
Рослинний світ Землі формувався на протязі довгого 
геологічного періоду її розвитку. 

Перші організми у вигляді синьо-зелених водоростей 
виникли 3,5-3,0 млрд. років тому наприкінці архейської ери. 
Земля була тоді зовсім молодою – всього 1,0-1,5 млрд. років 
після свого виникнення. 

З появою синьо-зелених водоростей розпочався довгий і 
багато в чому драматичний шлях становлення рослинного 
царства Землі. Лише через 3 млрд. років після їх появи 
з’явились перші наземні рослини, це відбулось 400 млн. років 
тому. І лише 140-130 млн. років тому з’явились перші квіткові 
рослини. На протязі цих мільярдів і сотень мільйонів років 
з’являлись і зникали десятки тисяч видів рослинних організмів. 
Та кількість видів рослин, яка є в сучасні часи складає лише 
декілька відсотків від загальної кількості, яка мала місце в 
динамічному русі їх появи і зникнення. 

Основою існування кожного виду живих організмів є його 
генетичний код, замкнений в довгому ланцюзі молекули 
дезоксірибонуклеїнової кислоти (ДНК). ДНК є носієм 
генетичної інформації будь-якого живого організму, її окремі 
частини являють гени, кожний з яких відповідає за певну 
властивість і ознаку організму. Із покоління в покоління 
переходить ДНК відповідного організму, яка формує нові 

ВСТУП 
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молоді покоління. 
Ознаки і властивості молодих організмів обов’язково 

повинні бути такими, щоб він міг існувати в конкретних умовах 
оточуючого середовища – їжа, тепло, волога, сонячна енергія та 
інші, все те, що в комплексі складає екологічні умови. 

Але на протязі тисяч і мільйонів років умови оточуючого 
середовища на Землі змінюються. Змінюється стан літосфери, 
умови водного забезпечення, температурний режим. Отже нові 
покоління живих організмів поступово переходять в нові 
екологічні умови. Виживання нових поколінь можливе лише 
при умові поступової перебудови структури ДНК. Отже 
структура ДНК також поступово змінюються (еволюціонує). 
Цей процес дуже повільний і нові якості ДНК формуються на 
протязі тисячоліть і мільйонів років. Але, якщо ДНК не встигне 
набути нових властивостей, необхідних для існування видів в 
змінених екологічних умовах, даний вид зникне. Саме це має 
місце в історії еволюції рослин. Зникають ті види ДНК, які не 
встигають перебудуватись. Цей біологічний процес 
обов’язковий для всіх видів живих організмів і він став 
необхідною властивістю, яка забезпечує тривалість існування 
виду. 

Теоретично кожний вид (і його ДНК) може існувати вічно і 
без змін своєї структури, але, якщо не змінювались умови 
оточуючого середовища. А це суперечить природі Землі. Зміна 
умов середовища і зміна структури ДНК відбуваються повільно 
і синхронно. Але бувають ситуації, коли зміна умов оточуючого 
середовища відбувається раптово або скоріше, ніж в ДНК 
з’являються нові властивості. В геологічній історії Землі є 
численні приклади таких катастрофічних явищ, коли внаслідок 
раптової зміни екологічних факторів протягом відносно 
невеликого періоду часу зникали численні види, які пишно 
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існували до того, але не встигли перебудуватись і адаптуватись 
до змінених умов середовища. 

Отже, маємо дві причини природного зникнення видів: 
• коли ДНК того чи іншого виду не володіє 

особливістю перебудовуватись  стосовно 
поступових змін екологічних факторів; 

• коли зміна екологічних факторів відбувається так 
швидко, що перебудова ДНК, внаслідок її 
біологічної властивості не можлива за такий 
відносно короткий період. 

В таких суперечливих умовах сформувався сучасний видовий 
склад рослинності Землі, тобто його біологічне різноманіття.  

На даний період в біосфері Землі офіційно зареєстрована 
наявність 400-500 тисяч видів рослин. До цієї кількості щорічно 
додається декілька тисяч нових видів, які раніше не були 
виявлені. Одночасно зникає певна кількість видів, що існували 
раніше. Це природній процес еволюції рослин. 

З наведеної кількості зареєстрованих видів рослин людина 
використовує для своїх потреб 23 тисячі видів, з яких їстівних – 
2897 видів. За період існування людини розумної (Homo sapiens) 
вона вивела більше 6000 нових сортів культурних рослин. Слід 
відмітити, що існує 90 видів рослин, без яких існування людини 
не можливо. Але любий існуючий вид рослини є складовою 
частиною біосфери Землі, а в комплексі всі такі частинки 
складають єдине рослинне Царство, існуванням якого 
забезпечується існування всього живого, що існує на Землі, 
включно людину. Ось чому існування кожного виду рослин та 
його збереження актуальне для сучасної людини. 

Існування людини і суспільства не можливе без 
використання природних ресурсів, в тому числі земельних і 
рослинних. Чисельність людей невпинно зростає і темпи її 
приросту постійно збільшуються. Якщо подивитись на минуле 
сторіччя, то чисельність людей була така: у 1900 році  – 1 млрд. 
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617 млн., у 1920 – 1 млрд. 811 млн., у 1940 – 2 млрд. 298 тисяч, а 
у 1974 – 3 млрд. 930 тисяч, на кінець 2000 – орієнтовно 6 млрд. 
(рис. 1). 

У природі Землі внаслідок її еволюційного розвитку 
з’явився новий екологічний фактор – у вигляді  планетарної  
людської спільноти. Ця спільнота не може існувати без 
використання природних ресурсів Землі і Космосу. 6000-40000 
років тому люди засвоїли землеробство. З цього періоду 
почалось інтенсивне використання земельних угідь. На даний 
час під сільськогосподарське виробництво використовується 
19 млн. км2, або 13 % суші. З цієї кількості 17,8 млн. км2, або 
12,2 % суші – орні землі. 

Безумовно, на цій території відбулась прискорена зміна 
екологічних умов, яка істотно вплинула на стан рослинності. До 
природних екологічних  факторів, що формують процеси  
відновлення і відмирання видів, приєднався антропогенний 
фактор. Стало конче необхідно розібратись із станом процесу 
еволюції рослинного царства в сучасній ситуації. 

Прагнення людей зберегти видове різноманіття рослинного 
світу планети знайшло реалізацію в більш детальному вивченні 
стану рослинності на даному геохронологічному періоді. 

Були виявлені закономірності, які забезпечують стабільне 
існування в природних умовах того, чи іншого виду. Однією з 
таких особливостей є те, що особини, що належать до різних 
видів не можуть між собою схрещуватись, а якщо таке 
схрещення відбудеться, то потомство буде не життєздатне. 
Встановлено, що серед особин, які відносяться до одного виду 
не має абсолютно подібних за генетичними ознаками, однак 
існують окремі групи особин, які довгий час займають певний 
простір і на протязі довгого періоду відтворюють собі подібні 
покоління, що пристосувались до цих конкретних умов 
середовища. Внаслідок цього такі групи, лишаючись в цілому 
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біологічно і екологічно в межах виду, формують окремі 
популяції. Схрещування між особинами різних популяції одного 
виду відбувається без утруднень, потомство – життєздатне і 
набуває більш широкого діапазону генетично обумовлених 
ознак. Якщо ці додаткові ознаки забезпечують більш 
раціональне використання умов оточуючого середовища, то 
особини, які їх придбали, мають перевагу перед іншими 
членами популяції і через подальше покоління нащадків можуть 
формувати нові популяції, які можуть бути краще пристосовані 
до нових, трохи змінившихся, екологічних умов. Але стале 
існування кожної популяції можливе лише при умові, коли 
чисельність особин в неї не менше певного критичного рівня. 
Це такий рівень чисельності особин, при якому забезпечується 
певна інтенсивність відтворення особин наступних поколінь. 
Якщо чисельність особин даної популяції знижається нижче 
цього рівня, вона поступово зменшується і популяція зникає. 
Зникнення однієї або декількох популяцій не обов’язково 
викликає зникнення всього даного виду. Він може існувати і 
розширюватися за рахунок тих популяцій, які краще 
адаптувались до конкретних екологічних умов, навіть, якщо 
вони змінюються в часі. 

Оцінка життєздатності і біологічної стійкості популяції 
визначається в основному з урахуванням динаміки чисельності 
їх особин – збільшується вона чи зменшується, і конкретним 
положенням чисельності особин щодо рівня, при якому 
забезпечується стале відтворення чисельності особин в 
поколіннях. 

Рослини тих популяцій, в яких спостерігається стала 
тенденція до зменшення чисельності особин, або тих, в яких 
чисельність особин зменшилась до критичного рівня вважається 
такими, які потребують втручання людини до їх збереження. 
Такі популяції одержали статус рідкісних або зникаючих. Щоб 
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більш цілеспрямовано здійснювати заходи по їх збереженню 
проведена робота по виявленню таких популяцій, їх реєстрації і 
занесенню у відповідальний реєстр (список). Такі реєстри 
одержали назву Червоної книги. Збирання необхідної 
інформації для неї розпочалось з 1949 року МСОПом 
(Міжнародна спілка охорони природи і природних ресурсів). У 
1966 році вийшли перші томи “Червоної книги фактів” (“Red 
Data Book”). На 1979 рік в Червону книгу вже було занесено 
вищих судинних рослин – 681 вид, мохоподібних – 32, 
лишайників – 29, грибів – 20 видів. 

З’ясувалося, що на території Центральної Європи в останні 
сторіччя зникло 9-10 % видів вищих рослин, 25 % видів 
знаходиться під загрозою вимирання. В окремих країнах ці 
показники ще більше загрозливі. Так в Нідерландах зникло 37 % 
видів судинних рослин і 54 % існуючих видів знаходяться під 
загрозою зникнення. 

Процес подальшого зникнення видів рослин є 
невідворотнім, він є елементом еволюції рослинного царства. 

Перше видання Червоної книги України було у 1980 році. 
До неї було занесено 151 вищих рослин. Наступне видання 
Червоної книги України вийшло у 1996 році з умовою 
перевидання через кожні десять років. Згідно з положенням 
“Про Червону книгу України” в неї занесено всі види рослин, 
які зростають на території України і знаходяться під загрозою 
зникнення. 

У залежності від стану та ступеня загрози види рослин 
поділяються на декілька категорій: зниклі (0), зникаючі (І), 
вразливі (ІІ), рідкісні (ІІІ), невизначені (ІV), недостатньо відомі 
(V), відновлені (VІ). Характеристики кожної категорії такі: 

 
• зниклі (0): види, які раніше існували, але, про які 

після неодноразових пошуків відсутня будь-яка 
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інформація про їх існування в дикій природі; 
• зникаючі (І): види, що знаходяться під загрозою 

зникнення, збереження яких є малоймовірним, 
якщо продовжиться згубна дія факторів, що 
впливають на їх стан; 

• вразливі (ІІ): види, які у найближчому 
майбутньому можуть бути віднесені до категорії 
“зникаючих”, якщо продовжиться дія факторів, що 
впливає на їх стан; 

• рідкісні (ІІІ): види, популяції яких невеликі, які у 
даний час, не відносяться до категорії “зникаючих” 
або “вразливих”, хоча їм загрожує небезпека. 

 
Рослинний світ України налічує понад 25 тисяч видів, у 

тому числі приблизно і вищих рослин 4,5 тисяч, мохоподібних – 
800, водоростей – 4 тисячі, лишайників – 1 тисяча, грибів – 
15 тисяч. В останню Червону книгу занесено 541 вид (підвид, 
різновидність, форма) рослин, з яких вищих рослин – 439, 
мохоподібних – 28, водоростей – 17, лишайників – 27, грибів – 
30. Відносна кількість видів занесених в Червону книгу складає: 
всього 2,2 % рослин 9,7 %, мохоподібних 3,5 %, водоростей 
0,4 %, лишайників 2,7 %, грибів 0,2 %.  

З кількості видів, занесених в Червону книгу України, на 
Миколаївщині зустрічаються: рослин 29 видів, лишайників 2 
виду. За категоріями загрози зникнення види складають: І 
категорія – 6, ІІ – 16, ІІІ – 7. Деякі з них занесені в Європейський 


