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Abstract. Callitriche cophocarpa was found in high mountain waters of the Svydovets Mts. This species has not been listed 
in the high mountain flora of the Ukrainian Carpathians. The upper elevation limit for the species range was registered 
at 1577 m a.s.l. in Lake Dogyaska. An updated description of the species and drawings of the main distinguishing features 
are given.
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Рід Callitriche L. у фло рі Ук ра ї ни на лі чує п'ять ви дів, 
з яких чо ти ри на во дять ся для Ук ра їнських Кар
пат. Се ред них лише C. cophocarpa Sendtn. тра п ля
єть ся у Сви до вецько му ма си ві, проте в літературі 
для жодного з високогірних регіонів Українських  
Карпат не наводився (Dobrochayeva, 1955; Fodor, 
1974; Chopyk, 1976; Barbarych, 1977; Dobychina, 
1987; Chopyk, Fedoronchuk, 2015). 

Аре ал виду охо п лює Цен траль ну, Схід ну, Пів
ніч ну Єв ро пу і За хід ний Си бір. Вид по ши ре ний 
на ви со ті від рів ня моря у Скан ди на вії і до 1200 м 
у гірсько му ма си ві Юра у Швей ца рії (Lansdown, 
2013), в Поль щі – до 1300 м над р. м. (Szeląg, 2000) 
у Сло вач чи ні – до 1250 м (Zahradníková, 1982); 
най ви щим ло ка лі те том виду вва жа єть ся 1379 м над  
р. м. у про він ції Бел лу но в Іта лії (Lansdown, 2013).

У ході до слі джен ня ви со ко гір ної рос лин ності 
Сви до вецько го ма си ву 05.07.2014 ми на тра пи ли на 
не ве ли ке безіменне озер це, в яко му було зна йде
но C. cophocarpa. Озер це, пло щею при близ но 50 м2, 
роз та шо ва не при вер ши ні гори у не ве ли ко му карі 
між го ра ми Ста ра та Мала Близ ни ця, на відста ні 
2,7 км по від ро гу на пів ден ний за хід від ос танньої 
у ко ор ди на тах N 48°11’47.3’’ E 24°13’5.5’’. Біль шу 
час ти ну його пло щі за ймає уг ру по ван ня асо ціа ції 
Sphagno recurvi-Caricetum rostratae Steffen 1931. На 

© Т.М. ФОСТЯК, Л.О. ТАСЄНКЕВИЧ, 2016

ви то ку по тіч ка, який бере по ча ток із цьо го озер
ця, роз міс ти ло ся уг ру по ван ня Scirpetum sylvatici 
Ralski 1931. Ді лян ку озе ра з від кри тою во дою зав
глиб шки при близ но 30 см, пло ща якої ста но вить 
20% пло щі озе ра, займає C. cophocarpa, яке утворює 
моновидове угруповання.

Зі бра ні зраз ки C. cophocarpa не ви но сять ро зет
ку на по верх ню води, а пов ністю за ну ре ні у тов щу 
води, що впли ває на їхній зов ніш ній ви гляд: стеб
ла не роз га лу же ні, ко рот кі, не вко рі не ні, лист ки від 
лі ній них до ло па то по діб них, не дов гі.

Ок рім на ших збо рів та лі те ра ту ри, про ана лі зо ва
но гер бар ні зраз ки у гер ба рі ях LW, LWS і KW. Ви яв
ле но, що є збо ри двох дослідників зі Сви до вецько
го ма си ву – Я. Кар да ша (LW) та Л. Борсукевич 
(LWS). «Сви до вець, кар Ап ши нецький Схід ний 
[~1485 м над р. м.], пн. сх. ек спо зи ція. Заболочений 
осоковий берег озера; 17.08.1989, Я. Кардаш», «За
кар патська обл., Ра хівський рн, Сви до вецький ма
сив. Кар Ге ре шаський Ве ли кий [До гя ска; ~1570 м 
н р. м.] Вер хо ве тор фо восфаг но ве бо ло то ниж че 
озе ра. По краю бо ло та; 10.08.1989, Я. Кардаш»; 
«За кар патська обл., Ра хівський рн, хр. Сви до вець, 
уроч. Дра гоб рат; вис. по над 1500 м н. р. м. 22.07.2010, 
Л. Борсукевич», «За кар патська обл., Ра хівський рн, 
хр. Сви до вець, оз. До гя ска; вис. 1600 м н. р. м. 
[дійс на ви со та роз та шу ван ня озе ра – 1577 м над  
р. м. – авт.]; 15.07.2007, Л. Борсукевич». 
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Під час ек спе ди цій 2014–2015 рр. у ви со ко гір'я 
Сви до вецько го ма си ву, нам не тра п ляв ся цей вид 
в озе рах Дра гоб ра ту та Ап шин ця, а у бо ло тах ниж
че оз. До гя ска умо ви для зрос тан ня да но го виду не 
збе рег ли ся (рис. 1).

Цікавою особливістю, виявленою у всіх пере гляну
тих особин зі Свидовця (зразки, які зберігаються 
у гербарії LW та в наших зборах), є незапліднені 
плодолистки, що розташовані ближче до стебла.

Хоча вид не є но вим для фло ри Ук ра ї ни, про
те опи си, які на во дять ся у віт чиз ня ній лі те ра ту рі, 
є не точ ни ми, як і ри сун ки (Dobrochayeva, 1955; 
Dobychina, 1987), про що зга дує Б. Пав лов скі ще 
1959 року у «Фло рі Поль щі» (Pawłowski, 1959). А у 
«Фло рі УРСР» (Dobrochayeva, 1955) під си но ні мом 
C. cophocarpa – C. polymorpha Lönnr. опи су єть ся вид 
C. hamulata Kütz. ex W.D.J. Koch. Тому вва жає мо за 
пот ріб не на да ти більш де таль ний опис виду.

Callitriche cophocarpa Sendtner
Syn.: Callitriche platycarpa Kütz. var. major 

Kütz., C. platycarpa var. minor Kütz., C. polymorpha 
Lönnr., C. transsilvanica Schur, C. longistyla Norman, 
C. palustris L. subsp. polymorpha (Lönnr.) Emberger 
& Maire. Укр.: Ви ри ни ця ту по п лід на (Dobychina, 
1987), в. ту по п ло да (Slovnyk…, 2004).

Дуже мін ли вий вид, за леж но від се ре до ви ща іс
ну ван ня має ве ли ку ам п лі ту ду ва ріа ції ве ге та тив
них час тин за фор мою та роз мі ра ми. Але пло ди, на 
про ти ва гу, ма ють не змін ний ви гляд, який висту пає 
ді аг ностич ною оз на кою для цьо го так со ну. Стебло 
зав дов жки 4–50(80) см, як пра ви ло, до б ре роз га
лу же не, про те дея кі фор ми ма ють дуже ко рот ке і 
не роз га лу же не стеб ло; на по верх ню води час то ви
но сить ро зет ку лист ків. Вони різ ної фор ми: ниж ні 
під вод ні – дов гасті вузько лі ній ні з од ні єю жил кою, 
на вер хів ці з ви їм кою, але не роз ши ре ні і без за гос

Рис. 1. Поширення Callitriche cophocarpa у високогір'ї  Свидовецького масиву (Українські Карпати):

1 – гірські хребти; 2 – річки та потоки; 3 – головні гірські вершини; 4 – зразки з гербаріїв; 5 – особисті збори

Fig. 1. Distribution of Callitriche cophocarpa in high mountains of the Svydovets Mts (Ukrainian  Carpathians):

1 – mountain ranges; 2 – rivers and streams; 3 – main mountain peaks; 4 – herbarium data; 5 – personal collection
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тре них кін ці вок; пла ваю чі лист ки вузько або ши
ро ко ло па то по діб ні, із трьо ма або біль ше жил ка ми, 
кли но по діб но зву же ні до ос но ви, час то всі лист ки 
та кої фор ми. Квіт ки не по міт ні, од носта те ві, роз
ви ва ють ся лише над во дою в па зу хах верх ніх пла
ваю чих лист ків, із дво ма сер по по діб но за гну ти ми 
вузьки ми лус ку ва ти ми про зо ри ми при квіт ка ми 
1–1,2 мм зав дов шки, без оцві ти ни. Чо ло ві ча квіт
ка од но ти чин ко ва, 2,5–3 мм зав дов жки, з дво ма 
пи ля ка ми при близ но 0,5 мм зав дов жки. В жі но чій 
квіт ці одна зав'язь з дво ма при ймоч ка ми на міц
но му (3–6 мм завтов шки) дов го му, спо чат ку пря
мостоя чо му, піз ні ше ві діг ну то му стовп чи ку, який 
дов го за ли ша єть ся при пло дах (рис. 2).

Пло ди ок руг лої фор ми (іно ді тро хи шир ші, ніж 
дов ші, або на впа ки), сплюс ну ті з бо ків, 1–1,3 мм 
зав дов жки і зав шир шки, сірогні до го або бурогні
до го кольо ру, за гос тре ні і без кри ла по кілю, рід
ко із зни каю чою об ля мів кою; обид ві по ло вин ки 
(пло до лист ки) з'єднуються між со бою що най менш 
до 3/4 ши ри ни пло ду; дроб ні пло ди ки ви раз ні; 
по здовж ня бо роз на між ними (з ши ро ко го боку 
плода) до во лі міл ка (рис. 3).

Ви рос тає у воді та на во ло го му субстра ті. У дріб
них річ ках, ка на вах, ро вах, за во дях, бо ло тах, озе
рах, став ках, ка лю жах. У воді із ки слою або луж ною 
ре ак ці єю.

Ха рак тер ний вид сою зу Hottonion Segal 1964 
кла су Potametea Klika in Klika et Novak 1941 
(Matuszkiewicz, 2007).

Вид C. cophocarpa за не се ний до Чер во но го 
спи ску Між на род но го сою зу охо ро ни при ро ди 
(МСОП) (Lansdown, 2013) до ка те го рії LC (Least 
Concern), ос кіль ки ши ро ко роз по всю дже ний і не є 
під за гро зою. Про те його зник нен ня з фло ри ви
со ко гір'я є мож ли вим че рез пе ре си хан ня во дойм у 
зв'язку із клі ма тич ни ми змі на ми, або ж че рез сук
це сій ну транс фор ма цію рос лин но го по кри ву та ан
тро по ген не на ван та жен ня, яке знач но зрос ло ос
тан нього часу. Саме збіль шен ня кіль кості ту ристів, 
які від ві ду ють ви со ко гір ні озе ра, може спри чи ни ти 
зник нен ня гід ро фі тів з фло ри цих озер. Сук це сій
ни ми про це са ми за рос тан ня озер та бо літ мож на 
по яс ни ти сьо го дніш ню від сут ність C. cophocarpa 
поблизу оз. Ге ре шаська, а ан тро по ген ни ми чин ни
ка ми – ви тіс нен ня ба гатьох гід ро фі тів з оз. Ап ши
нець.

Callitriche cophocarpa поки не пот ре бує особ ли
вої охо ро ни у ниж чих поя сах гір, але, на нашу дум
ку, за про ва джен ня су во рі шо го ре жи му охо ро ни зі 
змен шен ням ан тро по ген но го впли ву для збе ре
жен ня ви до во го різ но ма ніт тя не об хід не для ви со
ко гір них озер, озе рець та ін ших во дойм.

Дані мо жуть бути ви ко риста ні для до пов нен
ня ін фор ма ції про ви сот ну межу по ши рен ня 
C. cophocarpa, по да ну в спи ску МСОП, та при ство
рен ні но вих зве день з фло ри Кар пат та Ук ра ї ни.

Зі бра ні гер бар ні зраз ки C. cophocarpa у високогір'ї 
Свидовецького масиву передано до гербарію LW.

Рис. 2. Вигляд маточкової квітки у пазусі листка (а) та 
стиглих плодів (b) Callitriche cophocarpa за Павловським 
(Pawłowski, 1959)

Fig. 2. General view of pistillate flower in leaf axil (a) and ripe 
fruit (b) of Callitriche cophocarpa, according to B. Pawłowski 
(Pawłowski, 1959)

Рис. 3. Поперечний переріз через плід Callitriche 
cophocarpa за Павловським (Pawłowski, 1959)

Fig. 3. Cross section of fruit of Callitriche cophocarpa, 
according to B. Pawłowski (Pawłowski, 1959)
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Callitriche cophocarpa виявлено у високогірних водоймах 
Свидовецького масиву. Даний вид для високогір'я Укра
їнських Карпат раніше не наводився. За гербарними 
зразками встановлена нова межа висотного поширення 
виду, що становить 1577 м над р. м. (оз. Догяска). У статті 
подані основні діагностичні ознаки виду.
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Callitriche cophocarpa обнаружен в высокогорных водо
емах Свидовецкого массива. Ранее этот вид для высо
когорья Украинских Карпат не приводился. По гербар
ным образцам установлена новая граница высотного 
распространения вида, составляющая 1577 м над у. м. 
(оз. Догяска). В статье приведены основные диагности
ческие признаки вида.
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