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Annotation. А comparative analysis of the pollen fertility of the representatives of the autochthonous and allochthonous fractions of the spontaneous flora of Ukraine within the genera Medicago L., Veronica L., model species were selected: Medicago falcata L. (gemiapophyte), M. sativa L. (kenophyte), Veronica beccabunga L. (indigenophyte), V. agrestis L. (archeophyte).  It has been established that in adventive plants fertility of pollen is generally higher than in aboriginal plants.
Синантропізація є одним із найбільш чітко виражених наслідків впливу людського фактору на природну флору. Збільшення числа особин еврибіонтних адвентивних і зменшення стенобіонтних аборигенних видів, гомогенізація травостою, заміна цінних аборигенних кормових трав інвазійними рослинами – всі ці питання є безперечно актуальними. 
Мета роботи полягає в аналізі рівня фертильності пилкових зерен (п.з.) представників автохтонної і алохтонної фракцій спонтанної флори на прикладі видів родів Medicago L.: M. falcata L. (геміапофіт), M. sativa L. (кенофіт)  та Veronica L.: V. beccabunga L. (індигенофіт), V. agrestis L. (археофіт), які характеризуються різною екологічною амплітудою,  адаптивною стратегією та конкурентоздатністю. 
Визначення фертильності п.з. проводилось йодним методом (Алєксєєва, 2012), в основі якого лежить визначення вмісту крохмалю у фертильних і стерильних п.з. Підраховували життєздатні і нежиттєздатні п.з. в 15 полях зору. Отримані результати аналізували загальноприйнятими статистичними методами обробки інформації. 
Відмічено, що пилок досліджуваних видів у вологому стані змінює форму, що, ймовірно, пояснюється особливостями його структури (наявність апертур, будова екзини тощо). У сухому стані п.з. роду Medicago мають овально-видовжену форму, а у вологому – округло-трикутну; п.з. Veronica – округло-трикутну, яка змінюється на кулясту. Встановлено, що середній відсоток фертильності пилку алохтонних рослин (M. sativa L. – 74,60 %; V. agrestis – 92,13 %) є вищим ніж у автохтонних (M. falcata – 51,66 %; V. beccabunga L. – 72,86 %). Відсоток деформованих п.з. у всіх досліджуваних видів алохтонної фракції: M. sativa L.– 5,2%, V. agrestis – 4,7% є нижчим, ніж у видів автохтонної фракції: M. falcata 8,0 %; і V. beccabunga L. – 8,9 %.
 Отже, чужорідні види рослин на відміну від аборигенних, характеризуються вищим рівнем фертильності пилку, широкою екологічною амплітудою, стрес-толерантністю, високим ступенем натуралізації. Вони можуть використовувати ресурси нового середовища, недоступні для місцевих видів, витісняти автохтонні види рослин, зменшуючи біорізноманіття екосистем.



