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КУЛЬТУРНАЯ ФЛОРА ЯК КРЫНІЦА ІНВАЗІЙНЫХ ВІДАЎ РАСЛІН

Мялік А. М.
Цэнтральны батанічны сад Нацыянальнай акадэмii навук Беларусі, Мінск, Беларусь,
aleksandr- myalik@yandex.by

Рэзюме. У артыкуле на прыкладзе Прыпяцкага Палесся паказана роля культурнай флоры як 
адной з важнейшых крыніц новых інвазійных відаў раслін. Выяўлена, што 28 інвазійных відаў 
у складзе флоры з’яўляюцца раней вырошчваемымі раслінамі. На аснове аналіза спісаў і баз дад-
зеных інвазійных відаў вызначаны прадстаўнікі культурнай флоры, якія могуць быць аднесены да 
патэнцыйна інвазійных (Ligustrum vulgare L., Rudbeckia laciniata L. і інш.) ці прагназуема інвазійных 
(Aegilops triuncialis L., Pistia stratiotes L.) раслін для паўднёвай часткі Беларусі.

CULTURAL FLORA AS A SOURCE OF INVASIVE PLANT SPECIES

Mialik A. M.

Summary. The article shows the role of cultural flora as one of the most important sources of new 
invasive plant species. In the flora of Pripyat Polessye (Belarus), 28 invasive species are treated as previously 
cultivated plants. Based on the analysis of lists and databases of invasive species, plants with invasive 
properties were identified. Potentially invasive for the southern part of Belarus are Ligustrum vulgare L., 
Rudbeckia laciniata L., etc.; predictably invasive Aegilops triuncialis L., Pistia stratiotes L. and other plants.

У цяперашні час наяўнасць інвазійных відаў раслін у складзе флоры нярэдка разглядаецца як 
адно з наступстваў яе антрапагеннай трансфармацыі. Пры гэтым аналіз шматлікіх «Чорных 

кніг» і «Спісаў інвазійных відаў раслін» [1–4, 6] паказвае, што значная іх частка ў складзе любой 
флоры адносіцца да відаў, якія ў мінулым мэтанакіравана завозіліся для гаспадарчага выкары-
стання, аднак змаглі пранікнуць за межы месцаў вырошчвання і натуралізавацца. Адпаведна 
культурная флора можа разглядацца як адна з важных крыніц новых інвазійных відаў раслін, чым 
вызначаюцца негатыўныя экалагічныя наступствы інтрадукцыйнай дзейнасці.

Раней намі была паказана роля інтрадукцыі ў працэсах антрапагеннай трансфармацыі флоры 
аднаго з важнейшых прыродных рэгіёнаў паўднёвай часткі Беларусі – Прыпяцкага Палесся. Там 
эргазіяфігафіты («збеглыя» з культуры расліны) маюць важнае значэнне ў складанні асноўных 
паказчыкаў антрапагеннай трансфармацыі флоры: індэкса адвентызацыі (30,95 %), індэкса сінан-
трапізацыі (30,00 %) і каэфіцыента сінантрапізацыі флоры (15,57 %). Усяго 28 інвазійных відаў 
флоры Прыпяцкага Палесся (56 % ад іх агульнай колькасці) з’яўляюцца эргазіяфігафітамі. Сярод 
іх Acer negundo L., Amelanchier spicata (Lam.) K. Koch, Asclepias syriaca L., Cytisus scoparius (L.) Link, 
Echinocystis lobata (Michx.) Torr. et A. Gray, Elaeagnus rhamnoides (L.) A. Nelson, Helianthus tuberosus L., 
Heracleum sosnowskyi Manden., Impatiens glandulifera Royle, Impatiens parviflora DC., Lupinus polyphyllus 
Lindl., Prunus serotina Ehrh., Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch., Petasites hybridus (L.) G. Gaertn., 
B. Mey. et Scherb., Populus alba L., Quercus rubra L., Reynoutria japonica Houtt., Reynoutria sachalinensis 
(F. Schmidt) Nakai, Robinia pseudoacacia L., Sambucus nigra L., Sambucus racemosa L., Solidago canadensis 
L., Solidago gigantea Aiton, Sorbaria sorbifolia (L.) A. Braun, × Sorbaronia mitschurinii (A. K. Skvortsov 
et Maitul.) Sennikov, Symphyotrichum × salignum (Willd.) G. L. Nesom, Symphyotrichum novi-belgii (L.) 
G. L. Nesom і Zizania latifolia (Griseb.) Turcz. ex Stapf., інтрадукцыя якіх звязвалася з высокай гас-
падарчай каштоўнасцю дадзеных дэкаратыўных, харчовых, кармавых і лекавых раслін [5].

Адпаведна ў цяперашні час адной з важнейшых задач пры вывучэнні любой флоры з’яўляец-
ца не толькі выяўленне інвазійных відаў, але і пошук раслін, якія могуць быць аднесеныя да ліку 
патэнцыйна- ці прагназуема інвазійных. З улікам вышэй сказанага, асаблівая ўвага павінна быць 
нададзена прадстаўнікам культурнай флоры, паколькі апошнія могуць хутка і мэтанакіравана 
распаўсюджвацца ў пэўнай мясцовасці як папулярныя дэкаратыўныя, лекавыя ці харчовыя раслі-
ны, што пры магчымасці іх натуралізацыі стварае спрыяльныя ўмовы для паскарэння інвазійных 
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працэсаў. Усяго на тэрыторыі Прыпяцкага Палесся вырошчваецца 898 відаў раслін адвентыў-
нага паходжання, сярод якіх 275 таксонаў вядомыя як эргазіяфігафіты (расліны, што «збеглі» 
з культуры і распаўсюджваюцца па натуральным экасістэмам). У табліцы 1 прадстаўлены спіс 
відаў культурнай флоры Прыпяцкага Палесся, якія праявілі інвазійныя ўласцівасці на суседніх 
тэрыторыях і, адпаведна, могуць разглядацца як патэнцыйна- або прагназуема інвазійныя віды 
для паўднёвай часткі Беларусі.

Табліца 1. Віды культурнай флоры Прыпяцкага Палесся з патэнцыйнымі 
інвазійнымі ўласцівасцямі

Назва віда
Наяўнасць у спісах інвазійных раслін

Свет [1] Еўрапейскі 
Саюз [2]

Украіна 
[6]

Сярэдняя 
Расія [4]

Польшча 
[3]

*Acer ginnala Maxim. +
Aegilops triuncialis L. +
*Amorpha fruticosa L. +
*Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex 
J. Presl et C. Presl +

*Bellis perennis L. +
Berberis thunbergii DC. +
Buddleja davidii Franch. +
*Camelina sativa (L.) Crantz. +
*Cichorium intybus L. +
Cotinus coggygria Scop. +
*Crataegus monogyna Jacq. +
*Digitalis purpurea L. +
*Duchesnea indica (Andrews) Teschem. +
Eichhornia crassipes Mart. + +
Elaeagnus angustifolia L. + +
Euonymus alatus (Thunb.) Siebold +
Euonymus fortunei (Turcz.) Hand.-Mazz. +
*Fraxinus pennsylvanica Marshall + + +
*Hordeum jubatum L. +
*Hordeum murinum L. +
Houttuynia cordata Thunb. +
Imperata cylindrica (L.) P. Beauv. +
*Juglans regia L. +
*Ligustrum vulgare L. +
*Lolium multiflorum Lam. +
*Lycium barbarum L. +
*Lysimachia punctata L. +
Miscanthus sinensis Andersson +
*Morus alba L. +
Pennisetum setaceum (Forssk.) Chiov. +
Pistia stratiotes L. +
*Rhus typhina L. +
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Назва віда
Наяўнасць у спісах інвазійных раслін

Свет [1] Еўрапейскі 
Саюз [2]

Украіна 
[6]

Сярэдняя 
Расія [4]

Польшча 
[3]

*Ricinus communis L. +
*Rosa multiflora Thunb. +
*Rosa rugosa Thunb. +
*Rudbeckia laciniata L. + +
Salix babylonica L. +
*Salix fragilis L. +
Solanum sisymbriifolium Lam. +
*Spiraea japonica (L.) Desv. +
Tamarix parviflora DC. +
Tamarix ramosissima Ledeb. +
Telekia speciosa (Schreb.) Baumg. +
*Ulmus pumila L. +
*Veronica filiformis Sm. +
Vinca major L. +
*Xanthoxalis corniculata (L.) Small + +
*Xanthoxalis dillenii (Jacq.) Holub +
*Xanthoxalis stricta (L.) Small + +

* віды, вядомыя па-за межамі месцаў вырошчвання

У цяперашні час акрамя ўжо вядомых інвазійных раслін, яшчэ 49 відаў са складу культурнай 
флоры праяўляюць інвазійныя ўласцівасці на суседніх з Беларускім Палессем тэрыторыях (Україна, 
Польша, Сярэдняя Расія), або вядомыя ў якасці інвазійных у іншых частках свету. Менавіта на 
такія віды павінна быць звернута першапачатковая ўвага з мэтай прадухілення новых фітаінвазій 
Згодна выкананым даследаванням дадзеныя віды раслін маюць розную ступень натуралізацыі, 
асаблівасці распаўсюджвання і частату сустракаемасці на тэрыторыі паўднёвай часткі Беларусі, 
чым вызначаецца іх магчымы інвазійны патэнцыял.

За межамі месцаў вырошчвання ў паўнатуральных і натуральных фітацэнозах адзначаны 
такія віды як Amorpha fruticosa L., Ligustrum vulgare L., Rhus typhina L., Rosa rugosa Thunb., Rudbeckia 
laciniata L. і некаторыя іншыя. Гэтыя расліны здольныя ўтвараць аднавідавыя зараснікі і выцясня-
ць абарыгенныя віды з натуральных месцаў іх вырастання. Адпаведна яны вылучаюцца высокай 
ступенню натуралізацыі і значным інвазійным патэнцыялам, што дазваляе аднесці іх да ліку 
патэнцыйна інвазійных раслін для флоры паўднёвай часткі Беларусі. У цяперашні час неабходна 
больш глыбокае вывучэнне вядомых папуляцый гэтых відаў з мэтай мінімізацыі магчымых ад-
моўных экалагічных наступстваў у будучыні.

Дастаткова высокай ступенню натуралізацыі вызначаюцца таксама Bellis perennis L., Cichorium 
intybus L., Lycium barbarum L., Xanthoxalis stricta (L.) Small і некаторыя іншыя расліны, якія сустра-
каюцца пераважна ў межах парушаных фітацэнозаў (пусткі, узбочыны дарог, зараснікі хмызнякоў 
і травяныя месцы каля паселішчаў). Ва ўмовах Прыпяцкага Палесся гэтыя віды аказваюць нязначны 
ўплыў на структуру натуральных раслінных супольніцтваў, што вызначае іх невысокі інвазійны 
патэнцыял.

Шэраг прадстаўнікоў культурнай флоры выпадкова сустракаюцца па смеццезвалках (Ricinus 
communis L., Digitalis purpurea L. і інш.) або ў якасці пустазелля сярод культурных пасадак іншых 
раслін (Veronica filiformis Sm., Xanthoxalis corniculata (L.) Small і інш.). У паўнатуральных і натураль-
ных фітацэнозах поўдня Беларусі іх уплыў на колькасць і стан абарыгенных відаў пакуль не значны.

У якасці рэліктаў вырошчвання або выпадкова занесеных у натуральныя фітацэнозы раслін 
на поўдні Беларусі зрэдку сустракаюцца Acer ginnala Maxim., Duchesnea indica (Andrews) Teschem., 
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Morus alba L. і некаторыя іншыя віды, здольнасць якіх да больш шырокага распаўсюджвання і рэ-
гулярнага самаўзнаўлення ацэньваецца як нізкая.

Некаторая частка прадстаўнікоў культурнай флоры Прыпяцкага Палесся (усяго 19 відаў) 
адзначана пакуль толькі як расліны, вядомыя ва ўмовах вырошчання. З улікам таго, што гэтыя 
віды (Buddleja davidii Franch., Imperata cylindrica (L.) P. Beauv., Pennisetum setaceum (Forssk.) Chiov., 
Tamarix ramosissima Ledeb. і інш.) адносяцца да цяплолюбівых раслін і прадстаўлены гатункамі 
і культыварамі даволі складанымі ў вырошчванні, магчымасць іх пранікнення і натуралізацыі 
ў натуральных фітацэнозах у бліжэйшы час застаецца мінімальнай.

Асаблівую ўвагу трэба звярнуць на некаторыя водныя расліны (Eichhornia crassipes Mart., Pistia 
stratiotes L.), якія ў апошні час пачалі вырошчвацца ў дэкаратыўных сажалках і вадаёмах Белару-
скага Палесся. Паколькі тэрыторыя паўднёвай часткі Беларусі вылучаецца высокай цяплозабяспе-
чаннасцю, то з улікам тэндэнцый пацяплення клімата і высокай інвазіўнасцю дадзеных раслін 
праяўленай у іншых мясцовасцях (напрыклад на поўдні Еўропы [2]), іх неабходна разглядаць як 
прагназуема інвазійныя віды раслін, шырокае распаўсюджванне якіх у водных экасістэмах поўд-
ня Беларусі магчыма ў будучым з высокай доляй верагоднасці. Да групы прагназуема інвазійных 
відаў могуць быць аднесены і такія расліны як Aegilops triuncialis L., Hordeum jubatum L., Hordeum 
murinum L., здольныя да шырокага распаўсюджвання па сухім пясчаным глебам, характэрным для 
Беларускага Палесся. Небяспечнасць дадзеных відаў вызначаецца не толькі магчымасцю іх шы-
рокага распаўсюджвання ў аграфітацэнозах у якасці пустазелля, але і ў натуральных экасістэмах 
з высокім прыродаахоўным значэннем (напрыклад, па пясчаным дзюнам, астэпаваным лугам).

Атрыманыя вынікі паказваюць, што культурная флора мае важнае значэнне ва ўзмацненні 
інвазійных працэсаў. Актыўная інтрадукцыя раслін садзейнічае не толькі з’яўленню новых відаў 
з магчымымі інвазійнымі ўласцівасцямі, але і іх шырокаму распаўсюджванню ў межах пэўнай тэры-
торыі. Для паўднёвай часткі Беларусі з ліку вырошчваемых інтрадуцэнтаў вызначаны патэнцыйна 
(Rhus typhina L., Rudbeckia laciniata L. і інш.) і прагназуема (Hordeum murinum L., Pistia stratiotes L. 
і інш.) інвазійныя віды. Для прадухілення новых фітаінвазій неабходны не толькі больш глыбокае 
вывучэнне папуляцый дадзеных раслін, але і прэвентыўныя меры, накіраваныя на прадухіленне 
іх шырокага распаўсюджвання ў культуры.
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