




НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ВІДДІЛЕННЯ ЗАГАЛЬНОЇ БІОЛОГІЇ

РАДА БОТАНІЧНИХ САДІВ ТА ДЕНДРОПАРКІВ УКРАЇНИ 
(РБСДУ)

КОДЕКС ПОВЕДІНКИ

БОТАНІЧНИХ САДІВ ТА 
ДЕНДРОПАРКІВ УКРАЇНИ ЩОДО 

ІНВАЗІЙНИХ ЧУЖОРІДНИХ ВИДІВ

Укладачі: 

Р.І. Бурда,
 С.А. Приходько, 

А.А. Куземко, 
Н.О. Багрікова

Київ — Донецьк  
2014



УДК  581.9:632.51
ББК 20.1:28.58

Кодекс поведінки ботанічних садів та дендропарків України щодо інвазійних 
чужорідних видів затверджено Бюро Ради ботанічних садів та дендропарків України  
14 травня 2014 р.

Затверджено до друку вченими радами Інституту еволюційної екології НАН України 
(протокол № 5 від 27.06.2014 р.), Донецького ботанічного саду НАН України (протокол № 7 
від 12.06.2014 р.) та Національного дендрологічного парку «Софіївка» НАН України (прото-
кол №  6 від 02.06.2014 р.). 

Кодекс поведінки ботанічних садів та дендропарків України щодо інвазійних чужорід-
них видів / Укладачі: Р.І. Бурда, С.А. Приходько, А.А. Куземко, Н.О. Багрікова. – Київ–До-
нецьк, 2014. – 20 с. / Інститут еволюційної екології НАН України; Донецький ботанічний сад 
НАН України; Національний дендрологічний парк «Софіївка» НАН України. 

У рекомендаційному документі – «Кодекс поведінки…» – викладені головні принципи 
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Прийнятий Кодекс поведінки ботанічних садів та денд-
ропарків України щодо інвазійних чужорідних видів пропонує 
рекомендації для всього персоналу ботанічних садів і денд-
ропарків. Враховуючи свій функціональний обов’язок щодо 
збереження біорізноманіття, співробітники цих установ бу-
дуть користуватися Кодексом у повсякденній роботі. У такий 
спосіб своїми усвідомленими діями ботанічні сади та денд-
ропарки сприятимуть благородній справі збереження екоси-
стем вільними, наскільки це можливо, від впливу інвазійних 
чужорідних видів. Цей Кодекс поведінки ботанічних садів та 
дендропарків України щодо інвазійних чужорідних видів є 
рекомендаційним документом.

Мета Кодексу – організувати діяльність ботанічних садів 
і дендропарків на своїх 
територіях щодо контр-
олю інвазій чужорідних 
видів задля збережен-
ня екосистем вільними 
від негативного впливу 
оселенців. 

Кодекс призна-
чений для ботанічних 
садів, дендрологічних 
парків та установ інших 

категорій, що входять до складу РБСДУ. Разом з тим, РБСДУ 
пропонує інтродукційним центрам інших відомств користува-
тись у своїй діяльності цим рекомендаційним документом.

Кодекс побудований за принципами політики щодо інва-
зійних чужорідних видів у контексті збереження біорізноманіт-
тя, що втілюється у світі та Європі. Враховано досвід укладан-
ня подібних рекомендаційних документів у рамках діяльності 
Конференції Сторін Конвенції ООН Про біорізноманіття, 1992, 
ратифікованої Україною в 1994 р. та Постійного Комітету Кон-
венції Про охорону дикої флори і фауни і природних середо-
вищ існування в Європі (Берн, 1979), ратифікованої Україною 
в 1999 р. Укладений Кодекс на засадах сучасного підходу 
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до вирішення проблеми цілеспрямованої інтродукції рослин 
без негативних наслідків інвазій чужорідних видів, що запро-
ваджена ботанічними 
садами європейських 
країн [2-5, 9, 10] і США 
[1, 7, 8], зокрема, Сент-
Луїською Декларацією, 
2002 щодо інвазійних 
чужорідних видів [6]. 

Кодекс поведін-
ки ботанічних садів та 
дендропарків Украї-
ни спирається на сім 
принципів: усвідомлення, обізнаність, обмін інформацією, 
запобігання нових інвазій, заходи контролю, інформаційно-
пропагандистська діяльність та перспективне планування, 
рекомендованих Європейським Кодексом поведінки для бо-
танічних садів щодо інвазійних чужорідних видів [4].

Принцип «Усвідомлення» передбачає, що увесь персо-
нал ботанічного саду або дендропарку осягнув i розуміє за-
грози та ризики від фітоінвазій для місцевого біорізноманіття, 
ландшафтів, економіки, здоров’я населення тощо. 

«Обізнаність» – це принцип, дотримання якого поєднано 
з трьома простими умовами. Від персоналу вимагається бути 

в курсі, які саме види 
рослин і тварин відо-
мі як інвазійні в Європі, 
але особливо, в Україні, 
в регіоні, та знати про 
ризики, які вони несуть. 
Необхідно точно знати, 
що ви вирощуєте, тоб-
то, рослинний матеріал, 
що вводиться в культу-
ру, має бути правильно 

ідентифікований. І третє, слід переконатись, що діяльність 

A
lt

ha
ea

 o
ff

ic
in

al
is

 L
. 

Ф
от

о 
С

.А
. П

ри
хо

дь
ко

  

A
m

or
ph

a 
fr

ut
ic

os
a 

L.
Ф

от
о 

Р.
І.

 Б
ур

ди



5

ботанічного саду або дендропарку відповідає чинному за-
конодавству та нормативним актам, що стосуються інвазій-

них чужорідних видів 
на національному, єв-
ропейському та міжна-
родному рівнях, і що всі 
співробітники обізнані в 
цьому. 

«Обмін інформа-
цією» – це принцип 
вільного й оператив-
ного надання інформа-
ції, щодо інвазійних чу-

жорідних видів іншим ботанічним садам та дендропаркам, як і 
решті зацікавлених інституцій та осіб. 

«Запобігання нових інвазій» передбачає проведення ін-
вентаризації існуючих колекцій ботанічного саду або ден-
дропарку з метою визначення ступеня ризику інвазій. Ціль 
інвентаризації – переконатись, що серед цілеспрямовано за-
лучених у колекції немає інвазійних або потенційно інвазійних 
рослин. 

Для дотримання принципу «Запобігання нових інвазій» 
Кодекс передбачає: оприлюднюючи Список насіння (Index 
Seminum), ботанічний сад або дендропарк не пропонує для 
вільного обміну насін-
ня й інші діаспори інва-
зійних або потенційно 
інвазійних рослин. Для 
наукових цілей ботаніч-
ні сади і дендропарки 
можуть надавати їх для 
обміну, але з чіткою ін-
формацією про здат-
ність до спонтанного 
поширення в регіоні та 
про необхідні запобіжні заходи. Кодекс радить переконатись, 
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що у звітах співробітників указані щонайменші ознаки схиль-
ності до інвазій, проявлені рослинами у загально доступних 
колекціях чи розсадниках. Щоб дотриматися цього принципу 

цілком, не слід допуска-
ти для продажу відомі 
інвазійні або потенційно 
інвазійні види, а за мож-
ливих сумнівів, завжди 
діяти за передовою 
практикою та наводити 
запобіжні заходи контр-
олю. Кодекс радить 
при публікації Каталогів 
своїх колекцій вважати 

за обов’язкове включення відомостей про схильність тих чи 
інших зразків до спонтанного розповсюдження на різних ета-
пах інтродукції. 

Європейський Кодекс поведінки ботанічних садів щодо 
інвазійних чужорідних видів [4] для дотримання цього прин-
ципу пропонує прийняти Кодекс поведінки Міжнародного 
обміну рослинами – IPEN [11]. Як відомо, це система для не 
комерційного обміну рослинними матеріалами між ботаніч-
ними садами на основі Конвенції ООН Про біологічне різно-
маніття. 

Д о т р и м у ю ч и с ь 
принципу «Запобігання 
нових інвазій», особли-
ву увагу слід надавати 
утилізації рослинних за-
лишків та проводити її 
ретельно на всіх ділян-
ках. Постійного контр-
олю потребує утиліза-
ція незапитаних запасів 
рослин.
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Принцип «Заходи контролю» проголошує: необхідно ре-
тельно контролювати рослини з виявленими або підозрюва-
ними ознаками інвазійної поведінки. Інвазійні рослини або інші 
чужорідні організми ма-
ють бути під контролем 
або ж швидко видаля-
тись зразу після вияв-
лення та підтвердження 
фактів їх спонтанного 
розмноження. Кодекс 
пропонує розробити та 
запровадити посібники 
з систем оперативно-
го реагування для усіх 
видів з колекцій саду, та заохочувати сусідніх землевласників 
і землекористувачів, якщо це можливо, щодо контролю інва-
зійних рослин на їхніх ділянках.

«Інформаційно-пропагандистська діяльність» – це прин-
цип, що передбачає взаємодію з громадськістю та комерцій-
ними підприємствами, які зайняті виробництвом та продажем 
посадкового матеріалу, з питань небезпеки проникнення 
інвазійних чужорідних видів та їх екологічних, економічних 
і соціальних наслідків. Кодекс рекомендує розробити й за-

провадити комплексну 
навчальну програму 
для всіх співробітників 
й охочих. У ній, поряд з 
іншим, намагатися за-
пропонувати аналогічні 
за використанням ро-
слини, альтернативні 
інвазійним чужорідним 
видам. Необхідно ін-
формувати осіб й ор-

ганізації, які беруть участь у відновленні рослинного покри-
ву, озелененні населених пунктів, включаючи місцеві органи 
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влади, землевласників та землекористувачів, ландшафтних 
архітекторів, виробників посадкового матеріалу, про ризики 
інвазійних чужорідних видів. Кодекс рекомендує укладати та 
оприлюднювати «Зелені 
списки» – переліки неа-
боригенних декоратив-
них видів, що протягом 
тривалого періоду не 
проявили схильності до 
здичавіння. Слід нада-
вати консультації, зо-
крема, мережі торгівлі 
комерційними сумішами 
насіння, з рекоменда-
ціями альтернативних рослин, згаданих у «Зелених списках».

Принцип «Перспективне планування» передбачає роз-
гляд наукових досліджень інвазійних чужорідних видів та 
залучення до спільних науково-дослідних проектів щодо ін-
вазійних чужорідних видів на національному та регіональних 
рівнях. Європейський Кодекс поведінки…[4] підкреслює не-
обхідність ботанічним садам підготуватись до загроз і викли-
ків у період глобальних змін біосфери.

Кодекс, у цілях чіт-
кого дотримання наве-
дених принципів, ре-
комендує «Процедуру 
оцінки ризиків та за-
гроз від інвазійних чу-
жорідних видів і ство-
рення національного 
та регіональних пере-
ліків чужорідних видів 
рослин, які негативно 

впливають на місцеве біорізноманіття». Процедура передба-
чає створення в ботанічному саду або дендропарку постійно 
діючого Комітету щодо інвазійних чужорідних видів. Комітет 
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укладає та щорічно корегує контрольні переліки інвазійних 
чужорідних видів саду або дендропарку. Як інструмент для 
створення регіональних та національного переліків інвазійних 

чужорідних видів, Ко-
декс рекомендує «Про-
токол оцінки інвазійних 
чужорідних видів» (до-
даток 1).

Процедура пере-
дбачає завжди переко-
нуватися, що нові інва-
зійні чужорідні види або 
ж такі, що можуть ними 
стати, не вводяться в 

колекцію. Для оперативного використання Кодекс пропонує 
протокол для попередньої оцінки ризику (додаток 2). У Ко-
дексі наведено також три корисних приклади: систему оцін-
ки GABLIS – Чорний список, – розроблену для ботанічних 
садів Центральної Європи (додаток 3), схему оцінки чужорід-
них видів і культиварів у ботанічному саду Чикаго, США (до-
даток 4) та витяг з Міжнародного стандарту з фіто-санітарних 
заходів No. 11 «Про фіто-санітарний ризик» (додаток 5). 

На завершення, 
Кодекс проголошує 
основні принципи Сент-
Луїської Декларації, 
2002 щодо інвазійних 
видів рослин, як керівні. 
Інтродукція є основою 
сучасного сільського 
господарства та деко-
ративного садівництва, 
а вирощена рослинна 
продукція використовується в їжу, в лісовому господарстві, 
при формуванні ландшафтів, у декоративному садівництві, 
медицині та інших галузях діяльності людини. Незначна част-
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ка інтродукованих рослин стають інвазійними та є причиною 
небажаних впливів на природні екосистеми та їх біорізно-
маніття, як і на економіку, рекреацію, здоров’я. Види рослин 
можуть бути інвазійними в якихось районах, але вони не є та-
кими у більшості інших регіонів. Вплив інвазійних видів може 

проявлятися у часі й 
місцях досить відда-
лених від точки інвазії. 
При інтродукції рослин 
завжди і визнається, і 
мінімізується ненавми-
сна шкода інвазійних 
чужорідних видів. У всіх 
випадках максимально 
можливою мірою при-
сутнє врахування націо-

нальних цілей і норм, як і розгляд та залучення їх регіональних 
аналогів. Профілактичні заходи є найбільш екологічно ефек-
тивними та економічно рентабельними щодо контролю інва-
зійних чужорідних видів.

Цим Кодекс нагадує, що сучасні фітоінвазії є явищем 
антропогенним. Воно викликане свідомо або несвідомо лю-
диною. Тільки людина своїми прямими або опосередкова-
ними діями здатна зупинити й контролювати спонтанне роз-
повсюдження інвазійних біогеографічно чужорідних видів. 
Кодекс поведінки ботанічних садів і дендропарків України 
щодо інвазійних чужорідних видів закликає всіх співробіт-
ників ботанічних садів і дендропарків, пам’ятаючи про ці об-
ставини, продовжити високо відповідальну діяльність з за-
лучення нових корисних рослин у культуру. При цьому слід 
пам’ятати, що обов’язковою умовою інтродукції є дотримання 
превентивних заходів і контролю інвазій, запобігання фіто-
біотичного забруднення природних екосистем у контексті 
збереження місцевого та світового біорізноманіття.
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ДОДАТКИ

Додаток 1

 Протокол оцінки інвазійних чужорідних видів 
(резюме за Randall et al., 2008)

Протокол містить 20 запитань з декількома варіантами відпо-
відей, об’єднаних у чотири секції, кожна з яких оцінює якийсь один 
важливий показник. 

Розділ I. Екологічні наслідки (п’ять запитань, 50 % від рангово-
го рахунку).

1. Вплив на процеси в екосистемах і екосистемні параметри (33 
бали, тут і далі – подано максимум).

2. Вплив на структуру екологічного угруповання (18 балів).
3. Вплив на видовий склад екологічного угруповання (18 балів).
4. Вплив на окремі природні види рослин або тварин (9 балів).
5. Збереження найважливіших природних угруповань і видів, 

що перебувають під загрозою зникнення (24 бали).
Розділ II. Сучасне розповсюдження і рясність (чотири запи-

тання, 25 % від рангового рахунку).
6. Сучасний діапазон розповсюдження в регіоні (15 балів).
7. Частка сучасного діапазону розповсюдження в регіоні, де 

відмічається негативний вплив на біорізноманіття (15 балів).
8. Частка біогеографічних одиниць регіону з наявними вторг-

неннями (3 бали).
9. Різноманітність оселищ або екосистем у регіоні з вторгнен-

нями (3 бали).
Розділ III. Тенденції у розподілі та чисельності (сім запитань; 

15 % від рангового рахунку).
10. Динаміка сучасного діапазону розповсюдження в межах 

регіону (18 балів).
11. Частка сучасного діапазону розповсюдження від потенцій-

но можливого (3 бали).
12. Потенціал просторового розповсюдження в регіоні (9 балів).
13. Розширення розповсюдження в регіоні у часі (18 балів).
14. Невідворотність вторгнення на природні території, що під-

лягають особливій охороні, та інші природні оселища видів (6 балів).
15. Подібні природні оселища видів, які мають вторгнення в ін-
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ших регіонах (9 балів).
16. Репродуктивні характеристики видів (9 балів).
Розділ IV. Складнощі управління ( чотири запитання, 10 % від 

рангового рахунку).
17. Загальні складнощі управління (18 балів).
18. Мінімальний час домовленостей і зобов’язань (15 балів).
19. Вплив управління на місцеві види (15 балів).
20. Доступність територій з вторгненнями для управління (3 

бали).
Запроваджено п’ять можливих варіантів відповідей на кожне 

з запитань: «A», «B», «C», «D» та «Відповіді немає». Відповідь «A» 
дорівнює максимальному числу балів, а співвідношення між «A», 
«B», «C», «D» є таким 3:2:1:0. У поєднанні оцінок отримують кінце-
вий результат – «ранг інвазійного впливу виду» (високий – 50%, се-
редній – 25%, низький – 15%, або ж незначний – до 5%).

Додаток 2

Протокол для попередньої оцінки ризику чужорідних 
видів-бур’янів

(за Steffen et al., 2012)
Насамперед рекомендація: постарайтесь завжди перекону-

ватися, що нові інвазійні чужорідні види або такі, що можуть ними 
стати, не вводяться в колекцію. Якщо вид є під підозрою як потен-
ційний оселенець, його можна швидко оцінити за лінією протоко-
лу для Попередньої оцінки ризику бур’янів. Цей протокол містить 7 
кроків. 

 Крок 1. – Визначити правильність ідентифікації виду.
 Крок 2. – Чи є цей вид бур’яном у світі? 
 Крок 3. – Чи почав цей вид натуралізуватися в Європі? 
 Крок 4. – Чи почав цей вид натуралізуватися в Україні? 
 Крок 5. – Чи відомий цей вид як бур’ян, хоч би в одній еко-

системі в Україні або ж аналогічних екосистемах в інших країнах 
Європи? 

 Крок 6. – Чи відомий вплив виду в Україні або ж аналогічних 
інших країнах Європи? 

 Крок 7. – Якщо вид задовольняє більшості або усім умовам, що 
визначені у кроках 1-6, то він є пріоритетним для оцінки за повним 
Протоколом оцінки інвазійних чужорідних видів. 
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Додаток 3

Німецько-Австрійська Система Чорний список (GABLIS)
 (за Essl et al., 2011)

Це комплексна транснаціональна, таксономічна, універсальна 
система оцінки ризиків інвазійних чужорідних видів, які становлять 
небезпеку для біорізноманіття Центральної Європи. Відповідно до 
тяжкості наслідків у ній запроваджуються три категорії списків: бі-
лий список чужорідних видів, що не чинять негативного впливу і не 
є інвазійними; сірий список – це види, котрі імовірно або можливо 
чинять загрозу для біорізноманіття, та чорний список видів, що є 
інвазійними та чий негативний вплив підтверджено. 

Додаток 4

Із досвіду оцінки чужорідних видів і культиварів у ботанічному 
саду Чикаго, США 

(за Chicago Botanic Garden Invasive Plant Policy 1997-2013)

У переліку чужорідних видів і культиварів кожному виду або 
культивару присвоєна певна категорія інвазійної загрози. 

До категорії «R» Remove – «видалити» – належать добре відомі 
інвазійні види або культивари, які слід видалити з колекцій якнай-
швидше.

Категорія «P» Phase out – «фаза перевірки» – позначає росли-
ни невеликого ризику, які проходять перевірку. Вона може тривати 
5-10 років, після чого вид або видаляється й переходить у кате-
горію «R», або залишається в колекції та навіть видаляється з цього 
переліку. 

Категорія «E» Evaluate – «оцінка» – призначена для рослин, ри-
зик яких невідомий. 

До категорії «W» Watch List – перелік постійного спостережен-
ня – потрапляють таксони, що здолали кліматичний бар’єр, ступінь 
їхньої загрози незначний, проте вона може розвинутись у майбут-
ньому. 

Крім головного, в ботанічному саду Чикаго ведеться додат-
ковий перелік чужорідних видів, складений за інформацією про 
прояв інвазій з різноманітних джерел – від усних повідомлень до 
публікацій у наукових журналах, що реферуються, – проте, ще не 
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вивчених безпосередньо в саду. Сад не поширює на Середньому 
Заході США (кліматичний аналог саду) рослини категорій «R», «P» 
і «E», а категорії «W» – поширює, але зі спеціальними коментуван-
нями. 

Додаток 5

Витяг з Міжнародного стандарту з фіто-санітарних заходів 
No. 11. «Про фіто-санітарний ризик» 

(за ISPM 2006. ISPM No. 11)

Стандарт передбачає оцінку інформації за такими ознаками. 
1. Оселища, яким надається перевага. 
2. Кліматичні, ґрунтові вимоги та вимоги зволоження.
3. Онтогенез. 
4. Природний чи антропогенний спосіб розповсюдження. 
5. Репродуктивна здатність. 
6. Передбачуване використання. 
7. Легкість розпізнавання та ідентифікації. 
8. Стійкість, конкурентоздатність. 
9. Риси, що можливо, придатні для контролю. 
10. Економічні, екологічні та соціальні наслідки вторгнення. 
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ПОДЯКА

Укладачі щиро дякують голові Ради ботанічних садів та 
дендропарків України, члену-кореспонденту НАН України, 

доктору біологічних наук, професору 
Тетяні Михайлівні Черевченко 

за цінні зауваження та поради стосовно політики щодо інвазійних 
чужорідних видів в цілому та тексту Кодексу, зокрема
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МІСЦЕ ДЛЯ НОТАТОК
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МІСЦЕ ДЛЯ НОТАТОК
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МІСЦЕ ДЛЯ НОТАТОК
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НАУКОВЕ ВиДАННЯ

КОДЕКС ПОВЕДІНКи
БОТАНІЧНиХ САДІВ ТА ДЕНДРОПАРКІВ УКРАЇНи

ЩОДО ІНВАЗІЙНиХ ЧУЖОРІДНиХ ВиДІВ.

 

Укладачі:

Раїса Іванівна Бурда,
Світлана Анатоліївна Приходько,

Анна Аркадіївна Куземко,
Наталія Олександрівна Багрікова

На першій сторінці обкладинки: 
Xanthoxalis corniculata (L.) Small 

Фото В.М. Остапко 

На останній сторінці обкладинки зверху вниз:
Opuntia phaeacantha Engelm.

Фото Н.О. Багрікової

Echinochloa crusgalli (L.) P. Beauv.
Фото Р.І. Бурди

Clematis flammula L.
Фото Н.О. Багрікової






