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The work presents the characteristics of the eagrasiophytes of the Starobelsk grass-meadow steppe: the time of entry and the degree of naturalization. A significant prevalence of kenophytes, the presence of invasive species has been established. Over the past years, there have been wilderness of 6 new species, which speaks of accelerating the process of naturalization

Для розуміння процесів формування адвентивних фракції флор окремих регіонів необхідно з’ясувати спосіб занесення чужорідних видів у вторинний ареал. Велике значення при потраплянні на територію видів адвентивних рослин має влив на цей процес діяльності людини, прямої або опосередкованої. 
За способом занесення в адвентивній фракції флори,як Старобільського злаково-лучного степу,так і в адвентивній фракції флори України цілому значно переважають ксенофіти, тобто види, які потрапили на територію поза бажанням людини. Ергазіофігофітів, тобто видів що свідомо занесені на територію регіону, а з часом здичавіли у регіоні значно менше (33 %). Для території України наводиться 458 видів ергазіофігофітів, багато з них широко розповсюджені та мають високий рівень натуралізації (Protopopova, Shevera 2014). 
Слід відзначити, що більшість інвазійних видів рослин спочатку тривалий час культивувалися, і не виявляли ніяких тенденцій до здичавіння. Цей термін – лаг-фаза – для багатьохвидів інтродукованих в Європі становить, не менше 100 років.
Серед них представлені харчові, лікарські, декоративні рослини тощо, наприклад: Morus nigra L., Vitis vinifera L., Cerasus avium (L.) Moench, Cosmos bipinnatus Cav., Rudbeckia laciniata L. Частка ергазіофітів серед кенофітів досить висока, що пов’язано з активною господарською діяльністю на території району досліджень протягом останніх трьох століть. Процес здичавіння рослин відбувається постійно. За останні 5 років нами відмічено здичавіння наступних видів, Cosmos bipinatus Cav., Citrullus lanatus (Thunb.) Matsumet Nakai, Portulaca grandiflora Hook., Reynoutria japonica (Houtt.), Gaillardia aristata Pursh, Tagetes patulaL.
Це говорить про посилення процесу здичавіння культивованих видів та необхідність впровадження контролю за цим явищем. 

