребують уточнень чи узагальнень. 

Тому вплив ІЧВ на територіальні природні комплекси об’єктів ПЗФ викликає 

особливе занепокоєння. 

У проміжному звіті за 2020 рік було представлено результати аналізу стану 

проблеми поширення та проникнення ІЧВ у межах лісових екосистем територій та 

об’єктів ПЗФ Лісостепу та Степу України, а також перша редакція методичних 

рекомендацій щодо вирішення цієї проблеми. 

У даному заключному звіті представлені основні Положення щодо заходів 

захисту територій та об’єктів ПЗФ від впливу ІЧВ та остаточна редакція 

Методичних рекомендацій щодо організації цих заходів. 

Також представлений аналіз присутності ІЧВ у водно-болотних екосистемах 

ПЗФ та опис системи моніторингу на їх територіях за цими видами. 
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1 ПРОБЛЕМА ЗАПОБІГАННЯ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО 

ФОНДУ УКРАЇНИ ВІД ЧУЖОРІДНИХ ВИДІВ ФЛОРИ ТА 

ФАУНИ 

Території ПЗФ є основою для збереження in situ біологічного різноманіття. 

Їх значення в межах збереження біологічного різноманіття, сховища генетичного 

матеріалу, надання основних екосистемних послуг для людського добробуту та 

внесок у сталий розвиток визнаються на різних рівнях, від міжнародних органів до 

національних урядів, місцевих груп та спільнот. 

Принциповою загрозою для флор ПЗФ є зниження їх еталонної цінності й 

виконання функції збереження генофонду. Складається реальна можливість зміни 

домінантів різних ярусів угруповань, включаючи зональні типи. Такий хід розвитку 

подій, досить імовірно, призведе до зміни сукцесійних рядів за участю чужорідних 

видів рослин. Разом з тим, не виключені еволюційні аспекти впливу чужорідних 

видів рослин на біосистеми різного рівня організації. 

Вторгнення нових видів тварин найбільш швидко відбувається під дією 

антропогенних факторів та внаслідок господарської діяльності. Для ссавців 

важливим фактором став розвиток комунікацій (пацюк сірий, миша хатня), для 

птахів – перетворення ландшафтів та біотопів, для риб – цілеспрямована 

інтродукція. 

Розселення тварин полегшується широкою мережею автомобільних доріг та 

залізниць, пришляхових та полезахисних лісосмуг, долин річок, які стали для них 

своєрідними екологічними жолобами (лось, видра річкова, тхір чорний тощо). Ще 

один шлях випадкового проникнення чужорідних видів – втеча зі звіроферм (норка 

американська) та акліматизація тварин. 

Усього на території країни з минулих часів з метою акліматизації було 

випущено 47 видів ссавців, 5 видів птахів, 35 видів риб, але більшість цих видів не 

прижилася, було винищені хижаками або браконьєрами (скунс, нутрія, єнот-

полоскун тощо). 

Позитивний економічний ефект дала акліматизація лише деяких видів риб 

(піленгас, товстолобик, амур білий тощо.), собаки єнотоподібного, ондатри, лані, 

муфлона, фазана звичайного, вселення норки американської, частка яких склала 

менше 10% від загальної кількості. Це підтверджує ступінь невдачі й абсурдності 
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акліматизаційних робіт. 

Ондатра й горлиця садова серед них дають яскравий приклад «екологічного 

вибуху», тобто багаторазового щорічного зростання чисельності, розширення 

ареалу й надвисокої щільності популяцій. 

Таким чином, біологічні інвазії набули масового характеру та стрімких 

темпів саме в XX сторіччі внаслідок непродуманої акліматизації, інтенсифікації 

промисловості, сільського господарства й економічних відносин, антропогенної 

трансформації природних ландшафтів. 

В останні десятиліття свій внесок у цей процес роблять торгівля 

сільськогосподарською продукцією й екзотичними тваринами, туризм, спортивне 

полювання й рибальство, розвиток аквакультури. 

Є ймовірна поява ще деяких чужорідних видів ссавців: нетопир білосмугий, 

єнот-полоскун. 

Цей процес охоплює також всі екосистеми ПЗФ України. 

Необхідна розробка заходів щодо захисту територій ПЗФ від загроз впливу 

інвазійних видів рослин і тварин на їх фіто- та зооценози. 

1.1 Міжнародний досвід управління щодо інвазійних чужорідних 

видів 

Як передбачено в статті 3 Конвенції про біологічну різноманітність, 

відповідно до Статуту Організації Об’єднаних Націй і принципів міжнародного 

права, держави мають суверенне право розробляти свої власні ресурси згідно зі 

своєю політикою в галузі навколишнього середовища й відповідають за 

забезпечення того, щоб діяльність у рамках їх юрисдикції або під їхнім контролем 

не наносила збитку навколишньому середовищу інших держав або районів за 

межами дії національної юрисдикції. 

При застосуванні міжнародних принципів необхідно приділяти увагу тому 

факту, що екосистеми є динамічними в часі, і тому природнє поширення видів може 

змінюватись без участі діяльності людини. Серед цих принципів важливі наступні. 

Підхід, заснований на принципі обережності через непередбачуваність 

шляхів проникнення й впливу ІЧВ на біологічну різноманітність, у діяльності по 

виявленню й запобіганню ненавмисних інтродукцій, а також при прийнятті 

розв’язань, що стосуються навмисних інтродукцій, слід керуватися принципом 
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вживання заходів обережності, зокрема з урахуванням аналізу ризиків. 

Підхід, заснований на принципі обережності, слід також застосовувати при 

вивченні того, які заходи повинні ухвалюватися при викорінюванні, локалізації або 

регулюванні у відношенні вкорінених чужорідних видів. Відсутність наукової 

обґрунтованої впевненості щодо довгочасних наслідків інвазії не повинна бути 

причиною відстрочки в прийнятті або неприйняття заходів щодо їх викорінювання, 

локалізації або регулюванню. 

Трьохетапний ієрархічний підхід запобігання інтродукції вважається, як 

правило, значно більш рентабельним та екологічно виправданим заходом, ніж 

заходи, прийняті слідом за інтродукцією й укоріненням ІЧВ. 

Випливає в першу чергу запобігати інтродукції ІЧВ як між державами, так і 

усередині них. Якщо ж інтродукція ІЧВ все-таки мала місце, то необхідно 

оперативно вживати заходів з їх раннього виявлення для запобігання їх укорінення. 

Переважніше всього найчастіше є викорінювання таких організмів на найбільш 

ранніх етапах. 

У випадку, якщо заходи щодо викорінювання нездійсненні або якщо відсутні 

засоби для їхнього викорінювання, слід ухвалювати заходи щодо локалізації та 

заходи довгострокового регулювання. Будь-який розгляд вигід та витрат (як 

екологічних, так і соціально-економічних) повинен проводитись на довгостроковій 

основі. 

Екосистемний підхід – заходи щодо боротьби з ІЧВ випливає відповідним 

чином будувати на екосистемному підході. 

Науково-дослідна діяльність і моніторинг з метою розробки відповідної 

бази знань, необхідних для розв’язку даної проблеми, держави повинні проводити 

належні наукові дослідження й моніторинг ІЧВ. У рамках цих зусиль слід 

намагатися передбачати проведення базисних таксономічних досліджень 

біорозмаїття. Крім цього моніторинг є ключовим елементом раннього виявлення 

нових ІЧВ. Моніторинг повинен включати проведення тематичних і загальних 

досліджень, і до нього слід залучати інші сектори, у тому числі місцеві громади. 

Дослідження ІЧВ повинне включати ретельне виявлення інвазійних видів і 

документування. 
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1.2 Ставлення до проблеми інвазійних чужорідних видів в України 

Питання контролю за поширенням, боротьби з ІЧВ регулюється чинним 

законодавством в окремих галузях. У національній екологічній політиці на цей час 

існують прогалини у законодавчому та інституційному аспекті щодо питань 

поводження з ІЧВ, зокрема щодо запобігання проникненню, знищення, контролю 

та пом’якшення (мінімізації) несприятливого впливу ІЧВ. Також потребують 

узгодження дії на центральному та регіональному рівнях щодо боротьби з ІЧВ. 

Пріоритет превентивних заходів є першою лінією захисту від ІЧВ. Загальні 

запобіжні заходи вже існують у деяких секторах (наприклад, захист рослин та 

ветеринарія), отже їх потрібно створювати і для інших видів діяльності, які можуть 

призвести до небажаних занесень ІЧВ. Акцент на профілактиці є критичним для 

водних екосистем, чужорідні види особливо активно поширюються у водних 

системах, де запроваджувати програми винищення або контролю надзвичайно 

важко. Для України з протяжною береговою лінією та густою річковою мережею 

питання контролю за поширенням ІЧВ у водних екосистемах має велике значення. 

Зростання обсягу вантажних та пасажирських перевезень, переміщень 

повітрям, морем та наземним транспортом робить неможливим суцільну перевірку 

всіх вантажів та транспортних засобів. Тому Україні важливо прийняти низку 

стратегічних рішень, визначити пріоритетність заходів та проаналізувати наявні 

ресурси, нарощувати матеріально-технічний та людський потенціал у ключових 

сферах та сприяти застосуванню узгоджених стандартів та практик відповідно до 

національного законодавства та міжнародного права. 

Враховуючи, що Україна підписала Міжнародні та Європейські документи 

щодо збереження біорізноманіття, є Стороною Конвенції ООН Про біологічне 

різноманіття та Бернської Конвенції, визнаючи, що інвазійні чужорідні види 

являють одну серед головних загроз для біотичного різноманіття, і що ризики 

можуть збільшуватися у зв’язку з ростом глобальної торгівлі, транспорту, туризму 

та зміни клімату, спрямована діяльність щодо інвазійних чужорідних видів. Ця 

діяльність сприяє виконанню Україною національного законодавства (зокрема 

Законів України «Про охорону навколишнього природного середовища»; «Про 

природно-заповідний фонд»;. «Про тваринний світ»; «Про рослинний світ»; ст. 22 

Регулювання поширення і чисельності окремих видів дикорослих рослин; «Про 
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основні засади (стратегію) державної екологічної політики України до 2020 року», 

розділ 3, ціль 5 «Припинення втрат біологічного та ландшафтного різноманіття і 

формування екологічної мережі») та дотримання міжнародних зобов’язань 

Україною щодо цієї групи видів біоти. 

Національна політика щодо інвазійних чужорідних видів України повинна 

бути складена у відповідності до Конвенції ООН Про біологічне різноманіття 

(Conventionon Biological Diversity, Rio de Janerio, 1992; Art. 8, h), Глобальної 

стратегії щодо IAS (A Global Strategyon lnvasive Alien Species, Mc Neely J.Aetal., 

2001), Бернської Koнвенції (Conventionon the conservation of European wildlifeand 

natural habitats, Bern, 1979; Art. 11 (2), b) та Європейської стратегії щодо інвазійних 

чужорідних видів (European strategyon invasive alien species, P. Genovesi et C. Shine, 

2004). 

Одним із оптимальних способів розв’язання проблеми є необхідність 

затвердження Національної стратегії щодо поводження з інвазійними чужорідними 

видами флори і фауни. Враховуючи визнання на міжнародному рівні ІЧВ як однієї 

з основних загроз стану біорізноманіття та пов’язаних з ним напрямів 

господарської діяльності, а також для здоров’я людини, схвалення Національної 

стратегії щодо поводження з інвазійними чужорідними видами має забезпечити 

заповнення прогалин та визначити шляхи подальшого розвитку національної 

екологічної політики України стосовно запобігання проникненню, знищення, 

контролю та пом’якшення (мінімізації) несприятливого впливу ІЧВ. 

Без розв’язання проблеми на рівні Національної стратегії, дійсної для всієї 

території України, розв’язати проблему щодо поводження з ІЧВ на території ПЗФ 

неможливо, бо проникнення цих видів на ці території йде з суміжних територій. 

В Україні в межах природних заповідників, національних природних парків, 

інших об’єктів ПЗФ усіх природних зон вже зазначено низку прикладів 

небезпечних експансій чужинних вселенців, включно з генетичним поглинанням 

аборигенних видів. Саме тому все більшого розгляду набувають питання оцінки 

потенційної небезпеки інвазій та розробка системи запобіжних заходів і шляхів 

контролю інвазійних видів [9, 19, 18, 25, 37, 65, 76]. 

У природоохоронній практиці майже не враховується вплив чужорідних 

видів на аборигенні комплекси, відсутні належні адміністративно-економічні та 
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законодавчо-правові механізми попередження і контролю їхнього поширення. 

Нагальним є питання щодо розробки законодавчих актів та дійових механізмів їх 

реалізації на основі взаємодії державних і громадських організацій [35]. 

1.3 Оцінка загроз інвазійних чужорідних видів територіям ПЗФ 

Узагальнивши існуючі міжнародні підходи, врахувавши теоретичні викладки 

щодо оцінок екологічних ризиків біологічних інвазій [48], спираючись на Протокол 

оцінки інвазійних видів, розроблений NatureServe, наробки вітчизняних фахівців 

[12, 8, 74, 75, 90, 91] та положеннями, прийнятими в «Уніфікованій класифікації 

чужорідних видів (GISD)», пропонується використати наступну систему критеріїв 

оцінки загроз чужорідних інвазійних видів. 

Запропоновані наступні критерії показників інвазійного потенціалу, 

об’єднані у чотири групи, що будуть показовими при оцінці загроз та ризиків 

природному біотичному різноманіттю територій та об’єктів ПЗФ у разі 

проникнення та вселення чужорідних інвазійних видів: 

А. Оцінка екологічного впливу 

• Вплив виду на екосистемні процеси та загальносистемні параметри 

• Вплив на структуру існуючих угруповань (оселищ) 

• Вплив на окремі аборигенні види рослин чи тварин (біологічне різноманіття) 

Б. Оцінка потенціалу щодо поширення в регіоні 

• Екологічна сумісність (схожість умов первинного і вторинного ареалу) 

• Екологічна універсальність (евритопність, стенотопність, інтразональність) 

• Просторова (географічна) універсальність 

В. Оцінка швидкості поширення (розповсюдження) 

• Сучасні тенденції зміни площі поширення та чисельності 

• Потенціал поширення на значні відстані 

• Здатність до вторгнень у природні оселища аборигенних видів 

Г. Оцінка особливостей поводження/управління 

• Труднощі управління, контролю 

• Тривалість заходів та наслідки 

Окреслені критерії за силою впливу розподіляються на три класи: 

− «низький» (неістотний клас впливу, що призводить до мінімальних наслідків, 
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а ймовірність згубного впливу на аборигенне біотичне чи абіотичне оточення 

чужорідних видів є малою), 

− «помірний» (вплив, що спричиняють види-вселенці, які швидко 

натуралізуються в нових умовах, і призводять до зворотних змін складу 

аборигенних угруповань), 

− «значний» (вплив, при якому інвазійні чужорідні види трансформують 

структуру біотопу, призводячи до незворотньої зміни складу угруповань (у тому 

числі аж до зникнення аборигенних видів). 

Низький – ризик, при якому вплив може відбутися, але не очікується 

(ймовірність виникнення 0-25 %), помірний – вплив може відбутися (26-75 %), 

значний – вплив очікується у більшості випадків (76-100 %) [35]. 

Нижче зупинимося на більш детальній характеристиці кожного із окреслених 

критеріїв. 

Екологічний вплив вселенця на аборигенні комплекси пропонується 

оцінювати на трьох основних рівнях: екосистемному (на рівні оселищ), 

ценотичному і видовому (у т.ч. популяційному) в межах об’єкту ПЗФ, а саме 

здатність: 

• трансформувати середовище, змінювати природний ареал, перебіг 

абіотичних процесів в екосистемі, структурно-функціональні загальносистемні 

параметри, що значно зменшує можливості аборигенних видів до виживання та 

розмноження. Тут ключову роль відіграє життєва стратегія виду та його здатність 

механічно чи опосередковано впливати на гомеостаз екосистеми (види-віоленти чи 

види змішаних життєвих стратегій – CRS – становлять найбільшу загрозу для 

природних екосистем); 

• пригнічувати певні типи природних угруповань, що формують той чи інший 

тип оселища або спричиняти зміни у структурі ценозів, впливаючи на існування 

аборигенних угруповань чи окремих видів (наприклад, чужорідний вид формує 

верхній ярус або утворює новий, змінюючи чи пригнічуючи більшість, а інколи усі 

нижні яруси/під’яруси рослинності), що супроводжується експоненційним ростом 

чисельності популяцій інвазійного виду). Вселенець може значно змінювати склад 

угруповань (оселищ), заміщуючи значну кількість аборигенних видів або впливати 

на перебіг сукцесійних процесів. У разі, коли внаслідок поширення чужорідного 
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виду спостерігаються зміни більш як у 30% природних угруповань, можемо 

говорити про значний вплив на біоту об’єкту ПЗФ; 

• негативно впливати (прямо механічно чи опосередковано) на аборигенні 

види. Існує пряма залежність між чисельністю адвентивних і аборигенних видів в 

регіоні. Однак, деякі чужорідні види здатні непропорційно впливати на окремі 

аборигенні види, навіть якщо їх вплив на структуру або склад угруповання 

незначний. У разі, якщо такий вплив спричиняє значну трансформацію/зменшення 

біотичного різноманіття (< 50 %) чи знищення понад 50 % особин одного або 

декількох аборигенних видів, варто говорити про значний ризик його проникнення 

для об’єкту чи територій ПЗФ. 

• у певних випадках, найбільшої уваги вимагає оцінка кумулятивному впливу 

(наприклад, протягом кількох десятиліть) чужорідного виду на природоохоронних 

та сусідніх територіях, де означений вид має найбільшу чисельність або 

натуралізувався. Не варто розглядати вплив, лише на таких територіях, як орні 

землі, сади, узбіччя доріг, промислові та інші антропогенні об’єкти, які не є 

середовищем існування аборигенних видів, навіть якщо такі місця входять до меж 

парків, заповідників або інших територій, які знаходяться під охороною. Для видів, 

що є чужорідними лише для певних ділянок (територій), враховується вплив лише 

на територіях, які для нього є неприродними (тобто, виходять за межі його 

природного ареалу). 

• оцінку потенціалу щодо сучасного поширення та чисельності популяцій 

чужорідних видів у межах об’єкту ПЗФ пропонуємо проводити шляхом аналізу: 

• так званої «екологічної сумісності», оскільки види європейського, 

євразійського типів ареалів, зазвичай, не становлять значної загрози аборигенним 

комплексам, а види з контрастних по відношенню до регіону інвазії кліматичних 

областей не здатні до натуралізації в нових умовах; натомість види 

північноамериканського походження, які пристосовані до кліматичних умов 

України і не мають тут природних конкурентів/ворогів, здатні становити значну 

загрозу, насамперед для ендемічних і рідкісних природних видів; 

• екологічної універсальності вселенця (евритопності, стенотопності, 

інтразональності), оскільки евривалентні, стійкі до антропогенного впливу, або 

такі, що здатні утворювати тимчасові екоморфи між пограничними середовищами 
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(вода/суша), а також широко поширені стенотопні види здатні швидко 

натуралізуватися в нових умовах і становити загрозу природній біоті; 

• здатність захоплювати території визначається спроможністю виду вселятися 

одночасно в кілька біотопів, оскільки розмір площі поширення виду – це всі 

території, де він зафіксований у регіоні вторинного ареалу як чужорідний поза 

межами культивування, а не лише території, де він чинить найбільший вплив. У 

разі, якщо вторгнення відбулося більш ніж у п’ять або більше біотопів (оселищ) 

або одночасно в кілька типів екологічних систем, мова йде про вид, здатний 

здійснювати значний вплив на природні екосистеми. Важливим також є і місце 

занесення: якщо чужинець вже поширений у Європі та визнаний як небезпечний 

інвазійний, логічно очікувати його проникнення і на терени України та оцінювати 

його як вид з високим ступенем впливу на аборигенну біоту. 

Тенденції щодо поширення (розповсюдження), а також його здатність до 

вторгнення у природні середовища існування проводиться наступним чином: 

• досліджуються питання генетичної подібності вселенців, репродуктивні 

характеристики, їх здатність до вторгнень в інші угруповання (оселища), 

аналізується інформації з районів, областей, країн, де вид не є аборигенним; дані 

щодо вторгнення виду в оселища, аналогічні первинному ареалу (чи укорінився цей 

вид поза його природним ареалом у інших місцях, окрім регіону досліджень, 

наприклад, на інших континентах, інших країнах, інших географічних регіонах чи 

острівних групах? Якщо так, чи укорінився вид у середовища 

існування/екосистеми, що аналогічні середовищам існування/екосистемам у 

регіоні дослідження, в які означений вид може ще вселитися; 

• аналізується потенціал виду щодо поширення на значні відстані (100 км і 

більше) та шляхи такого поширення (навмисно чи ненавмисно), біотичними (за 

допомогою тварин, людей) або абіотичними чинниками (наприклад, вітром, 

річками чи під час повеней). Здатність виду до активного переміщення/міграції, а 

також гіперпродуктивність діаспор як вегетативного так і генеративного 

походження дозволяє оцінити його як такий високого ризику впливу та загроз. У 

разі, якщо відбувається стрімке розширення площ поширення у всіх напрямках та 

підвищення чисельності (площа збільшилася вдвічі протягом 10 років, 

чисельнність – більш як на 25 % від поточних значень ) – оцінюємо вид як такий із 
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високим інвазійним потенціалом та загрозливий для природних комплексів); 

• оцінюється здатність до вторгнення в оселища аборигенних видів та 

спроможність подолати природні бар’єри: вид, що регулярно вселяється в 

непорушені, неушкоджені ділянки природних угруповань, біотопи пізньої 

сукцесійної стадії або стабільні природні комплекси, здатний пройти бар’єри, 

становитьє найбільшу загрозу для екосистем об’єктів та територій ПЗФ. 

Загалом розглядається загальна тенденція поширення видів, інтенсивність з 

якою відбувається захоплення територій, проводиться порівняльний аналіз 

сучасного стану перекриття загальної площі поширення чужорідного виду в регіоні 

досліджень з потенційною територією, на якій вид здатний укорінитися. 

Насамкінець, розробляючи принципи поводження/управління інвазійним 

видом, беремо до уваги відомі апробовані методики, які є виправданими, 

ефективними та дозволеними/можливими для використання на природоохоронних 

територіях. При цьому необхідно враховувати: 

• труднощі поводження, контролю: якщо управління видом передбачає 

значних, довгострокових вкладень людських та/або фінансових ресурсів 

(наприклад > 10 000 грн за гектар на рік протягом 5 і більше років) або є 

неможливим через недоступність сучасних технологій – вид становить значну 

загрозу; 

• тривалість заходів та наслідки: визначається мінімальний час, необхідний для 

контролю чужорідного виду (наприклад, зниження чисельності до рівня, який не 

вимагає використання значних людських та/або фінансових ресурсів) на ділянці 

площею 1 га, де вид наявний або укорінений у значній кількості, включаючи 

майбутні моніторингові спостереження). Приміром, якщо відновлення очікується 

від кількох місяців до року; відсутність втрат популяцій видів чи оселищ не 

передбачається, або спричинять лише ефемерне скорочення (тривалістю < 2 роки) 

– такий вид не становить загрози. Коли ж відновлення прогнозується не раніше, як 

через 10-15 років, у разі проникнення чужорідного виду очікуються втрати не 

менше одного аборигенного виду або кількох оселищ – мова йде про високий ризик 

загроз. 

Термін проведення заходів залежить від «прицільності», що обумовлено 

екологічною природою виду – типом життєвої стратегії. Необхідно брати до уваги 
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адаптації видів, які дозволяють вселенцю тривалий час підтримувати свою 

життєздатність, банки діаспор, (у т. ч. специфічні пагонові чи кореневі системи, 

умови зимівлі личинок, необхідний для відновлення час, тощо). Ефективність 

управління визначається також доступністю територій вторгнення для контролю. 

Необхідно також розглянути питання управління суміжними із об’єктом ПЗФ 

територіями, які можуть бути осередками періодичного повторного занесення [35]. 

Запропоновані критерії є спробою формалізувати існуючі підходи щодо 

оцінки інвазійного потенціалу чужорідних видів з метою оцінки їх можливого 

впливу на природні комплекси природоохоронних об’єктів і територій держави. 

Необхідне розроблення науково обґрунтованих пропозицій та рекомендацій 

щодо оцінки ризиків, контролю поширення інвазійних чужорідних видів для 

створення системи управлінських заходів з метою запобігання проникнення ІЧВ до 

природних екосистем та подальшого поширення на територіях ПЗФ України. 
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2 ШЛЯХИ ПОШИРЕННЯ ІНВАЗІЙНИХ ЧУЖОРІДНИХ ВИДІВ 

У ВОДНОМУ СЕРЕДОВИЩІ УКРАЇНИ 

2.1 Основні напрямки інвазії видів 

Збільшенню різноманіття водних понто-каспійських видів в Європі 

здебільшого сприяв взаємозв’язок річкових басейнів, починаючи з XVII ст. 

Важливим етапом стало будівництво каналів, що з’єднали річки Буг (Вісланський 

басейн) та Прип’ять (Дніпровський басейн), річки Віслу та Одер, а також річки 

Ельбу та Одер у XVIII ст. Волзько-Донський канал, що з’єднує річки Волгу та Дон, 

що відкрили в 1952 році, забезпечує зв’язок між Каспійським та Чорним морями. 

Незважаючи на те, що вже в XIX ст. були зроблені спроби з’єднання річок Дунай 

та Майн (басейн Рейну), побудований на той час канал (канал Людвіга) недовго 

працював для відносно невеликої кількості вантажних суден. Під час Другої 

світової війни зв’язок між обома річками був перерваний, а потім не відновлений. 

Однак новий суднохідний канал (Майн-Дунайський канал), який офіційно був 

відкритий у вересні 1992 року, є важливим новим маршрутом для понто-

каспійських видів, які мігрують з річки Дунай на захід [84]. 

Навмисно вселені види також можуть скористатися з’єднанням річкових 

басейнів. 

Розширенню ареалу водних понто-каспійських видів макробезхребетних в 

Європі в основному сприяли взаємозв’язок річкових басейнів через техногенні 

канали та навмисне вселення. Можна виділити три внутрішніх міграційних 

коридори: північний коридор: Волга → озеро Біле → Онезьке озеро → Ладозьке 

озеро → Нева → Балтійське море, центральний коридор, що з’єднує річки Дніпро 

→ Вісла → Одер → Ельба → Рейн, та південний коридор, що з’єднує річки Дунай 

та Рейн [47] (рис. 2.1.). Через ці коридори були пов’язані важливі торговельні порти 

в Європі, що дозволило продовжити поширення макробезхребетних, прикріплених 

до корпусу судна або з баластною водою. Центральний коридор був основним 

маршрутом міграції до 1992 року, після чого південний коридор став 

найважливішим міграційним маршрутом для розширення ареалів на захід через 



 

18 

 

відновлення Майн-Дунайського каналу, що з’єднує Рейн-Дунайський басейн. 

Особливо, підтримання рівня води у верхній частині каналу, з подачі води з басейну 

Дунаю, сприяло міграції рухомих тварин (наприклад, ракоподібних) з Дунайського 

басейну в напрямку до басейну Рейну; проте, внесок інших транспортних 

механізмів (наприклад, доставка) очікується в найближчому майбутньому [47]. 

 

Рисунок 2.1. Міграційні коридори понто-каспійських видів в Європі 

 

Північний коридор 

Північний коридор охоплює маршрут річка Волга → Біле озеро → Онезьке 

озеро → Ладозьке озеро → річка Нева → Балтійське море. У минулому був ще один 

північний коридор від Дніпра до Куронської лагуни на Балтійському морі (через 

Огінський канал та річку Неман), але цей коридор вже не існує. Dreissena 

polymorpha скористалась цим коридором, відкритим до кінця XVIII ст., для її 

поширення [49]. 
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Центральний коридор 

Центральний коридор охоплює трасу: р.Дніпро → р.Вісла → р.Одер → 

р.Ельба → р.Рейн. Інвазійні види могли проникати до Балтійського моря та Західної 

Європи через цей коридор. Амфіпода Chelicorophium curvispinum була, ймовірно, 

першим понто-каспійським ракоподібним, що успішно використовував коридор 

для розширення ареалу [620, 61]. Як північний, так і центральний коридори були 

важливими маршрутами для понто-каспійських макробезхребетних для імміграції 

в Балтійське море. Який з них був найважливішим, не можна визначити. Види, які 

досягли відносно високої чисельності в лагунах Балтійського моря, особливо в 

Росії в Курінській лагуні D. polymorpha, Paramysis lacustris, Limnomysis benedeni, 

Pontogammarus robustoides, O. crassus, E. ischnus, and E. warpachowskyi [71]. 

Південний коридор 

Південний коридор охоплює маршрут: річка Дунай → річка Рейн. Як 

зазначено вище, основний Дунайський канал утворює зв’язок між цими річковими 

басейнами. Підтримка рівня води у верхній частині каналу, з подачі води з басейну 

Дунаю, особливо полегшує міграцію мобільних тварин (наприклад, ракоподібних) 

з Дунайського басейну. 

У внутрішніх водоймах України відбуваються небажані зміни в водних 

угрупованнях, викликані як саморозселенням чужорідних видів по гідрографічній 

мережі, так і в результаті навмисних інтродукцій з так званою 

“рибогосподарською” метою. Як правило, навмисні інтродукції чужорідних 

організмів призводять до негативних наслідків як для риб, так і для інших 

компонентів природних екосистем [32, 69]. 

 

2.1.1 Особливості поширення інвазійних видів 

По території України проходить один з основних коридорів поширення 

чужорідних видів з Чорноморсько-Каспійського регіону до Центральної та Західної 

Європи та Балтійського моря – Центральний коридор [47] (рис. 2.1.). Цю роль 

виконує басейн р. Дніпро. 

Річка Дніпро одна з найбільших річок Європи, загальною довжиною 2201 км, 

у межах України – 981 км. Білоруська ділянка річки характеризується природним 
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гідролологічним режимом, в той час як на українській ділянці вона зарегульована 

каскадом водосховищ. 

Таблиця 2.1. Перелік інвазійних чужорідних видів, які зустрічаються 

у водно-болотних екосистемах на територіях ПЗФ 
№№ Назва виду Назва водно-болотного угіддя 

І. ПІВНІЧНИЙ МІГРАЦІЙНИЙ КОРИДОР 

Азовська екосистема 

А. Види, що змінюють середовище існування 

1.   Піленгaс Planiliza haematocheilus 

(Temminck & Schlegel, 1845) 

ПЗ «Казантипський» 

НПП «Азово-Сиваський» 

НПП «Меотида» 

НПП «Приазовський» 

В. Види – конкуренти за трофічні ресурси 

2.  Голландський краб 

Rhithropanopeus harrisii tridentata 

(Maitland, 1874) 

ПЗ «Казантипський» 

НПП «Азово-Сиваський» 

НПП «Меотида» 

НПП «Приазовський»  

3.  Чебачок амурський Pseudorusbora 

parva Temminck & Schlegel, 1846 

ПЗ «Казантипський» 

НПП «Азово-Сиваський» 

НПП «Меотида» 

НПП «Приазовський» 

С. Види, що пригнічують популяції аборигенних видів 

4.  Мохнорукий краб китайський 

Eriocheir sinensis H. Milne 

Edwards, 1853  

ПЗ «Казантипський» 

НПП «Азово-Сиваський» 

НПП «Меотида» 

НПП «Приазовський» 

5.  Сонячний окунь або синьозяброва 

риба Lepomis gibbosus (Linnaeus, 

1758) 

ПЗ «Казантипський» 

НПП «Азово-Сиваський» 

НПП «Меотида» 

НПП «Приазовський» 

E. Види, що змінюють якість води 

6.  Карась сріблястий Carassius 

gibelio (Bloch, 1782) 

ПЗ «Казантипський» 

НПП «Азово-Сиваський» 

НПП «Меотида» 

НПП «Приазовський» 

ІІ. ЦЕНТРАЛЬНИЙ МІГРАЦІЙНИЙ КОРИДОР 

ЕКОСИСТЕМА р. ДНІПРО  

А. Види, що змінюють середовище існування  

1.  Егерія щільна (густолиста) 

Egeria densa Planchon (1849)  

НПП «Великий Луг» 

 

2.  Елодея канадська 

Elodea canadensis Michaux (1803) 

ПЗ «Дніпровсько-Орільський» 

НПП «Нижньодніпровський» 

НПП «Великий Луг» 

РЛП «Кременчуцькі плавні» 

3.  Елодея Натталя 

Elodea nuttallii (J.E. Planchon) St. 

John (1920)  

НПП «Великий Луг» 

 

4.  Валіснерія спіральна 

Vallisneria spiralis Linneу (1753)  

ПЗ «Дніпровсько-Орільський» 

НПП «Великий Луг» 
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№№ Назва виду Назва водно-болотного угіддя 

5.  Пістія тілорізовидна, або водний 

латук 

Pistia stratioles Linney (1753) 

НПП «Великий Луг» 

6.  Дрейсена річкова (Тригранка 

річкова) Dreissena polymorpha 

(Pallas, 1771)  

ПЗ «Дніпровсько-Орільський» 

НПП «Нижньодніпровський» 

НПП «Великий Луг» 

РЛП «Кременчуцькі плавні» 

7.  Дрейсена бузька Dreissena 

bugensis Andrusov, 1897 

ПЗ «Дніпровсько-Орільський» 

НПП «Нижньодніпровський» 

НПП «Великий Луг» 

РЛП «Кременчуцькі плавні» 

8.  Chelicorophium curvispinum (G.O. 

Sars, 1895) 

 

ПЗ «Дніпровсько-Орільський» 

НПП «Нижньодніпровський» 

НПП «Великий Луг» 

РЛП «Кременчуцькі плавні» 

В. Види – конкуренти за трофічні ресурси 

9.  Кордилофора каспійська 

Cordylophora caspia (Pallas, 1771) 

НПП «Великий Луг» 

 

10.  Голландський краб 

Rhithropanopeus harrisii tridentata 

(Maitland, 1874) 

НПП «Нижньодніпровський» 

НПП «Великий Луг» 

 

11.  Чебачок амурський 

Pseudorusbora parva Temminck & 

Schlegel, 1846 

ПЗ «Дніпровсько-Орільський» 

НПП «Нижньодніпровський» 

НПП «Великий Луг» 

РЛП «Кременчуцькі плавні» 

12.  Бичок-бабка, бичок-піщаник, 

пісочник 

Neogobius fluviatilis (Pallas, 1814)  

ПЗ «Дніпровсько-Орільський» 

НПП «Ніжньодніпровський» 

НПП «Великий Луг» 

 

С. Види, що пригнічують популяції аборигенних видів 

13.  Chaetogammarus ischnus (Stebbing, 

1899)  

ПЗ «Дніпровсько-Орільський» 

НПП «Нижньодніпровський» 

НПП «Великий Луг» 

РЛП «Кременчуцькі плавні» 

14.  Pontogammarus robustoides (Sars, 

1894)  

ПЗ «Дніпровсько-Орільський» 

НПП «Нижньодніпровський» 

НПП «Великий Луг» 

РЛП «Кременчуцькі плавні» 

15.  Dikerogammarus villosus 

(Sowinsky, 1894) 

ПЗ «Дніпровсько-Орільський» 

НПП «Ніжньодніпровський» 

НПП «Великий Луг» 

РЛП «Кременчуцькі плавні» 

16.  Dikerogammarus haemobaphes 

(Eichwald, 1841) 

ПЗ «Дніпровсько-Орільський» 

НПП «Нижньодніпровський» 

НПП «Великий Луг» 

РЛП «Кременчуцькі плавні» 

17.  Мохнорукий краб китайський 

Eriocheir sinensis H. Milne 

Edwards, 1853  

НПП «Нижньодніпровський» 

НПП «Великий Луг» 
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№№ Назва виду Назва водно-болотного угіддя 

18.  Сонячний окунь або синьозяброва 

риба 

Lepomis gibbosus (Linnaeus, 1758) 

НПП «Великий Луг» 

 

19.  Ротань-головешка 

Perccottus glenii Dybowski, 1877 

НПП «Великий Луг» 

 

D. Інтродуценти паразитів 

20.  Літогліф звичайний Lithoglyphus 

naticoides (C. Pfeiffer, 1828) 

 

НПП «Нижньодніпровський» 

ПП «Дніпровсько-Орільський» 

НПП «Великий Луг» 

РЛП «Кременчуцькі плавні» 

E. Види, що змінюють якість води 

21.  Карась сріблястий 

Carassius gibelio (Bloch, 1782) 

ПЗ «Дніпровсько-Орільський» 

НПП «Нижньодніпровський» 

НПП «Великий Луг» 

РЛП «Кременчуцькі плавні» 

Чорноморська екосистема 

А. Види, що змінюють середовище існування  

22.  Елодея канадська 

Elodea canadensis Michaux (1803) 

БЗ «Чорноморський» 

БЗ «Дунайський» 

НПП Нижньодністровський 

НПП «Тузловські лимани» 

23.  Валіснерія спіральна 

Vallisneria spiralis Linneу (1753)  

БЗ «Чорноморський» 

БЗ «Дунайський» 

НПП «Нижньодністровський» 

НПП «Тузловські лимани» 

1.  Chelicorophium curvispinum (G.O. 

Sars, 1895)  

ПЗ «Карадазький» 

ПЗ «Опукський» 

БЗ «Чорноморський» 

БЗ «Дунайський» 

НПП «Джарилгацький» 

НПП «Нижньодністровський» 

НПП «Тузловські лимани» 

2.  Urnatella gracilis Leidy, 1851 ПЗ «Карадазький» 

ПЗ «Опукський» 

БЗ «Чорноморський» 

БЗ «Дунайський» 

НПП «Джарилгацький» 

НПП «Нижньодністровський» 

НПП «Тузловські лимани» 

3.  Балянус Balanus Improvisus 

Darwin, 1854 

ПЗ «Карадазький» 

ПЗ «Опукський» 

БЗ «Чорноморський» 

БЗ «Дунайський» 

НПП «Джарилгацький» 

НПП «Нижньодністровський» 

НПП «Тузловські лимани» 
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№№ Назва виду Назва водно-болотного угіддя 

4.  Мнеміопсіс (реброплав) 

Mnemiopsis leidyi (Agassiz) 

ПЗ «Карадазький» 

ПЗ «Опукський» 

БЗ «Чорноморський» 

БЗ «Дунайський» 

НПП «Джарилгацький» 

НПП «Нижньодністровський» 

НПП «Тузловські лимани» 

5.  Рапана венозна Rapana venosa 
Valenciennes,1846 

 

ПЗ «Карадазький» 

ПЗ «Опукський» 

БЗ «Чорноморський» 

БЗ «Дунайський» 

НПП «Джарилгацький» 

НПП «Нижньодністровський» 

НПП «Тузловські лимани» 

6.  Мія піщана Mya arenaria Linnaeus, 

1758 

 

ПЗ «Карадазький» 

ПЗ «Опукський» 

БЗ «Чорноморський» 

БЗ «Дунайський» 

НПП «Джарилгацький» 

НПП «Нижньодністровський» 

НПП «Тузловські лимани» 

7.  Анадара (Скафарка) Anadara sp.  ПЗ «Карадазький» 

ПЗ «Опукський» 

БЗ «Чорноморський» 

БЗ «Дунайський» 

НПП «Джарилгацький» 

НПП «Нижньодністровський» 

НПП «Тузловські лимани» 

8.  Мідія їстівна Mytilus edulis 
Linnaeus, 1758 

 

ПЗ «Карадазький» 

ПЗ «Опукський» 

БЗ «Чорноморський» 

БЗ «Дунайський» 

НПП «Джарилгацький» 

НПП «Нижньодністровський» 

НПП «Тузловські лимани» 

9.  Піленгaс Planiliza haematocheilus 

(Temminck & Schlegel, 1845)  

ПЗ «Карадазький» 

ПЗ «Опукський» 

БЗ «Чорноморський» 

БЗ «Дунайський» 

НПП «Джарилгацький» 

НПП «Нижньодністровський» 

НПП «Тузловські лимани» 

В. Види – конкуренти за трофічні ресурси 

10.  Голландський краб 

Rhithropanopeus harrisii tridentata 

(Maitland, 1874) 

ПЗ «Карадазький» 

ПЗ «Опукський» 

БЗ «Чорноморський» 

БЗ «Дунайський» 

НПП «Джарилгацький» 

НПП Нижньодністровський 

НПП «Тузловські лимани» 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Valenciennes
https://uk.wikipedia.org/wiki/1846
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B9,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
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№№ Назва виду Назва водно-болотного угіддя 

11.  Бичок-бабка, бичок-піщаник, 

пісочник Neogobius fluviatilis 

(Pallas, 1814)  

ПЗ «Карадазький» 

ПЗ «Опукський» 

БЗ «Чорноморський» 

БЗ «Дунайський» 

НПП «Джарилгацький» 

НПП «Нижньодністровський» 

НПП «Тузловські лимани» 

 

С. Види, що пригнічують популяції аборигенних видів 

12.  Мохнорукий краб китайський 

Eriocheir sinensis H. Milne 

Edwards, 1853  

ПЗ «Карадазький» 

ПЗ «Опукський» 

БЗ «Чорноморський» 

БЗ «Дунайський» 

НПП «Джарилгацький» 

НПП «Нижньодністровський» 

НПП «Тузловські лимани» 

ІІІ. ПІВДЕННИЙ МІГРАЦІЙНИЙ КОРИДОР 

Екосистема р. Дунай 

А. Види, що змінюють середовище існування  

1.  Chelicorophium curvispinum (G.O. 

Sars, 1895)  

БЗ «Дунайський» 

2.  Urnatella gracilis Leidy, 1851 БЗ «Дунайський» 

3.  Балянус Balanus Improvisus 

Darwin, 1854 

БЗ «Дунайський» 

4.  Мнеміопсіс (реброплав) 

Mnemiopsis leidyi (Agassiz) 

БЗ «Дунайський» 

5.  Рапана венозна Rapana venosa 
Valenciennes,1846 

БЗ «Дунайський» 

6.  Мія піщана Mya arenaria Linnaeus, 

1758 

БЗ «Дунайський» 

7.  Анадара (Скафарка) Anadara sp.  БЗ «Дунайський» 

8.  Мідія їстівна Mytilus edulis 
Linnaeus, 1758 

БЗ «Дунайський» 

9.  Піленгaс Planiliza haematocheilus 

(Temminck & Schlegel, 1845)  

БЗ «Дунайський» 

В. Види – конкуренти за трофічні ресурси 

10.  Голландський краб 

Rhithropanopeus harrisii tridentata 

(Maitland, 1874) 

БЗ «Дунайський» 

11.  Бичок-бабка, бичок-піщаник, 

пісочник Neogobius fluviatilis 

(Pallas, 1814)  

БЗ «Дунайський» 

С. Види, що пригнічують популяції аборигенних видів 

12.  Мохнорукий краб китайський 

Eriocheir sinensis H. Milne 

Edwards, 1853  

БЗ «Дунайський» 

 
Скорочені позначення: БЗ – біосферний заповідник; ПЗ – природний заповідник; НПП – 

національний природний парк; РЛП – регіональний ландшафтний парк 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Valenciennes
https://uk.wikipedia.org/wiki/1846
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B9,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
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Основний вплив на р. Дніпро надає забруднення, що надходить з великих 

міст. На українській ділянці, крім забруднень з промислових міст, значний вплив 

чинить забір води з річки через систему каналів на потреби зрошення. В результаті 

цього річний стік річки за 50 років зменшився в 1,5 рази, що призвело до 

збільшення солоності Дніпро-Бузького лиману з 2 до 4% [14, 38]. 

Історія інвазійних процесів у басейні Дніпра нерозривно пов’язана зі змінами 

його гідрологічної мережі. Природним бар’єром, що стримував поширення 

чужорідних видів у Дніпрі, була велика зона порогів (близько 75 км довжини) з 

перепадами висоти. Низка реліктових видів (Dreissena polymorpha (Pallas, 1771), 

Astacus leptodactylus (Eschscholtz, 1823), Lithoglyphus naticoides (C.Pfeiffer, 1828), 

Chelicorophium curvispinum (GO Sars, 1895), різні види бичків тощо) мешкали в 

районі порогів і вище (аж до Верхнього Дніпра) і до їх затоплення. Можливо, це 

стосується і виявлених згодом у водосховищах реофільних амфіпод – у басейнах 

Дунаю і Дністра ці ж види піднімаються високо вгору за течією і досить типові саме 

в передгірних порожистих ділянках [13]. Цілком ймовірно, що вони спочатку 

мешкали на порогах у зоні майбутнього Дніпровського водосховища або навіть 

вище. 

Найбільш відома рання інвазія D. polymorpha, для якої вказувалося 

проникнення в верхню частину Дніпра через канал Дніпро-Західна Двіна (з півночі 

на південь) у XIX ст. [64]. Однак, колонізація цієї ділянки, також як і р. Прип’ять, 

могла відбуватися з середньої частини дніпровського басейну, де ці види мешкали 

після останнього зледеніння. 

Річка Дніпро є важливою частиною центрального Європейського інвазійного 

коридору проникнення понто-каспійських видів до центральної та західної Європи 

[47, 54, 73] через канали, що з’єднують Дніпро з балтійським басейном [71, 64]. 

Басейн Дніпра з’єднаний через систему каналів з регіоном Балтійського моря. 

В кінці XVIII – початку XIX ст. на території Білорусі було побудовано два основні 

канали, що з’єднують р. Прип’ять з річками балтійського басейну: Дніпро-Бузький 

і Дніпро-Неманский. Перший з них зіграв і продовжує відігравати важливу роль у 

проникненні понто-каспійської фауни з басейну Дніпра до басейну Балтійського 
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моря [64, 80]. Роль другого каналу, як можливого шляху інвазії понто-каспійських 

видів, значно менша. По-перше, судноплавство по цьому каналі було менш 

інтенсивне, по-друге, він був повністю зруйнований під час Другої світової війни 

[64]. Проте, два балтійських види риб проникли в р. Прип’ять імовірно по цьому 

каналу, так як переважно зустрічаються в річці в районі входу в канал. Ще один 

канал (Дніпро-Західна Двіна) мабуть зіграв певну роль у розселенні дрейсени в 

північній частині Білорусі [64]. 

Гребля, побудована в 1932 р і водосховище, що утворилося при цьому 

(1933 р.), забезпечували наскрізне судноплавство типу “річка-море” аж до 

руйнування греблі в ході Другої світової війни. Ці зміни не призвели до істотних 

змін у розселенні понто-каспійських видів – з документованих фактів можна 

назвати тільки розселення по Дніпру Dreissena bugensis Andrusov, 1897. 

У 1948 р. дамба була відновлена і сталося повторне заповнення водою зони 

сучасного Запорізького водосховища. Слідом за цим розпочалося активне 

заповнення нових водосховищ: Каховського (1955-1958), Кременчуцького (1959-

1961), Дніпродзержинського (1963-1965), Київського (1964-1966); Канівського 

(1972-1973). Будівництво в басейні Дніпра каскаду водосховищ із загальною 

площею дзеркала 6974 км2, стало причиною внесення суттєвих змін до 

гідрологічного режиму річки [38]. 

Затоплення зони порогів Каховським водосховищем і подальше будівництво 

нових водосховищ створило умови для просування понто-каспійської фауни в 

середню і верхню ділянки річки. Одночасно зі створенням водосховищ були 

запущені розроблені в 1940-х рр. програми акліматизації понто-каспійської фауни 

в різні типи водойм для збагачення їх кормовими ресурсами для риб. Акліматизації 

мізид, молюсків, поліхет, а також просто “кормових” безхребетних, особливо 

масові в 1949-1951, 1955 і 1957 рр., проводилися як у відновлене Дніпровське 

(Запорізьке) водосховище, так і в райони створення майбутніх водосховищ [16, 17, 

30, 36]. Слід зауважити, що практично всі дані 1950-х рр. про понто-каспійських 

безхребетних у каскаді водосховищ ретроспективні і стосуються саме термінів 

перших спроб акліматизації (багато з яких не увінчалися успіхом), і можуть 
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відрізнятися від реального часу формування популяцій. Ймовірно, розселення 

понто-каспійської фауни поза рамками акліматизації розпочалося лише після 

заповнення Каховського водосховища, в результаті чого сформувалася 

безперервний ланцюжок водойм від низин до Середнього Дніпра. У 1948-1957 рр. 

види, які були обэєктами навмисного вселення, обмежуються окремими 

гамаридами, які, як згадувалося вище, могли мешкати в зоні порогів до їх 

затоплення, або були інтродуковані при неспеціалізованому заносі понто-

каспійського бентосу. 

Крім водосховищ, масово створеними системами штучних біотопів стали 

численні системи зрошення і перекидання стоку. У басейні Дніпра були створені 

численні системи зрошення посушливих степів – Каховський канал, 

Краснознаменська і Інгулецька зрошувальна система, системи перекидання стоку 

до промислових регіонів у басейни Південного Бугу (канал Дніпро-Кривий Ріг, 

споруджений у 1958-1961 рр.) та Дону (канал Дніпро-Донбас, споруджений у 1969-

1982 рр.), система Північно-Кримського каналу (побудована в 1961-1971 рр.), що 

забезпечив водою Кримський півострів, та низка інших аналогічних водних 

об’єктів [38]. Також як і водосховища, ці штучні екосистеми в значній мірі 

заселилися понто-каспійськими видами. 

На відміну від видів, що розширили свій ареал у басейні, хронологія вселення 

екзотичних видів не може виявити чіткого зв’язку з масштабними змінами 

гідрології басейну. Акваріумні види вселялися в басейн в міру появи на місцевому 

ринку – найбільш ранньою з відомих знахідок є виявлення Physa acuta Draparnaud, 

1805 в околицях Києва в 1919 р. [41]. деякі екзотичні види, такі як Ferrissia fragilis 

(Tryon, 1863) та Eriocheir sinensis H. Milne Edwards, 1853 проникли в басейн 

відносно недавно [33, 41]. Деякі види, давно відомі з естуарної частини басейну 

(Rhithropanopeus harrisii Maitland, 1874, Lepomis gibbosus (Linnaeus, 1758)), 

останнім часом різко розширили своє поширення [6, 83]. 

Крім того, системи каналів, побудованих на українській ділянці для 

зрошення і перекидання стоку роблять Дніпро донором інвазій чужорідних видів у 

басейн Азовського моря і далі в р. Волгу. 
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Основним шляхом поширення для макрозообентосу для естуарної ділянки і 

в білоруській частині басейну є судноплавство. Так, максимальну кількість 

чужорідних макробезхребетних у білоруському секторі відзначено для річкових 

портів р.Прип’ять [81]. У той же час, воно відіграє незначну роль у поширенні риб, 

для яких типова міграція вгору за течією. 

Основним вектором для макрозообентосу в басейні Дніпра є процес 

саморозселення вгору за течією. Однак, більшість таких випадків у центральних 

водосховищах (Дніпровському, Дніпродзержинському, Кременчуцькому) могли 

бути прихованими інтродукціями. Так при інтродукції цінних кормових 

безхребетних у великій кількості заносилися і інші види макрозообентосу. 

Схожа ситуація спостерігається і для риб, проте в цьому випадку важливе 

значення має також спрямована інтродукція окремих видів. 

Останні роки водосховища еволюціонують по типу естуарних екосистем і 

стають могутніми джерелами інвазії [82]. 

Існування коридору є негативним та небезпечним явищем для р. Дніпро. 

Воно спричиняє обміління та порушення газообміну вод річки, їх евтрофування, 

зміну трофічних взаємодій у річкових біотопах. 

Більшість видів-вселенців риб у басейні Дніпра походять з двох регіонів-

донорів – Далекого Сходу (товстолобики, амури, псевдорасбора, ротан-головешка, 

змієголов, піленгас, медака) та Америки (чукучанові, пецилієві, ікталурові, 

моронові та центрархові). Є і виключення: берш вселився у Дніпро з Волги. 

Основні водойми-реципієнти розташовуються в нижній ділянці річки і тут же 

відзначена найбільша натуралізація вселенців. Деякі з видів-вселенців не тільки 

успішно натуралізувалися, а й здійснюють самостійне просування – головешка-

ротан, чабачок амурський, гуппі. Серед аутоакліматизантів домінують понто-

каспійські прісноводні, солонуватоводні і морські види (оселедцеві, бичкові, 

колючки, атерина і голка-риба). Всі вони характеризуються виразною 

спрямованістю розселення – вгору за течією Дніпра, на північ. 

Аналіз темпів інвазій риб здійснювався не за фактом першого виявлення 

нового виду, а за фактом його натуралізації [73]. Хоча всі з перерахованих вище 



 

29 

 

навмисно інтродукованих видів уже були присутні в басейні Дніпра до початку 

1950-х рр., проте випадків їх натуралізації не спостерігалося. В основному перші 

факти натуралізації нових видів у басейні пов’язані зі створенням міжбасейнових 

каналів, із завершенням заповнення водосховищ нижніх течій річок і ліквідацією 

річкових порогів. Основні вселенці цього періоду – це види понто-каспійського 

солонувато-водного комплексу (чорноморсько-каспійська тюлька, чорноморсько-

азовський прохідний оселедець, бичок кругляк та чорноморська пухлощока голка-

риба) в Дніпрі. Особливістю першого етапу інвазії стала поява цих видів у 

водосховищах, розташованих на місці колишніх річкових порогів. 

Для оцінки темпів розселення видів у басейні, найбільший інтерес 

представляє верхня ділянка Дніпра і р. Прип’ять, так як дозволяє приблизно 

оцінити швидкість поширення окремих видів всередині басейну. Для 

чорноморських видів бичків розрахована швидкість поширення з басейну 

р. Прип’ять у басейн р. Вісла склала для бичка-цуцика Proterorhinus marmoratus 

(Pallas, 1814) близько 600 км/год, для бичка-пісочника Neogobius fluviatilis (Pallas, 

1814) – 120 км/год, для бичка-гінця Neogobius gymnotrachelus (Kessler, 1857) – 68 

км/рік, для бичка-кругляка Neogobius melanostomus (Pallas, 1814) – 10 км/год [80]. 

Швидкість поширення бичка-кругляка з нижньої частини Дніпра (Запорізьке 

водосховище) в Київське водосховище, виходячи з отриманих даних, становить 10 

км/год, тобто аналогічна такій для р. Прип’ять, а для чорноморської тюльки 

Clupeonella cultriventris (Nordmann, 1840) – близько 20 км/год. 

Набагато складніше оцінити швидкість поширення безхребетних з огляду 

на те, що будівництво водосховищ на р. Дніпро супроводжувалося масовою 

інтродукцією цих видів. На відміну від риб, у білоруській частині басейну Дніпра 

одним з основних механізмів поширення видів макрозообентосу є судноплавство. 

У зв’язку з цим, для оцінки швидкості поширення цих видів ми використовували 

дані тільки для верхньої ділянки р. Дніпро і р. Прип’ять. 

Найбільш повні дані зі швидкості поширення стосуються понто-

каспійських видів амфіпод, для яких водоймою-донором виступало Київське 

водосховище. Інтродукція амфіпод у цю водойму проведена в 1950-1955 рр. [24]. 
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Згідно з даними Jazdzewski et al. [60], перші знахідки гамарид, які проникли в 

р. Вісла через р. Прип’ять і Дніпро-Бузький канал, відзначені в 1997 р 

(Dikerogammarus haemobaphes (Eichwald, 1841)), і в 2001 р (Dikerogammarus vilosus 

(Sowinsky, 1894)). Таким чином, ці види подолали відстань приблизно в 600 км (р. 

Прип’ять і Дніпро-Бузький канал) із середньою швидкістю близько 10 км/год. 

Висока швидкість поширення може бути пов’язана з судноплавством, максимальна 

інтенсивність якого в р. Прип’ять була відзначена в період з 1990 р. до 1995 р. [80]. 

Загалом, у тимчасовому аспекті спостерігається кумулятивне збільшення 

кількості, як безхребетних, так і риб у дніпровському басейні. Аналогічна 

закономірність отримана для чужорідної фауни в водних об’єктах Білорусі [64]. 

Більшість чужорідних видів, виявлених у басейнах білоруських річок, 

мають понто-каспійське походження, що вказує на те, що Україна є головною 

донорською територією для водних екзотичних видів для Білорусі. Кілька 

водосховищ, побудованих вздовж української ділянки Дніпра, скоріш за все, 

були використані в якості “сходинок” [58]. понто-каспійськими загарбниками 

на їх шляху вгору. Найвищий резервуар у цьому ланцюзі водосховищ, 

Київське водосховище, дуже близький до білоруського кордону і, ймовірно, 

буде головним донором водних організмів окупантів для Білорусі в 

майбутньому, тобто “центральноєвропейський інвазійний коридор”, який 

включає українську частину Дніпра [47, 64; 59]. 

Аналіз отриманих даних з поширення та екологічних впливів чужорідних 

видів у басейні Дніпра показує, що даний процес буде тільки посилюватися, а 

чужорідні види повинні сприйматися як неминуче зло людської діяльності [80]. 

Знахідки нових понто-каспійських видів макробезхребетних та риб у 

р. Вісла, свідчать про те, що р.Дніпро як і раніше є важливим шляхом нових інвазій 

у регіон Балтійського моря [57, 80]. 

Розглядаючи з цієї точки зору ризик нових інвазій, слід зазначити дві 

найбільш уразливих ділянки: верхня частина р.Дніпро і далі через Дніпро-Бузький 

канал в район Балтійського моря та Дніпро-Бузький лиман. Для першої ділянки 

важлива роль Київського водосховища, як водойми-донора чужорідних видів. 
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Багато понто-каспійських видів, наприклад, Dreissena bugensis, амфіподи 

Chelicorophium robustum (G. O. Sars, 1895), Ch. warpachowskyi (G. O. Sars, 1897), 

Pontogammarus aralensis (Uljanin, 1875), а також риби Benthophilus nudus (Berg, 

1898), Syngnathus abaster Risso, 1827, Neogobius kesslery (Günther, 1861), що 

мешкають у Київському водосховищі, є потенційними вселенцями в р.Дніпро і 

р.Прип’ять. Недавні знахідки низки понто-каспійських видів (Chelicorophium 

mucronatum (G.O. Sars, 1895), Paramysis lacustris (Czerniavsky, 1882)) у р.Дніпро 

вище Київського водосховища підтверджують цей висновок [81]. 

Що стосується Дніпро-Бузького лиману, то слід очікувати збільшення 

кількості чужорідних видів, здебільшого, атлантичного походження в зв’язку зі 

зростанням обсягу скидання баластних вод [45]. 

Інвазії чужорідних видів у прісноводні екосистеми є незворотнім процесом, 

і вони будуть посилюватися в результаті інтенсивності господарської діяльності 

людини, особливо судноплавства та трансформації водних екосистем. Існує тільки 

один шлях для мінімізації їх негативного впливу на нативні угруповання – 

уникнути нових інвазій, хоча це важко здійсненне [68]. Проте, знання основних 

шляхів, що сприяють інвазійним процесам, уже в даний час дозволяє якщо не 

мінімізувати, то оцінювати можливі наслідки від нових інвазій. 

2.1.2 Баластні води – джерело інвазії 

У наш час найбільш важливим антропогенним вектором біологічних інвазій 

вважається водний транспорт. Саме в баластних камерах суден, у баластній воді, в 

донних осадах, що накопичуються в цих камерах та в складі угруповань обростань 

корпусів суден відбувається масове перенесення організмів [32, 2]. Цей спосіб при 

сучасних темпах, масштабах і напрямках вантажопотоків судноплавства 

забезпечує дуже швидке і практично всесвітнє поширення окремих видів. Значення 

цього шляху вселення чужорідних організмів буде і далі збільшуватися в міру 

інтенсифікації судноплавства. 

Процес інтродукції чужорідних видів з баластними водами суден набув 

глобального характеру. Вважається, що в даний час у результаті біологічного 
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забруднення відбувається процес “гомогенізації” світової водної флори і фауни, і 

чужорідні види є головною загрозою морського навколишнього середовища [56]. 

В останні роки накопичилось достатньо даних щодо участі водного 

транспорту в поширенні інвазійних видів у водних екосистемах. 

Особливе значення надається негативному поширенню цих видів у морських 

екосистемах. Вважається, що основним джерелом інвазії є баластні води та осади. 

В баластних камерах суден, у баластних водах, у донних осадах, що накопичуються 

в цих камерах, відбувається масове перенесення організмів, забезпечуючи 

поширення окремих організмів [1, 27]. У баластних водах у Новоросійському порті 

виявлено 31 вид голопланктону, 15 видів меропланктону. Вектор найбільшого 

ризику – середземноморський, основні групи ризику біоінвазії – веслоногі раки та 

багатощетинкові черви. У водах порту зареєстровано від 11 до 36 видів 

середземноморських копепод [21]. 

Проблема в тому, що відсутня контрольована процедура скидання та забору 

баластних вод та осадів річковими суднами. Скидання баласту, як правило, 

непомітне візуально, його важко контролювати без спеціальних досліджень [43]. 

У 2004 р. була прийнята міжнародна “Конвенція про баластні води та осади”, 

яка повинна забезпечити запобігання забрудненню морського середовища [31]. 

Ця конвенція присвячена боротьбі з біологічною інвазією у морських водах, 

але ця проблема, ми вважаємо, актуальна і для річкових вод. Тому вважаємо, що 

баластні води річкових суден, які пересуваються по річці Дніпро, також можуть 

бути джерелом інвазії у водні екосистеми водно-болотних угідь річки. 

Неконтрольоване скидання чи забір баластних вод у місцях стоянок суден 

може здійснюватись у річкових портах, яких налічується на Дніпрі – 16 (рис. 2.2., 

табл. 2.2.). 

Таблиця 2.2. Мережа річкових портів на р. Дніпро 
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№ Назва порту 

Місцезнаходження Причали 

Адміністрація порту 
Річка Берег км 

Довжина 

(разом), 

м 

Глибини 

біля 

причалів, 

м 

1 
Київський річковий 

порт 
Дніпро Правий 854,5 1479 5,0 

ПАО “Київський 

річковий порт” 

м. Київ  

2 

Річковий 

перевантажувальний 

термінал 

Переяславський  

Дніпро Лівий 748 105 2,6 -3,3 

Філія 

“Переяславський” 

ООО СП “Нибулон” 

Київська обл., 

Переяслав-

Хмельницький р-н, с. 

Чирське  

3 
Черкаський річковий 

порт 
Дніпро Правий 660 519 3,6 

ОАО “Черкаський 

річковий порт” 

м. Черкаси  

4 

Річковий 

перевантажувальний 

термінал Вітове 

Дніпро Правий 590 311 4 

Філія “Вітове” 

 ООО СП “Нибулон” 

Черкаська обл., 

Чигиринський р-н, 

с. Вітове  

5 

Річковий 

перевантажувальний 

термінал Градизьк 

Дніпро Лівий 580 120 4 

Філія “Градизьк” ООО 

СП “Нибулон” 

Полтавська обл., 

Глобинський р-н, 

смт Градизьк  

6 
Світловодський 

річковий термінал  
Дніпро Правий 552 240 3,95 

ООО “Світловодський 

річковий термінал” 

м. Світловодськ, 

Кіровоградська обл. 

7 
Кременчуцький 

річковий порт  
Дніпро Лівий 543 608 4,0 

ОАО 

“Кременчуцький 

річковий порт’ 

м. Кременчук, 

Полтавська обл. 

8 
Дніпродзержинський 

річковий порт  
Дніпро Правий 428,7 340 3,3-3,30 

ОАО 

Дніпродзержинський 

річковий порт 

м. Кам’янське, 

Дніпропетровська обл. 

9 
Річковий порт 

ООО «КИ.МОД» 
Дніпро Правий 419,75 517 4,0 

Річковий порт 

ООО “КИ.МОД” 

м. Кам’янське, 

Дніпропетровська обл.  
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№ Назва порту 

Місцезнаходження Причали 

Адміністрація порту 
Річка Берег км 

Довжина 

(разом), 

м 

Глибини 

біля 

причалів, 

м 

10 
Дніпропетровський 

річковий порт  
Дніпро Лівий 392 1345 3,0-4,0 

ОАО 

“Дніпропетровський 

річковий порт” 

АСК “Укррічфлот” 

Амур-Гавань, 11, 

Дніпро 

11 
Запорізький 

річковий порт  
Дніпро Правий 306 2786 3,5-4,0 

Філія “Запорізький 

річковий порт” 

АСК “Укррічфлот” 

м. Запоріжжя 

12 
Нікопольський 

річковий порт  
Дніпро Правий 213 310 5,0 

Філія 

“Нікопольський 

річковий порт” 

АСК “Укррічфлот” 

м.Нікополь, 

Дніпропетровська обл 

13 

Річковий 

перевантажувальний 

термінал Кам’янка-

Дніпровська 

Дніпро Лівий 205 120 4 

Філія 

“Кам’янка-

Дніпровська” 

ООО СП “Нибулон” 

Запорізька обл., 

м. Кам’янка-

Дніпровська  

14 
Новокаховський 

річковий порт  
Дніпро Лівий 94 1200 3,4-3,8 

ОАО “Новокаховський 

річковий порт” 

Херсонська обл., 

м. Таврійськ  

15 

Річковий 

перевантажувальний 

термінал Козацье 

Дніпро Правий 88 210 4 

Філія “Козацье” ООО 

СП “Нибулон” 

Херсонська обл., 

Бериславський р-н, 

смт. Козацьке  

16 
Херсонський 

річковий порт 
Дніпро Правий 28 950 4,5-7,8 

ДП “Херсонський 

річковий порт” 

АСК “Укррічфлот” 

м. Херсон  

Аналіз розташування річкових портів на Дніпрі показав розташування 

безпосередньо трьох портів поблизу водно-болотних угідь, які потребують 

особливої охорони: РЛП «Кременчуцькі плавні» (рис. 2.2.), ПЗ «Дніпровсько-

Орільська заплава» (рис. 2.3.), НПП «Нижньодніпровський» (рис. 2.4.). 

https://ukrris.com.ua/hydraulics/ports/item.php?ID=767
https://ukrris.com.ua/hydraulics/ports/item.php?ID=767
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Поява інвазійних видів може бути причиною негативного впливу їх на стан 

екологічних систем цих угідь і вважається фактором поширення інвазійних видів у 

басейні Дніпра та у екосистемах водно-болотних угідь. 

 

Рисунок 2.2. Регіональний ландшафтний парк «Кременчуцькі плавні» 
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Рисунок 2.3. Природний заповідник «Дніпровсько-Орільська заплава» 

 
Рисунок 2.5. Національний природний парк «Нижньодніпровський» 
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2.2 Вплив інвазійних видів на екосистеми 

Розглядаючи особливості впливу інвазійних видів на екосистеми басейну 

р.Дніпро необхідно виділити агресивні види, які витісняють аборигенних 

мешканців з угруповань, і нейтральні, існування яких на даній території пов’язано 

із заняттям ними вільних екологічних ніш без істотного збитку природній флорі і 

фауні. 

Неконтрольоване поширення агресивних чужорідних видів може завдавати 

значних екологічних, соціальних і економічних збитків [39] (табл. 2.3.). 

Таблиця 2.3. Соціально-економічні та екологічні загрози від інвазійних 

процесів 
 

Соціально-економічні загрози 

 

Екологічні загрози 

Зниження господарської продуктивності 

популяцій та екосистем  

Зниження біорізноманіття екосистем, 

послаблення їх середовищетвірних функцій 

Прямий збиток економіці (в енергетиці, 

рибному, сільському і лісовому 

господарстві) 

Міжвидова гібридизація з аборигенними видами 

і трансгенний переніс 

 

Перенесення паразитарних і інфекційних 

захворювань культурних рослин і 

домашніх тварин 

Перенесення паразитарних і інфекційних 

захворювань дикорослих рослин і диких тварин 

Загрози здоров’ю населення (алергенні, 

токсичні, наркотичні, отруйні організми; 

переносники небезпечних інфекційних 

захворювань людини) 

Конкурентне придушення або витіснення 

аборигенних видів; трансформація 

флористичних і фауністичних комплексів і 

біоценозів 

 

Згідно з оцінками Міжнародного банку розвитку, тільки в США 

неконтрольоване поширення інвазійних організмів призводить до скорочення 

обсягу виробництва більш ніж на 147 млрд. дол. США на рік, Індії – на 100, Бразилії 

– на 50, а в Південній Африці – на 7 млрд. дол. США. 

У Китаї щорічні втрати лише від кількох чужорідних видів рослин складають 

57,4 млрд юанів [89], а в Російській Федерації тільки в басейні Волги перевищують 

10 млрд. доларів. 

Економічний, екологічний та соціальний збиток від поширення чужорідних 

видів прийняв настільки загрозливий характер, що це призвело до прийняття низки 

міжнародних законодавчих актів: Конвенції ООН про біологічне різноманіття (Ріо-

де-Жанейро, 1992); Конвенції з управління баластними водами (Лондон, 2004); 
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Конвенції по захисту морського середовища району Балтійського моря (Гельсінкі, 

1992). 

Так, в Конвенції ООН про біологічне різноманіття вказується, що країни-

учасниці зобов’язуються перешкоджати розселенню і знищувати чужорідні види 

для збереження аборигенної фауни і флори. У 2004 р. прийнята Європейська 

стратегія з чужорідних видів, в якій визначено основну мету та завдання в цій 

галузі. За висновками експертів, інвазія є другою за значимістю (після 

антропогенного забруднення середовища) причиною вимирання біологічних видів 

і втрати біорізноманіття. 

2.2.1 Вплив інвазійних видів флори 

У літературі відомості щодо впливу, прямого і опосередкованого, 

фітоінвазійних видів на аборигенних представників водних макрофітів водойм 

України, порівняно з дослідженнями проведеними на материковій частині, 

виконано ще мало. Це зумовлено недостатньою увагою до даного явища та 

незаслужено меншою оцінкою значущості аборигенного біорізноманіття водойм та 

перезволожених територій держави і впливу на нього фтоінвазійних та чужорідних 

видів, зокрема судинних рослин. Лише катастрофічне поширення Pistia stratiotes 

протягом 2013-2014 років [11, 23] зумовило значний, майже «авральний» інтерес 

до негативних явищ та розроблення багаторівневих схем прогнозних змін, що 

відбудуться у водоймах внаслідок названої та ймовірних інших фітоінвазій [20]. 

Вплив фітоінвазійних видів на аборигенних представників водних 

макрофітів водойм України і його екологічна, економічна і соціальна значущість 

зумовлена надмірно тісними взаємозв’язками елементів біорізноманіття та 

факторів середовища, включаючи біотичні, які формуються у водних екосистемах 

і є наслідком історичних еволюційних процесів. На відміну від материкових, 

ресурси яких мають менший ступінь обмежень, водні макрофіти детерміновані за 

факторами водного, світлового, грунтового та трофного режимів. Значну роль 

відіграє наявність і швидкість течії, локальне і регіональне забруднення води і, в 

останні роки, підвищення її температури, зокрема в зимовий період. Останнє, 

звичайно, ще має локальний характер, але його вектор, співпадаючи з глобальними 
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змінами клімату, зумовлює значні ризики. Слід також відзначити посилення впливу 

фітоінвазійних видів на аборигенних представників водних макрофітів водойм 

України через надмірне використання водних ресурсів для промислових і 

побутових потреб, яке посилилося в останні 10 років у зв’язку з флуктуаціями 

кліматичних умов. Це суттєво впливає на скорочення площ місцезростань і, 

відповідно, посилення негативного конкурентного впливу чужорідних видів [34, 

20]. 

Значущість впливу фітоінвазійних видів на аборигенних представників 

водних макрофітів водойм також зумовлена природно-історичними причинами. В 

процесі розвитку водні макрофіти еволюціонували насамперед в напрямку 

адаптації до водного середовища, яке для даної екологічної групи є вторинним. За 

цих умов основна адаптаційна стратегія проходила, насамперед, в напрямку 

біоморфологічних змін органів рослин і навіть їх репродуктивної сфери, що в 

рослинному світі трапляється не часто. В процесі еволюції сформувалася 

екологічна група прикріплених занурених видів судинних рослин, повний 

життєвий цикл яких відбувається у водному середовищі та група, представники 

якої розміщують генеративні органи на поверхні води та невисоко над водою. У 

перших двох випадках запилення відбувається за допомогою води (гідрофілія), у 

третьому – повітря і комах (анемофілія і ентомофілія). Більшість справжніх водних 

видів не адаптована в еволюційному аспекті до скорочення ареалів їх 

місцезростань, зокрема за рахунок вселення чужорідних видів в гідротопи [20]. 

Успішність розширення ареалів фітоінвазійних видів водних макрофтів 

зумовлена, насамперед, прискоренним використанням популяціями видів 

природних ресурсів навколишнього природного середовища. Це стосується всіх 

видів фітоінвазійних макрофітів Дніпра. 

Але в роботі обрані для аналізу впливу на стан екосистем Дніпра наступні 

види: елодея канадська (Elodea сanadensis), егерія щільна (Egeria densa), валіснерія 

спіральна (Vallisneria spiralis). 

Змінюються напрямки і інтенсивність сукцесій ценозів вищої водної 

рослинності під впливом Elodea сanadensis, яка подолала фітоценотичний бар’єр і 
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формує групу асоціацій, у яких виступає домінантом та едифікатором. Вона 

асектатор багатьох угруповань, утворених іншими прикріпленими зануреними 

видами та прикріпленими з плаваючими листками. При масовому поширенні вона 

змінює сукцесійні ряди в напрямку, який характерний для евтрофогенних змін, 

тобто збіднення угруповань за рахунок випадання видів з слабкою 

антропотолерантністю. Внаслідок цього змінюється структура угруповань та 

значення їх фітомаси. Нерідко при посиленні антропічного евтрофування сукцесії 

уповільнюються та зазнають катастрофічних змін. Найчастіше ці процеси 

проходять у водоймах з обмеженим водообміном. Слід відзначити, що внаслідок 

посилення антропогенного евтрофування на території басейну Дніпра через 

зарегулювання стоку, вирубування лісів, осушення боліт, порушення природного 

стану водоохоронних зон спостерігається певна тенденція на зменшення експансії 

Elodea сanadensis. Проте при успішному виконанні водохоронного законодавства і 

поліпшення якості води в природних водоймах слід очікувати нового вторинного 

поширення виду. Це варто враховувати на природоохоронних територіях, де 

ведеться робота по підвищенню якості води. Треба також відзначити, що оскільки 

у фітоінвазійних видів швидше еволюціонують ознаки, пов’язані з тиском 

природного відбору в нових умовах середовища (в даному випадку підвищення 

трофності води), то можна також очікувати експансії цього виду саме з названих 

причин. В першу чергу слід очікувати розширення площ виду на мілководдях 

водосховищ Дніпровського каскаду гідроелектростанцій, штучних 

водосховищах на середніх і малих річках тощо. Зазнає трансформації значна 

частина масивів, утворених справжньою водною рослинністю через біогенне 

забруднення. Останнє досить характерне для даного виду. Єдиним заходом може 

бути фізична утилізація сировини з подальшим її переробленням. Важливе 

значення має надаватися виявленню популяцій, які успішно розвиваються в умовах 

посилення антропічного евтрофування і набувають рис експансії з метою їх 

фізичної утилізації [20]. 

Популяції Egeria densa виявлені в двох місцях, які знаходяться в долині 

Дніпра і відносяться до каскаду гідроелектростанцій, тобто проблемних екотопів. 
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Egeria densa успішно долає фітоценотичний бар’єр і створює угруповання, в яких 

виступає едифікатором і домінантом. У теперішній час вони ще не займають 

великих площ. Є очевидним, що популяції виду як ергазіофіти матимуть у 

подальшому інтенсивний розвиток. Цьому сприятиме природне і антропічне 

евтрофування водойм при посиленні останнього і формування ознак, пов’язаних з 

тиском природного відбору в нових умовах середовища. Слід зазначити, що 

популяції Egeria densa в природних ценозах успішно займають еконішу 

прикріплених занурених і вільноплаваючих у товщі води видів. Остання не 

відзначається ценотичними зв’язками і тому є вразливою до проникнення 

прикріплених занурених фітоінвазійних видів. Факторами поширення популяції 

виду, як і в попередньому випадку, виступають звірі і птахи. Тому слід очікувати 

появу виду, насамперед, у місцях надмірного антропічного евтрофування. 

Популяції Egeria densa є індикаторами водойм з названим ступенем 

антропогенного евтрофування. Важливим фактором обмеження розвитку 

популяцій Egeria densa, крім моніторингових досліджень, є забезпечення чистоти 

води. Для штучних водосховищ це має бути екологічним імперативом з огляду на 

їх виняткову господарську, економічну і екологічну роль. Важливим у цьому 

напряму є запобіганням новітнім забрудненням, пов’язаним з розвитком 

промисловості [20]. 

Зміна гідроекосистем під впливом інвазійних популяцій видів роду Elodea і 

Egeria densa відбувається під впливом надмірного накопичення фітомаси і перехід 

її в детрит. При цьому змінюється евтрофність водойм та їх сапробність. У 

непроточних водоймах ці процеси значно посилюються. Відбуваються анаеробні 

процеси. У зв’язку з тим, що розвиток популяцій Elodea canadensis у останні роки 

уповільнився, а два останні види ще не отримали значного поширення, названі 

зміни ще не набули великих масштабів. Разом з цим слід очікувати масового 

поширення популяцій на мілководдях Дніпровського каскаду 

гідроелектростанцій [20]. 

Є також очевидним, що у фітоінвазійних видів швидше еволюціонують 

ознаки, пов’язані з тиском несприятливих природних умов у нових для них 
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місцезростаннях. Біохімічний вплив також є суттєвим фактором який забезпечує 

розвиток і розселення фітоінвазійних видів. За цих умов більшість представників 

вищої водної флори, які історично розвивалися в мезотрофних умовах, не 

витримують конкуренції з фітоінвазійними видами. Ще однією суттєвою первагою 

фітоінвазійних видів над аборигенними макрофітами є відсутність прямих ворогів, 

здатних регулювати їх чисельність. Це, як зазначає багато авторів, хоч і є 

тимчасовим явищем, але забезпечує успішність розселення фітоінвазійних видів на 

значних просторах. 

Вплив фітоінвазійних видів на аборигенних представників екосистем Дніпра 

відбувається на видовому, ценотичному і екосистемному рівні [20]. 

2.2.2 Вплив інвазійних видів фауни 

Збитки від вселення чужорідних видів у прісноводні екосистеми часто важко 

визначити, незважаючи на той факт, що вони більш уразливі в порівнянні з 

морськими екосистемами [68, 87]. Ці збитки в основному відомі для чужорідних 

видів риб, десятиногих раків (Orconectes limosus (Rafinesque, 1817), Procambarus 

clarki (Girard 1852)) та молюсків (Dreissena polymorpha тощо) [87], тоді як для 

більшості макробезхребетних відомості про збитки від вселенців, головним чином, 

засновані на даних про їх конкуренцію з нативною фауною. Так, практично повне 

зникнення Gammarus lacustris G.O. Sars, 1864 у верхній частині басейну Дніпра 

[82], а також різке зниження чисельності аборигенних гамарид G. lacustris та 

Gammarus pulex (Linnaeus, 1758) у водосховищах Дніпра [22] пов’язані з постійно 

зростаючою кількістю понто-каспійських гамарид і, зокрема, Dikerogammarus 

villosus. Аналогічна ситуація спостерігається в р.Рейн на території Нідерландів, де 

Gammarus pulex був повністю витіснений понто-каспійськими амфіподами [66]. 

Схожа ситуація спостерігається і з Carassius gibelio Bloch, 1782, який швидко 

витісняє Carassius auratus (Linnaeus, 1758) у верхній частині Дніпра. За даними І.І. 

Лукіної [28], у білоруській частині басейну Дніпра, Perccottus glenii Dybowski, 1877 

конкурує з аборигенними видами риб за трофічні ресурси. Аналогічний вплив має 

Neogobius fluviatilis, найбільш масовий вид бичків у р. Прип’ять і Дніпро [15]. 
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Істотний вплив на екосистеми в басейні Дніпра відзначено для Dreissena 

polymorpha, який полягає у витісненні нативних видів уніонід [20], та Lithoglyphus 

naticoides, як проміжного хазяїна паразитів риб [67]. 

Складніше оцінити вплив чужорідних видів у водосховищах, при будівництві 

яких, природна екосистема була фактично знищена. Вселенці (в першу чергу, 

понто-каспійська фауна), сформували принципово нову екосистему, але самі по 

собі не були причиною змін. Разом з тим, створення водосховищ дало понто-

каспійській фауні низку переваг у колонізації водойм у порівнянні з нативною 

фауною. 

Таким чином, вони виступили в якості “back-seat drivers” [46]. Однак понто-

каспійська фауна в даному випадку не змінила нативні екосистеми і угруповання, 

а вступила в конкуренцію з нативними видами в процесі колонізації нових водойм 

і формування нових угруповань штучних екосистем. 

Таким чином, негативний аспект колонізації чужорідних видів каскаду 

водосховищ полягає не стільки в локальних екологічних впливах, скільки в 

ризиках їх подальшого розселення в нові регіони. Аналогічний висновок можна 

зробити щодо колонізації понто-каспійцями штучних екосистем каналів і систем 

зрошення [88]. 

З більшою впевненістю можна говорити про вплив чужорідних видів 

атлантичного походження (Mya arenaria Linnaeus, 1758, Rhithropanopeus harrisi, 

Balanus improvisus Darwin, 1854) на екосистему Дніпро-Бузького лиману. Ці види 

– характерні представники фауни приливних естуаріїв західної Атлантики, на 

відміну від каспійської фауни, добре пристосовані до різких змін солоності. Зараз 

ці види стали масовими для “морської” частини Дніпро-Бузького лиману, 

сформувавши з найбільш евригалінними нативними видами нові угруповання [40]. 

Разом з тим, передумовою цього стали антропогенні зміни гідрологічного 

режиму. Різке скорочення стоку, з одного боку, принципово змінило характер 

розселення понто-каспійців на ділянках моря, що знаходилися в зоні дії стоку 

Дніпра [42], а з іншого – сформувало в Дніпро-Бузькому лимані гідрологічну зону, 
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несприятливу для олігогалінних понто-каспійців і, навпаки, сприятливу для 

естуарних атлантичних видів. 

На думку Ricciardi and Cohen [77], механізми інвазії (зокрема, швидкість 

поширення і успіх колонізації нових місць проживання) та впливу від чужорідних 

видів не завжди взаємопов’язані. Проте, створення переліків видів, які вже 

завдають певний збиток (як прямий, так і непрямий), або можуть завдавати шкоди 

при певних умовах, є важливим завданням. 

Як вже зазначалося раніше, при включенні виду до “чорного” списку [40], 

виходили з його імпакт, що спостерігаються на території Європи. Існує низка 

даних, які показують, що окремі види, в особливості понто-каспійського 

походження, викликають негативні ефекти в Північній Америці, але такі не 

спостерігаються для Європи. 

Так у р. Прип’ять Chaetogammarus ischnus (Stebbing, 1899) співіснує разом з 

нативним Gammarus varsoviensis Jazdzewski, 1975, у той же час він витісняє 

місцевий Gammarus fasciatus Say, 1818 у р. Св. Лаврентія (США) [72]. Аналогічне 

явище спостерігається і в Великих Американських озерах [50, 78]. Бичок-бабка 

(Neogobius fluviatilis) у басейні Дніпра в основному виступає як конкурент за 

трофічні ресурси з нативними видами, не витісняючи їх. У той же час у оз. Мічиган 

він фактично придушив популяцію підкамінщика Cottus bairdi Girard 1850 [86]. 

Можливі й зворотні ефекти, коли вселення північно-американських видів 

викликає видимі або потенційні негативні ефекти в Європі. Так вселення 

американського сонячного окуня Lepomis gibbosus у водойми Європи вже викликає 

цілу низку негативних впливів [6]. 

Аналіз “чорного” списку показує, що більшість випадків негативних 

екологічних впливів чужорідних видів спостерігається за межами даного регіону. 

Що стосується низки екзотичних видів, це пояснюється їх відносно недавнім 

вселенням (Eriocheir sinensis, Perccottus glenii) або обмеженим поширенням у 

басейні (Mya arenaria, Rhithropanopeus harrisii, Balanus improvisus) [40]. 

Очевидно, що на тих ділянках басейну Дніпра, де понто-каспійська фауна 

була присутня в історичний час, вона здійснює набагато менший вплив на нативні 
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види, ніж за межами Понто-Каспійського басейну. Широко поширені прісноводні 

європейські види історично постійно контактували і коеволюціонували з 

прісноводною реофільною фракцією понто-каспійської фауни, використовуючи 

Понто-Каспійський басейн під час льодовикових періодів як рефугіум [51]. У свою 

чергу, поширення частини видів понто-каспійської фауни в четвертинний період 

доходило по басейну Дніпра, в крайньому разі, до нижньої частини Білорусі в район 

р.Прип’ять [44], а відсутність понто-каспійських видів в угрупованнях основних 

русел річок, часто є історично недавнє і епізодичне явище. В цілому, значне 

перекриття екологічних ніш понто-каспійських і широко поширених європейських 

безхребетних, яке може призводити до витіснення нативних видів, в 

досліджуваному басейні першопочатково не може мати масовий характер [40]. 

Слід враховувати, що для високорухливих амфіпод (і, можливо, низки інших 

груп) поділ екологічних ніш між понто-каспійцями та іншими реофільними 

безхребетними може відбуватися не тільки на рівні біотопів, а й на рівні типів 

водних об’єктів. Так, дослідження фауни амфіпод у низці річкових басейнів 

(Дністра, Прута і Дона) показали однаковий тип розподілу видів. Зокрема, понто-

каспійські види амфіпод і види середземноморського морського походження 

займають естуарії і основні русла, а решта групи амфіпод (Gammarus, Niphargus, 

Sinurella) – притоки, джерела і гірські ділянки річок [13, 29]. Ймовірно, сучасне 

витіснення нативних амфіпод у верхів’ях басейну Дніпра є проміжною стадією 

повернення до такого розподілу екологічних ніш, яка історично характерна для 

понто-каспійського регіону. В інших європейських регіонах – центрах 

зосередження середземноморських, бореальних або балканських видів, вони 

історично не контактували з понто-каспійської фауною. Понто-каспійські види, 

представлені в “чорному” списку [40], створюють суттєву загрозу для місцевої 

фауни поза межами басейну Дніпра. Прикладом цього є басейни річок Вісла і Рейн, 

де понто-каспійські амфіподи витісняють аборигенні види [85, 60]. 
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2.3 Система контролю за чужорідними видами у межах водно-

болотних екосистем ПЗФ 

Організація системи контролю за ІЧВ у межах водно-болотних екосистем 

ПЗФ повинна бути складовою частиною моніторингу біорізноманіття країни. 

2.3.1 Стан організації робіт з моніторингу біорізноманіття в Україні 

Установами, які здійснюють моніторинг біорізноманіття на державному рівні 

є: Державний комітет лісового господарства, Департамент рибного господарства, 

Міністерство сільського господарства і продовольства, Державний комітет по 

земельних ресурсах, Державний комітет з водного господарства, Держаний комітет 

з геології. Ініціативні дослідження, пов’язані з інвентаризацією і моніторингом 

біорізноманіття проводять наукові установи та центри Національної академії наук 

України, інститути Міністерства освіти і науки, наукові центри і лабораторії інших 

відомств, громадські організації. 

На сьогодні координація робіт у цьому напрямку між науковими закладами і 

установами, діяльність яких пов’язана з охороною і використанням ресурсів, 

знаходиться на стадії обговорення. 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про утворення Міжвідомчої комісії 

з питань моніторингу довкілля» (2001 р.) та «Положенням про порядок 

інформаційної взаємодії органів Міндовкілля України та інших суб’єктів системи 

моніторингу довкілля при здійсненні режимних спостережень за станом довкілля» 

(2002 р.), підготовлене Міністерством екоресурсів (на той час) визначили суб’єкти 

системи моніторингу довкілля та їх взаємодію в організації зазначених робіт. Але 

на даний час ця система не працює. 

На підставі попередніх дій були розроблені або формувалися програми 

моніторингу довкілля на обласних рівнях. Виконання програмних заходів 

дозволило на достатньо високому рівні організувати та проводити роботу з 

моніторингу не відновлюваних та частково відновлюваних природних ресурсів, 

таких як: атмосферне повітря, підземні води, поверхневі води, земельні та 

мінерально-сировинні ресурси, а також забезпечити контроль за впливом на 
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довкілля антропогенного, гідрометеорологічного і кліматичного факторів. 

Перелічені роботи проводилися відомствами, для яких ці завдання були визначені 

на державному рівні. 

Однак моніторинг біорізноманіття в цих програмах був запроваджений для 

визначення сучасного стану біологічних ресурсів, з урахуванням рибних запасів, 

потенціалу мисливсько-промислових видів, ресурсів лісової рослинності. Роботи з 

цього напрямку проводилися відомствами, які на державному рівні визначені як 

суб’єкти системи моніторингу довкілля. 

Роботи з вивчення біологічного різноманіття і його моніторингу на 

природоохоронних територіях з особливим статусом (національні природні парки, 

біосферні заповідники) здійснюються силами наукових співробітників цих 

структур із залученням вчених інших відомств. Виконання на цих територіях таких 

видів робіт обґрунтовано на державному рівні. 

У критичному стані знаходиться проведення моніторингу біологічного 

різноманіття на ділянках, що знаходяться на нижніх щаблях ієрархічної системи 

природоохоронних територій (заказники, регіональні ландшафтні парки). Ці 

роботи проводяться здебільшого силами наукових підрозділів системи 

Національної академії наук, Міністерства освіти і науки, інших відомств на 

ініціативній основі. Взаємодія відомчих наукових установ із державними 

суб’єктами моніторингу довкілля ускладнена, перш за все, через відсутність 

координаційних робіт з боку держави та різну відомчу підпорядкованість. 

Постановою Кабінету Міністрів України визначено відомства (за 

попередніми рішеннями), що несуть відповідальність за проведення державного 

моніторингу довкілля, який включає збереження біорізноманіття у наземних та 

водних екосистемах. 

Не зважаючи на досить чіткий поділ координаційних функцій між суб’єктами 

моніторингу, існують тільки відомчі інструкції і програми, що мають, переважно, 

декларативний характер моніторингу біорізноманіття. Єдина методологічна основа 

у створенні цих програм відсутня. Не дивлячись на те, що існує «стандарт» з 
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організації моніторингу і координація робіт між різними відомствами, сучасні дії 

обмежуються на рівні узгодження. 

Різна відомча підпорядкованість установ, які проводять моніторинг і 

одностороннє визначення цими установами суб’єктів моніторингу, зумовлюють 

розбіжності підходів не лише у створенні програм моніторингу довкілля, з 

урахуванням аспектів біорізноманіття, але і у його проведенні [26]. 

2.3.2 Пропозиції до проекту системи контролю ІЧВ в межах ПЗФ 

 

Загальні положення 

На концептуальному рівні, при підготовці проекту, на наш погляд, мають 

бути враховані наступні позиції (і дотримані певні умови): 

- наявність зв’язку між створюваною Концепцією збереження біологічного 

різноманіття України; 

- сумісність з уже існуючими Програмами інвентаризації природних ресурсів, 

кадастрів тваринного та рослинного світу, лісових ресурсів, формування 

національної екологічної мережі; 

- послідовність і зв’язок між національними, регіональними і локальними 

програмами інвентаризації і моніторингу біорізноманіття; 

- багаторівневий підхід при проведенні моніторингу природних середовищ і їх 

компонентів (біорізноманіття); 

- єдиний таксономічний підхід при характеристиці ІЧВ; 

- єдиний методичний підхід до оцінки стану ІЧВ; 

- сумісність створеної системи моніторингу біорізноманіття з вже існуючою 

державною системою екологічного моніторингу довкілля; 

- об’єктивність системи збору інформації. 

У якості головних принципів формування Національної програми щодо 

збереження біорізноманіття в Україні, виступають: 

- репрезентативність охоплення території України, з урахуванням значення 

для збереження біологічного різноманіття таких важливих водно-болотних 
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екосистем як: прибережно-морські та морські, річкові та заплавні, озерні та 

болотні. 

- багаторівневість при проведенні моніторингу біорізноманіття; 

- систематичність спостережень; 

- узгодженість методичного, технічного, інформаційного, програмного та 

нормативного забезпечень, використання сучасного обладнання; 

- відкритість (на договірних умовах) систем до багатоцільового використання 

баз даних; 

- гармонізація завдань з аналогічними міжнародними програмами зі 

збереження та моніторингу біорізноманіття на природних та техногенних 

територіях. 

У структурному відношенні проект Національної програми може складатися 

з наступних розділів, які дозволять реалізувати поставлені цілі і завдання 

(представлено тільки окремі розділи). 

Організаційні засоби 

Організаційне забезпечення та координація діяльності з метою створення 

системи контролю ІЧВ має сприяти формуванню єдиної стратегії і запровадження 

конструктивних дій між представниками профільних Міністерств, науковими і 

освітніми установами. Серед найважливіших заходів в цьому напрямку слід 

зазначити наступне: 

− складання перспективних і оперативних планів робіт з метою створення 

системи контролю ІЧВ; 

− складання реєстру установ і організацій – потенційних учасників 

(впроваджувачів, реалізаторів) системи; 

− координація робіт між суб’єктами моніторингу довкілля і учасниками 

системи контролю; 

− координація робіт на єдиній методологічній основі щодо контролю; 

− координація робіт у рамках існуючих міжнародних конвенцій, програм та 

інших нормативних документів; 
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− координація діяльності між Міндовкілля, НАН України, Міносвіти і науки, 

Мінагропром політики створення і реалізації системи контролю ІЧВ; 

− затвердження головних установ, які координують і виконують роботи щодо 

системи контролю ІЧВ. 

Система контролю за ІЧВ у межах водно-болотних екосистем ПЗФ є 

невід’ємною частиною системи контролю за ІЧВ у межах ПЗФ як складової 

фонового моніторингу біологічного різноманіття. 

Полігони системи контролю – водно-болотні екосистеми на територіях 

установ ПЗФ (БЗ, ПЗ та НПП). 

Об’єкти системи контролю – інвазійні чужорідні види, для яких встановлена 

система контролю. 

Методична база – затверджений перелік методик оцінки показників за 

розділом «Чужорідні види» «Літопису природи». 

2.3.3 Полігони системи контролю за ІЧВ у межах ПЗФ 

Таблиця 2.4. Мережа полігонів системи контролю за ІЧВ у водно-болотних 

екосистемах ПЗФ 
ІЧВ – об’єкти контролю Полігони системи контролю 

Річка Дніпро 

Егерія щільна (густолиста) Egeria densa Planchon (1849) 

Елодея канадська Elodea canadensis Michaux (1803) 

Елодея Натталя Elodea nuttallii (J.E. Planchon) St. John (1920) 

Валіснерія спіральна Vallisneria spiralis Linneу (1753) 

Пістія тілорізовидна, або водний латук Pistia stratioles 

Linney (1753) 

Дрейсена річкова (Тригранка річкова) Dreissena polymorpha 

(Pallas, 1771) 

Дрейсена бузька Dreissena bugensis Andrusov, 1897 

Chelicorophium curvispinum (G.O. Sars, 1895) 

Кордилофора каспійська Cordylophora caspia (Pallas, 1771) 

Голландський краб Rhithropanopeus harrisii tridentata 

(Maitland, 1874) 

Чебачок амурський Pseudorusbora parva Temminck & 

Schlegel, 1846 

Бичок-бабка, бичок-піщаник, пісочник Neogobius fluviatilis 

(Pallas, 1814) 

Chaetogammarus ischnus (Stebbing, 1899) 

Pontogammarus robustoides (Sars, 1894) 

Dikerogammarus villosus (Sowinsky, 1894) 

Dikerogammarus haemobaphes (Eichwald, 1841) 

Мохнорукий краб китайський Eriocheir sinensis H. Milne 

Edwards, 1853 

ПЗ «Дніпровсько-Орільський» 

Чорнобильський радіаційно-

екологічний біосферний 

заповідник 

НПП «Великий луг» 

НПП «Нижньодніпровський» 

РЛП «Кременчуцькі плавні» 
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ІЧВ – об’єкти контролю Полігони системи контролю 

Сонячний окунь або синьозяброва риба Lepomis gibbosus 

(Linnaeus, 1758) 

Ротань-головешка Perccottus glenii Dybowski, 1877 

Літогліф звичайний Lithoglyphus naticoides (C. Pfeiffer, 1828) 

Карась сріблястий Carassius gibelio (Bloch, 1782) 

Річка Дунай 
Chelicorophium curvispinum (G.O. Sars, 1895) 

Urnatella gracilis Leidy, 1851 

Балянус Balanus Improvisus Darwin, 1854 

Мнеміопсіс (реброплав) Mnemiopsis leidyi (Agassiz) 

Рапана венозна Rapana venosa Valenciennes,1846 

Мія піщана Mya arenaria Linnaeus, 1758 
Анадара (Скафарка) Anadara sp. 

Мідія їстівна Mytilus edulis Linnaeus, 1758 
Піленгaс Planiliza haematocheilus (Temminck & Schlegel, 

1845) 

Голландський краб Rhithropanopeus harrisii tridentata 

(Maitland, 1874) 

Бичок-бабка, бичок-піщаник, пісочник Neogobius fluviatilis 

(Pallas, 1814) 

Мохнорукий краб китайський Eriocheir sinensis H. Milne 

Edwards, 1853 

БЗ «Дунайський» 

РЛП «Ізмаїльські острови» 

Ландшафтний заказник 

місцевого значення «Кагул» 

 

Азовське узбережжя 
Піленгaс Planiliza haematocheilus (Temminck & Schlegel, 

1845) 

Голландський краб Rhithropanopeus harrisii tridentata 

(Maitland, 1874) 

Чебачок амурський Pseudorusbora parva Temminck & 

Schlegel, 1846 

Мохнорукий краб китайський Eriocheir sinensis H. Milne 

Edwards, 1853 

Сонячний окунь або синьозяброва риба Lepomis gibbosus 

(Linnaeus, 1758) 

Карась сріблястий Carassius gibelio (Bloch, 1782) 

ПЗ «Казантипський» 

НПП «Меотида» 

НПП «Приазовський» 

НПП «Азово-Сиваський» 

Чорноморське узбережжя 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Valenciennes
https://uk.wikipedia.org/wiki/1846
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B9,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
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ІЧВ – об’єкти контролю Полігони системи контролю 

Елодея канадська Elodea canadensis Michaux (1803) 

Валіснерія спіральна Vallisneria spiralis Linneу (1753) 

Chelicorophium curvispinum (G.O. Sars, 1895) 

Urnatella gracilis Leidy, 1851 

Балянус Balanus Improvisus Darwin, 1854 

Мнеміопсіс (реброплав) Mnemiopsis leidyi (Agassiz) 

Рапана венозна Rapana venosa Valenciennes,1846 

Мія піщаана Mya arenaria Linnaeus, 1758 
Анадара (Скафарка) Anadara sp. 

Мідія їстівна Mytilus edulis Linnaeus, 1758 
Піленгaс Planiliza haematocheilus (Temminck & Schlegel, 

1845) 

Голландський краб Rhithropanopeus harrisii tridentata 

(Maitland, 1874) 

Бичок-бабка, бичок-піщаник, пісочник Neogobius fluviatilis 

(Pallas, 1814) 

Мохнорукий краб китайський Eriocheir sinensis H. Milne 

Edwards, 1853 

ПЗ «Карадазький» 

ПЗ «Опукський» 

БЗ «Чорноморський» 

БЗ «Дунайський» 

НПП «Джарилгацький» 

НПП «Нижньодністровський» 

НПП «Тузловські лимани» 

Скорочені позначення: БЗ – біосферний заповідник; ПЗ – природний заповідник; НПП – 

національний природний парк; РЛП – регіональний ландшафтний парк 

 

3 МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

ЩОДО КОНТРОЛЮ ЗА ПОШИРЕННЯМ, УСУНЕННЯ ТА 

ЗАПОБІГАННЯ ПРОНИКНЕННЯ ІНВАЗІЙНИХ 

ЧУЖОРІДНИХ ВИДІВ РОСЛИН І ТВАРИН У МЕЖАХ 

ЛІСОВИХ ЕКОСИСТЕМ ТЕРИТОРІЙ ТА ОБ’ЄКТІВ 

ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ ЛІСОСТЕПУ ТА СТЕПУ 

УКРАЇНИ 

(ОСТАТОЧНА РЕДАКЦІЯ) 

 

ВСТУП 

Вторгнення ІЧВ торкаються природно-заповідного фонду (ПЗФ) в усьому 

світі. Наслідки цієї погрози щодо біорозмаїття ПЗФ України є драматичними й, як 

очікується, будуть зростати в майбутньому, особливо тому, що вони усе більш 

взаємозалежні з іншими факторами змін, такими як кліматичні зміни, втрати 

середовища мешкання й людського тиску. Тому надто важливо, щоб керівництво 

інвазійними чужорідними видами поліпшувалось на територіях природно-

заповідного фонду, якщо вони повинні повною мірою відігравати роль захисників 

глобальної різноманітності та екосистемних послуг, на які ми всі покладаємося, для 

нашого існування. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Valenciennes
https://uk.wikipedia.org/wiki/1846
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B9,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
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ПЗФ можуть і повинні відігравати важливу роль у боротьбі з вторгненнями 

ІЧВ, не тільки шляхом поліпшення ефективності керування об’єктами ПЗФ на їхніх 

територіях, а також здійснення моніторингу тенденцій вторгнень, підвищення 

поінформованості на всіх рівнях, поліпшення здатності практиків боротися із 

загарбниками, впроваджуючи профілактику на рівні зусиль на місцях, 

забезпечення раннього виявлення й швидкого реагування, а також активізації дій 

за межами територій ПЗФ. 

Території ПЗФ не можуть зупинити вторгнення, але дійсно можуть мати 

важливе значення для запобігання й пом’якшення глобальних наслідків цієї 

загрози, будучи резервуарами спадщини корінних видів та екосистем. Вони також 

можуть використовуватися в якості варти вторгнень для прискорення відповідей на 

всіх рівнях та чемпіонів для підвищення поінформованості різних шарів 

суспільства, а також каталізаторів дій у всіх масштабах. 

Необхідне розроблення нормативно-методичного документу з метою 

запобігання розповсюдження ІЧВ рослин і тварин у межах територій ПЗФ шляхом 

організації контролю за поширенням, усунення та запобігання проникнення цих 

видів на території ПЗФ, особливо до Лісостепових та Степових екосистем, які 

входять до їх складу, так як процес вторгнення ІЧВ в цих природних зонах України 

йде більш динамічно, ніж у інших регіонах. 

Методичні рекомендації були розроблені на підставі аналізу всесвітнього 

досвіду боротьби з вторгненням ІЧВ та в співпраці з науковцями установ природно-

заповідного фонду України. 
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Ключові терміни 

Чужорідний вид (alien species): вид, підвид або нижчий таксон, занесений за 

межі його минулого або наявного природного ареалу; включає будь-яку частину 

організму: гамети, насіння, яйця або такі його пропагули, які можуть вижити і 

згодом відтворитися. 

ІЧВ (invasive alien species) – це чужорідний вид, занесення та/або поширення 

якого загрожує біологічному різноманіттю. 

Інтродукція, введення, занесення або вторгнення (introduction): 

перенесення людиною, умисно або неумисно, чужорідного виду за межі його 

природного ареалу (минулого чи теперішнього). Воно може бути в межах країни, 

між країнами або областями, що перебувають за національними кордонами. 

Умисна інтродукція, умисне введення або занесення (іпtепtіопаl 

іпtrоdисtіоп): перенесення людиною умисно та/або звільнення людиною 

чужорідного виду за межі його природного ареалу. 

Неумисна інтродукція, неумисне занесення (unіепtіопаl іпtrоdисtіоп): усі 

інші перенесення людиною, які не є умисними. 

Заснування, стабілізація (еstablishment): процес успішного формування 

чужорідним видом у новому середовищі існування життєздатних нащадків з 

вірогідністю тривалого виживання. 

Аналіз ризиків (risk analysis): 

1) оцінка на підставі наукової інформації наслідків занесення та ймовірності 

формування чужорідних видів; 

2) визначення заходів, які можуть бути застосовані для зменшення або 

управління цими впливами з урахуванням соціально-економічних та культурних 

міркувань. 

– «шлях вторгнення» (pathwayo/introduction) застосовується щодо 

географічного маршруту, за яким вид проникає за межі свого природного ареалу 

(минулого чи теперішнього); 

– «коридор вторгнення» (corridoro/introduction) – це, наприклад, дорога, 

канал, тунель і/або ж діяльність людини, яка спричинює умисне або неумисне 

занесення; 

– «вектор вторгнення» (vectoro/introduction) – фізичний засіб або агент 

(тобто літак, корабель), в якому або на якому вид рухається за межі свого 

природного ареалу (минулого чи теперішнього). 
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1. ОСОБЛИВОСТІ ПРОНИКНЕННЯ ЧУЖОРІДНИХ ВИДІВ У МЕЖАХ 

ПЗФ УКРАЇНИ 

За результатами порівняння опублікованих таксономічних переліків 23 флор 

БЗ, ПЗ та НПП установлена висока частка участі чужорідних видів степових 

екосистем рослин на материковій рівнинній частині України. З’ясовано високу 

таксономічну різноманітність адвентивної фракції природоохоронних флор: 354 

таксони (345 видів, 2 підвиди та 7 гібридів) з 222 родів та 71 родини. Чисельність 

адвентивних видів у модельній флорі варіює від 52 до 229 за загальної їх 

чисельності від 418 до 1138. Частка адвентивного елементу перевищує цей 

показник на територіях суміжних країн. У типологічній структурі адвентивної 

фракції флор переважають терофіти (54%), що властиво синантропним, а не 

природоохоронним флорам помірного поясу Північної півкулі. Натомість висока 

частка фанерофітів (27%) є відображенням особливості вивчених флор (у флорі 

України відповідно – 68 та 7%). Археофіти становлять лише 25%, сумарна частка 

евнеофітів та неофітів – 75% (натомість у флорі України – 35 та 65%). Здебільшого 

домінують ергазіо-, фігофіти та епекофітн, значна частка 35 видів-агріофітів (10%), 

є серйозною загрозою для екосистеми-реципієнта. Висока частка ергазіофігофітів 

– це прояв загрози еталонній функції природно-заповідного фонду, тому що процес 

здичавіння декоративних та культурних рослин у межах природоохоронних 

територій Лісостепу триває. Рівень нестабільного елементу адвентивної фракції 

модельних флор збігається із загальноукраїнським – 40 та 41%. 

Головними передумовами формування адвентивної фракції флори на рівні 

екосистеми – об’єкту природно-заповідного фонду – визнано абіотичні та біотичні 

фактори: площа, місцеположення, структура угідь, наявність річкових берегів, 

доріг та комунікацій, тривалість охорони, як і функціонально-територіальна 

організація, зокрема частка зони господарювання, наявність лісових культур 

неаборигенних видів. На рівні флори формування кількісних та якісних 

характеристик адвентивної фракції визначають такі фактори: загальну чисельність 

видів флори, частку чужорідних видів та ймовірні загрози інвазій з боку прилеглих 

флор, сукцесійні стадії рослинного покриву, наявність та ступінь його дигресивних 
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змін. Успішність проникнення у нові екосистеми на рівні виду-оселенця зумовлює 

його здатність швидко адаптуватись та, інтенсивно розмножуючись, формувати 

екологічну нішу в нових умовах, оселятися й, зрештою, утворювати вторинний 

ареал. 

Принциповою загрозою для флор ПЗФ є зниження їх еталонної цінності й 

виконання функції збереження генофонду. Складається реальна можливість зміни 

домінантів різних ярусів угруповань, включаючи зональні типи. Такий хід розвитку 

подій, досить імовірно, призведе до зміни сукцесійних рядів за участю чужорідних 

видів рослин. Разом з тим, не виключені еволюційні аспекти впливу чужорідних 

видів рослин на біосистеми різного рівня організації. 

Вторгнення нових видів тварин найбільш швидко відбувається під дією 

антропогенних факторів та внаслідок господарської діяльності. Для ссавців 

важливим фактором став розвиток комунікацій (пацюк сірий, миша хатня), для 

птахів – перетворення ландшафтів та біотопів, для риб – цілеспрямована 

інтродукція. 

Розселення тварин полегшується широкою мережею автомобільних доріг та 

залізниць, пришляхових та полезахисних лісосмуг, долин річок, які стали для них 

своєрідними екологічними жолобами (лось, видра річкова, тхір чорний тощо). Ще 

один шлях випадкового проникнення чужорідних видів – втеча зі звіроферм (норка 

американська) та акліматизація тварин. 

Усього на території країни з метою акліматизації було випущено 47 видів 

ссавців, 5 видів птахів, 35 видів риб, але більшість цих видів не прижилася, були 

винищені хижаками або браконьєрами (скунс, нутрія, єнот-полоскун тощо). 

Позитивний економічний ефект дала акліматизація лише деяких риб 

(піленгас, товстолобик, амур білий тощо), собаки єнотоподібного, ондатри, лані, 

муфлона, фазана звичайного, вселення норки американської, частка яких склала 

менше 10% від загальної кількості. Це підтверджує ступінь невдачі й абсурдності 

акліматизаційних робіт. 
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Ондатра й горлиця садова серед них дають яскравий приклад «екологічного 

вибуху», тобто багаторазового щорічного зростання чисельності, розширення 

ареалу й надвисокої щільності популяцій. 

Таким чином, біологічні інвазії набули масовий характер та стрімкі темпи 

саме в XX сторіччі внаслідок непродуманої акліматизації, інтенсифікації 

промисловості, сільського господарства й економічних відносин, антропогенної 

трансформації природних ландшафтів. 

В останні десятиліття свій внесок у цей процес роблять торгівля 

сільськогосподарською продукцією й екзотичними тваринами, туризм, спортивне 

полювання й рибальство, розвиток аквакультури. 

Є йморівна поява ще деяких чужерідних видів ссавців: нетопир білосмугий, 

єнот-полоскун. 

Цей процес охоплює і степові екосистеми ПЗФ. 

 

2. КОНТРОЛЬ ЗА ПОШИРЕННЯМ 

З метою створення адекватної бази знань для вирішення цієї проблеми 

важливо, щоб установи проводили дослідження та моніторинг ІЧВ. Ці зусилля 

повинні спробувати включити базове таксономічне дослідження біорізноманіття. 

На додаток до цих даних, моніторинг є ключем до раннього виявлення нових 

інвазійних чужорідних видів. Моніторинг має включати як цільові, так і загальні 

обстеження, а також вигоди від участі інших секторів, включаючи місцеві 

спільноти. Дослідження з ІЧВ повинні включати ретельну ідентифікацію 

інвазійних видів та повинні документувати: 

а) історію та екологію вторгнення (походження, шляхи та період часу); 

б) біологічні характеристики ІЧВ; і 

в) пов’язані з цим дії на екосистемний, видовий та генетичний рівень, а також 

соціально-економічні наслідки і те, як вони змінюються з часом. 
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ПЕРЕЛІК 

чужорідних видів рослин, рекомендованих щодо контролю за поширенням, 

усунення та запобігання проникнення їх у межах Лісостепових та Степових 

зон ПЗФ України 

Клен ясенелистий, к. американський, к. негідний – Acer negundo L. 

Лепеха звичайна – Acorus calamus L. 

Айлант височенний – Ailanthus altissima (Mill.) Swingle 

Алтея лікарська – Althaea officinalis L. 

Щириця біла – Amaranthus albus L. 

Щириця лободовидна – Amaranthus blitoides S.Watson 

Щириця Пауелла – Amaranthus powellii S.Watson 

Щириця загнута – Amaranthus retroflexus L. 

Амброзія полинолиста – Ambrosia artemisiifolia L. 

Ірга колосиста – Amelanchier spicata (Lam.) K.Koch 

Аморфа кущова – Amorpha fruticosa L. 

Анакамптіс лікарський – Anagallis arvensis L. 

Нерівноквітник покрівельний, анізанта покрівельна – Anisantha tectorum 

(L.) Nevski 

Полин лікарський – Artemisia abrotanum L. 

Ваточник сирійський – Asclepias syriaca L. 

Лутига татарська – Atriplex tatarica L. 

Азола каролінська – Azolla caroliniana Willd. 

Азола папоротеподıбна – Azolla filiculoides Lam. 

М’яточник бур’яновий – Ballota nigra L. 

Череда листяна – Bidens frondosa L. 

Бромус розчепірений – Bromus squarrosus L. 

Анізанта неплідна – Bromus sterilis L. (Anisantha sterilis (L.) Nevski) 

Анізанта покрівельна – Bromus tectorum L. (Anisantha tectorum (L.) Nevski) 

Горобине насıння польове – Buglossoides arvensis I. M. Johnst. 

Ласкавець кущовий – Bupleurum fruticosum L. 
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Коноплi рудеральнi – Cannabis ruderalis Janisch. 

Коноплi посiвнi – Cannabis sativa L. 

Жовта акація – Caragana arborescens Lam. 

Кардарія крупковидна (Хрінниця крупковидна) – Cardaria draba (L.) Desv. 

(Lepidium draba L.) 

Будяк акантовидний – Carduus acanthoides L. 

Ценхрус довгоголковий (малоквітковий) – Cenchrus longispinus Benth. 

Волошка розлога – Centaurea diffusa Lam. 

Волошка довгоденна – Centaurea solstitialis L. 

Цикорiй дикий – Cichorium intybus L. 

Болиголов плямистий – Conium maculatum L. 

Сокирки польові – Consolida regalis S.F.Gray 

Повитиця польова – Cuscuta campestris Yunck. 

Чорнокорiнь лiкарський – Cynoglossum officinale L. 

Дурман звичайний – Datura stramonium L. 

Кудрявець Софії – Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl 

Плоскуха звичайна – Echinochloa crusgalli (L.) P. Beauv. 

Ехіноцистис лопатевий – Echinocystis lobata (Mixch.) Torr. et A. Gray 

Маслинка вузьколиста – Elaeagnus angustifolia L. 

Елодея канадська – Elodea canadensis Michx. 

Бджоляна трава вiйчаста – Elsholtzia ciliata (Thunb.) Hyl. 

Гусятник малий – Eragrostis minor Host 

Жовтозільник нечуйвітровий – Erechtites hieracifolia (L.) Raf. 

Злинка канадська, дрібнопелюстничок канадський – Erigeron canadensis 

L., Conyza canadensis (L.) Cronq. 

Грабельки звичайні – Erodium cicutarium (L.) L’Her. 

Молочай Дивида – Euphorbia davidii Subils 

Витка гречка берізковидна – Fallopia convolvulus (L.) A. Löve 

Ясен пенсільванський – Fraxinus pennsylvanica Marshall 

Рутка Шлейхера – Fumaria schleicheri Soy.-Willem. 
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Гайлардія красива – Gaillardia pulchella Foug. 

Галiнсога вiйчаста – Galinsoga parviflora Cav. 

Незбутниця чотирьохпромінева – Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav. 

Герань маленька – Geranium pusillum L. 

Хризантема увıнчана – Glebionis coronaria (L.) Cass. ex Spach. 

(Chrysanthemum coronarium L.) 

Гледичія колюча – Gleditsia triacanthos L. 

Гринделія розчепірена – Grindelia squarrosa (Pursh) Dunal 

Соняшник сивуватий – Helianthus subcanescens (A. Gray) E. Watson 

Соняшник бульбистий – Helianthus tuberosus L. 

Соняшник яскравий – Helianthus x laetiflorus Pers. 

Соняшничок садовий – Heliopsis helianthoides (L.) Sweet 

Борщівник Мантегацці – Heracleum mantegazzianum Sommier et Levier 

Борщівник Сосновського – Heracleum sosnowskyi Manden. 

Обліпиха крушиноподібна – Hippophae rhamnoides L. 

Блекота чорна – Hyoscyamus niger L. 

Розрив-трава залозиста – Impatiens glandulifera Royle 

Розрив-трава дрібноквіткова – Impatiens parviflora DC. 

Чорнощир нетрейолистий – Iva xanthiifolia Nutt. 

Ситник тонкий – Juncus tenuis Willd. 

Латук компасний – Lactuca serriola L. 

Глуха кропива пурпурова – Lamium purpureum L. 

Липучка відхила – Lappula squarrosa (Retz.) Dumort. 

Модрина європейська – Larix decidua Mill. 

Хрiнниця смердюча – Lepidium ruderale L. 

Люпин багатолистий – Lupinus polyphyllus Lindl. 

Повıй звичайний – Lycium barbarum L. 

Калачики маленькі – Malva pusilla Smith 

Незабудка польова – Myosotis arvensis (L.) Hill 

Енотера дворічна – Oenothera biennis L. 
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Енотера волохата – Oenothera depressa Greene 

Татарник звичайний – Onopordum acanthium L. 

Опунція Енгельманна – Opuntia engelmannii Salm-Dyck subsp. lindheimeri 

(Engelm.) U.Guzman & Mandujano (O. lindheimeri Engelm.) 

Опунція розлога – Opuntia humifusa Raf 

Нiчниця американська – Oxybaphus nyctagineus (Michx.) Sweet 

Мак сумнівний – Papaver dubium L. 

Дівочий виноград чіпкий, дикий виноград садовий – Parthenocissus 

inserta (A. Kern.) Fritsch. 

Дикий виноград п’ятилисточковий – Parthenocissus quinquefolia (L.) 

Planch. 

Ребрик звичайний – Peganum harmala L. 

Тонколучник однорічний (Дрібнолепесник однорічний) – Phalacroloma 

annuum (L.) Dumort. 

Злинка однорічна – Phalacroloma strigosum (Muehl. ex Willd.) Tzvelev 

Пухирчатоплідник калинолистий – Physocarpus opulifolius (L.) Maxim. 

Сосна веймутова – Pinus strobus L. 

Водяний салат – Pistia stratiotes L. 

Портулак городній – Portulaca oleracea L. 

Перстач індійський – Potentilla indica (Andrews) Th. Wolf. (Duchesnea 

indica (Andrews) Focke) 

Черемха пізня – Prunus serotina Ehrh. (Padus serotina (Ehrh.) Ag.) 

Птелея трилиста – Ptelea trifoliata L. 

Дуб червоний – Quercus rubra L. 

Резеда жовта – Reseda lutea L. 

Гiрчак гостролистий – Reynoutria bohemica Chrtek & Chrtkova 

Далекосхıдна гречка японська – Reynoutria japonica Houtt. 

Медовий осот повзучий – Rhaponticum repens (L.) Hidalgo (Acroptilon 

repens (L.) DC.) 

Робінія звичайна – Robinia pseudoacacia L. 
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Троянда зморшкувата – Rosa rugosa L. 

Рудбекія шорстка – Rudbeckia hirta L. 

Рудбекія роздільнолиста – Rudbeckia laciniata L. 

Верба ламка – Salix fragilis L. 

Сальвінія гіганська – Salvinia adnata Desv. 

Мильнянка лікарська – Saponaria officinalis L. 

Жарновець віниковий – Sarothamnus scoparius (L.) Koch. 

Жовтозілля звичайне – Senecio vulgaris L. 

Мишій сизий – Setaria glauca (L.) P. Beauv. 

Мишій кільчастий – Setaria verticillata Dumort. 

Мишій зелений – Setaria viridis (L.) P. Beauv. 

Тонколучник щетинястий – Silphium perfoliatum L. 

Сухоребрик Льозеліїв – Sisymbrium loeselii L. 

Рогачики – Sisymbrium volgense M. Bieb. ex Fourn. 

Сюзірінхій гірський – Sisyrinchium septentrionale Bicknell 

Паслін чорний – Solanum nigrum L. 

Золотарник канадський – Solidago canadensis L. 

Золотушник пізній – Solidago gigantea Aiton 

Жовтий осот польовий – Sonchus arvensis L. 

Жовтий осот шорсткий – Sonchus asper (L.) Hill 

Жовтий осот городній – Sonchus oleraceus L. 

Горобинник горобинолистий – Sorbaria sorbifolia (L.) A. Braun 

Сніжноягідник білий – Symphoricarpos albus (L.) S.F. Blake 

Айстра війчаста – Symphyotrichum ciliatum (Ledeb.) Nesom 

Айстра американська – Symphyotrichum novae-angliae (L.) Nesom 

Айстра вiрґıнська – Symphyotrichum novi-belgii (L.) Nesom 

Айстра вербова – Symphyotrichumx-salignum (Willd.) Nesom 

Бузок звичайний – Syringa vulgaris L. 

Талабан польовий – Thlaspi arvense L. 

Триреберник непахучий – Tripleurospermum inodorum (L.) Sch. Bip. 
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Рогіз лаксманів – Typha laxmannii Lepech. 

В’яз низький – Ulmus pumila L. 

Кропива жалка – Urtica urens L. 

Вербезина американська – Verbesina encelioides (Cav.) Benth. & Hook.f. ex 

A.Gray 

Горошок чотиринасінний – Vicia tetrasperma (L.) Schreb. 

Горошок волохатий – Vicia villosa Roth 

Фіалка польова – Viola arvensis Murray 

Нетреба ельбська – Xanthium albinum (Widder) H.Scholz [≈Xanthium 

strumarium L.] 

Нетреба колюча – Xanthium spinosum L. 

Нетреба звичайна – Xanthium strumarium L. 

Цицанія широколиста – Zizania latifolia (Griseb.) Turcz. ex Stapf 

 

Методичною основою моніторингу ІЧВ повинен стати «Літопис природи» з 

включенням до нього розділу «Чужорідні види». 

 

2.1. Усунення та запобігання 

2.1.1. Усунення 

У тих випадках, коли це можливо, викорінення часто є найкращим способом 

боротьби з вторгненням та укоріненням ІЧВ. Найкраща можливість для 

викорінення ІЧВ знаходиться на ранніх стадіях вторгнення, коли їх популяції малі 

та локалізовані; отже, системи раннього виявлення, орієнтовані на точки входу з 

високим рівнем ризику, можуть бути критично корисними, поки може знадобитися 

проведення моніторингу після ліквідації. Підтримка спільноти часто необхідна для 

досягнення успіху в роботі щодо викорінення, і особливо ефективна при розробці 

на основі консультацій. Слід також розглянути питання про вторинний вплив на 

біологічне різноманіття. 
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2.1.2. Запобігання 

З огляду на непередбачуваність шляхів та наслідків для біологічного 

різноманіття ІЧВ, зусилля з виявлення та запобігання ненавмисних інтродукцій, а 

також рішення, що стосуються умисних інтродукцій, повинні гуртуватися на 

обережних підходах, зокрема щодо аналізу ризиків, відповідно до керівних 

принципів нижче. Запобіжні заходи полягають у принципі, викладеному в Ріо-де-

Жанейрській декларації 1992 року з навколишнього середовища та розвитку та в 

преамбулі Конвенції про біологічне різноманіття. 

Запобіжні заходи також повинні застосовуватися при розгляді заходів щодо 

викорінення, стримування та контролю щодо чужорідних видів, які стали 

встановлені. Відсутність наукової визначеності щодо різних наслідків вторгнення 

не повинна використовуватися в якості причини для відстрочення або нездатності 

вжити належних заходів щодо викорінення, стримування та контролю. 

Запобігання, як правило, набагато більш економічно вигідно та екологічно 

бажано, ніж заходи, вжиті після вторгнення та укорінення ІЧВ. 

Якщо ІЧВ вселився, раннє виявлення та швидка дія мають вирішальне 

значення для запобігання його укорінення. Переважна відповідь часто полягає в 

тому, щоб якомога швидше викорінити організми. У разі неможливості 

викорінення або відсутності ресурсів для його викорінення необхідно забезпечити 

стримування та довгострокові заходи контролю. Будь-який розгляд вигод та витрат 

(екологічних, економічних та соціальних) має проводитися на довгостроковій 

основі. 

Заходи з боротьби з ІЧВ повинні, в міру необхідності, грунтуватися на 

екосистемному підході. 

На основі моніторингу популяцій ІЧВ необхідно розробити систему 

біотехнічних заходів щодо обмеження поширення таких видів. 

Серед них. по-перше повинні бути наступні: 

– зобов’язати єгерів установ ПЗФ щорічно проводити механічне знищення 

ІЧВ навколо кордонів; 

– припинити позначення квартальної мережі за допомогою оборювання; 

– заборонити єгерям установ ПЗФ змінювати розміри та місце розташування 

городніх наділів; 
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– обмежити пасквальні навантаження, на аренних ділянках заборонити 

утримання овець; 

– заборонити перевищення максимальної граничної норми пасовищного 

навантаження не більше 5-7 голів ВРХ на кордон; 

– обмежити пересування автотранспорту: заборонити проїзд ділянками 

заповідника стороннього транспорту, а пересування транспорту установи ПЗФ 

обмежити основною дорогою; 

– скоротити кількість та площі сінокісних територій на аренних ділянках; 

– скоротити кількість кордонів, а саме, припинити функціонування кордонів 

у середній частині дільниць, а залишити лише крайові, що знизити антропогенне 

навантаження на природні комплекси заповідних ділянок. 

– заборонити скидання за територію кордону будь-яких залишків рослин, що 

вирощуються, а також їх винесення з метою спалювання або компостування. 

У зв’язку з можливим здичавінням культурних видів, що використовуються 

при озелененні кордонів, роботи з благоустрою кордонів потрібно узгоджувати з 

ботаніком заповідника. 

На території кордонів заборонити неузгоджену висадку дерев та чагарників, 

а також декоративних рослин за переліком: 

Дикий виноград п’ятилисточковий – Parthenocissus quinquefolia (L.) 

Planch. 

Бирючина звичайна – Ligustrum vulgare L. 

Дерен – Cornus L. – усі види 

Клен (особливо чорноклен) – Acer tataricum L. та клен ясенолистий – A. 

negundo L.) 

Шовковиця – Morus alba L. (шовковиця біла), M. nigra L. (шовковиця 

чорна) 

Айлант – Ailanthus altissima (Mill.) Swigle 

Алича – Prunus divaricata Ledeb. 

Смородина золотиста та смородина запашна – Ribes aureum Pursh, R. 

odoratum Wendl 

Шипшина – Rosa L. – усі види 

Повій звичайний (Дереза) – Lycium barbatum L. 
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Робінія – Robinia L. – усі види 

Маслинка – Elaeagnus L. – усі види 

Аморфа кущова – Amorpha fruticosa L. 

Трав’янисті рослини: 

Традесканція віргінська – Tradescantia virginiana L. 

Комеліна звичайна – Commelina communis L. 

Ксименезiя енцелiєвидна – Verbesina encelioides (Cav.) Benth.& Hook. f. ex 

A. Gray 

Гайлардія гарна – Gaillardia pulchella Foug. 

Стенактис однорічний – Stenactis annua Nees 

Тладіанта сумнівна – Thladiantha dubia Bunge. 

Соняшник сіруватий – Helianthus subcanescens (A. Gray) E.E. Wats., крім 

цього виду соняшника на кордонах не рекомендується вирощувати інші 

багаторічні види цього роду, що розмножуються вегетативно. 

Ехіноцистис шипуватий – Eсhinocystis lobata (Michx.) Torr. et Gray) 

Ваточник сирійський – Asclepias syriaca L. 

Мірабіліс ночецвітний – Oxybaphus nyctagineus (Michx.) Sweet 

Сокирки аяксові – Consolida ajacis (L.) Schu. 

Мак дикий – Papaver rhoeas L. 

Крім цих видів на території кордонів забороняється вирощування газонної 

трави зі злаків та лучних сумішей. 

При знаходженні випадкового розселення культурних видів за межами 

кордонів необхідно їх знищити. 

Контроль за виконанням заходів, які спрямовані на стримання інвазії 

адвентивних видів у природні угруповання, здійснюють уповноважені особи 

державної служби охорони установи ПЗФ, головний природознавець та ботанік 

відділу наукових досліджень та комплексного моніторингу екосистем. 

Єгер несе особисту відповідальність за санітарний стан на території кордону 

та на прилеглих територіях, а також за додержання положень інструкції щодо 

запобігання поширення адвентивних видів рослин. 

Коли викорінення недоцільно, обмеження поширення (стримування) ІЧВ 

часто є відповідною стратегією в тих випадках, коли діапазон організмів або 
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популяцій досить малий, щоб зробити такі зусилля здійсненними. Регулярний 

моніторинг має важливе значення та потребує пов’язання зі швидкими діями щодо 

викорінення будь-яких нових спалахів. 

Заходи повинні бути спрямовані на скорочення завданих збитків, а також на 

скорочення кількості ІЧВ. Ефективний контроль часто буде ґрунтуватися на низці 

інтегрованих методів управління, включаючи механічний контроль, хімічний 

контроль, біологічний контроль та управління місцями оселення, здійснюваний 

відповідно до чинних національних правил та міжнародних кодексів. 

Знищення осередків інвазії здійснюється шляхом низького прокосу в суху 

погоду, до початку періоду бутонізації. На території кордонів бур’яни потрібно 

знищувати з кореневою системою. Для боротьби з повитицею рекомендується 

знищення її вручну, охоплюючи також смугу непошкоджених рослин завширшки 

1,5 м. Знищені рослини висушують та спалюють в огороджених межах кордонів з 

дотриманням правил протипожежної безпеки. 

Рекомендується імплементація контролю ІЧВ до системи управління установ 

природно-заповідного фонду, як це практикується в Європі, а також запровадження 

превентивних заходів щодо біотичних інвазій на прилеглих до природоохоронних 

об’єктів територіях, які необхідно затверджувати рішенням Науково-технічної 

ради установи. 
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ВИСНОВКИ 

1. У процесі аналізу флор було оцінено 16 установ ПЗФ у Лісостеповій зоні та 13 

установ ПЗФ у Степовій зоні України. 

2. У складі флор установ ПЗФ було виявлено 147 інвазійних чужорідних видів 

рослин. 

3. Флори всіх установ ПЗФ «засмічені» інвазійними чужорідними видами. 

4. Установи ПЗФ не є природними еталонами у своїх природних зонах. 

5. Розроблена перша редакція «Методичних рекомендацій щодо контролю за 

поширенням та запобігання проникненню чужорідних інвазійних видів рослин 

і тварин, або усунення таких видів в межах лісових екосистем територій та 

об’єктів природно-заповідного фонду Лісостепу та Степу». 

6. Програма «Літопис природи» для заповідників та національних природних 

парків повинна стати методичною основою проведення моніторингу за 

інвазійними чужорідними видами шляхом включення до неї розділу «Чужорідні 

види». 
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