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ЗНАХІДКА MARSILEA QUADRIFOLIA (MARSILEACEAE) У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Безсмертна О.О., Соколенко О.А., Перегрим М.М. Знахідка Marsilea quadrifolia (Marsileaceae) у Київській 
області. — Укр. ботан. журн. — 2015. — 72(6): 555—558.

Наведено інформацію про знахідку двох локалітетів Marsilea quadrifolia L. (Marsileaceae) на території заказника 
«Козинський» у долині р. Козинки, в околицях с. Козин Обухівського р-ну Київської обл. Описано особливості 
місцезростань виду, дискутується питання природного або антропогенного походження виявлених локалітетів 
M. quadrifolia. Акцентується увага на можливості та наслідках занесення у природні екотопи видів рослин, які 
активно використовуються в акваріумістиці.

К л ю ч о в і   с л о в а: Marsilea quadrifolia, флористична знахідка, рідкісний, зникаючий вид, Червона книга 
України

Marsilea quadrifolia L. (Marsileaceae) — рід кіс ний і 
зни каю чий вид при род ної фло ри Ук ра ї ни (Dubyna, 
Chorna, 2009), який охо ро ня єть ся на єв ро пейсько-
му та сві то во му рів нях (Bilz et al., 2011; Gupta, 
2013). Він має до во лі ши ро ке роз по всю джен ня: 
Се ред зем но мор'я, Се ред ня, Ат лан тич на та пів-
день Схід ної Єв ро пи, Кав каз, Пів ден на, Пів ден-
но-Схід на та Схід на Азія, а та кож Пів ніч на Аме-
ри ка (Bobrov et al., 1974; Dubyna, 1981; Benson et 
al., 2004; Dubyna, Chorna, 2009; Bruni et al., 2013). 
В Ук ра ї ні M. quadrifolia фік су ва ла ся на те ри то рії 
де кіль кох ре гіо нів: у За кар пат ті, Львівській, Во-
линській, Іва но-Фран ківській, Тер но пільській, 
Він ницькій та Одеській об лас тях (Zawadzki, 1835, 
1836; Pachoskii, 1927; Komendar, Fodor, 1966; Bobrov 
et al., 1974; Chopik, 1978; Dubyna, 1981; Zaverukha, 
1985; Dubyna, Chorna, 2009). Ві до мі ло ка лі те ти 
виду при уро че ні до ба сей нів рі чок Ду наю, Дніст ра 
та Пів ден но го Бугу. По ві дом ля ло ся та кож про ві до-
крем ле ну зна хід ку на Шацьких озе рах у За хід но му 
По ліс сі. Нині міс це зна хо джен ня M. quadrifolia під-
твер джу єть ся лише в до ли ні р. Ла то ри ця (ба сейн 
р. Ду най, За кар патська обл.) (Komendar, Fodor, 
1966; Kish et al., 2009). Тому з'ясування су час но го 

по ши рен ня цієї рід кіс ної, зни каю чої вод ної па по-
ро ті є важ ли вим зав дан ням у кон тексті ус піш но го 
збе ре жен ня виду.

Під час ек спе ди цій них до слі джень у серп ні–ве-
рес ні 2015 р. в око ли цях смт Ко зин Обу хівсько-
го р-ну Ки ївської обл., у до ли ні р. Ко зин ка (ба сейн 
Дніп ра), на те ри то рії ланд шафт но го за каз ни ка за-
галь но дер жав но го зна чен ня «Ко зинський» ми вия-
ви ли нове міс це зна хо джен ня M. quadrifolia. Тут вид 
представ ле ний дво ма ло ка лі те та ми пло щею 3,5 і 
2 м2 від по від но на відста ні при близ но 500 м один 
від од но го.

У пер шо му ло ка лі те ті M. quadrifolia зростає у при-
бе реж ній зоні од но го з ру ка вів р. Ко зин ки — на су-
хо до лі й у воді до гли би ни близько 40–50 см. За галь-
не про ек тив не по крит тя вод ної по верх ні — до 25 %. 
Про ек тив не по крит тя ви яв ле ної па по ро ті ста но-
вить близько 5 %. У рос лин но му уг ру по ван ні та кож 
бе руть участь Typha angustifolia L. (10 %), Hydroharis 
morsus-ranae L. (5 %), Ceratophyllum demersum L. 
(5 %), по оди но ко за фік со ва ні Fontinalis antipyretica 
Hedw., Hottonia palustris L., Lemna trisulca L., Nuphar 
lutea (L.) Smith, Salvinia natans (L.) All., Sparganium 
emersum Rehman, Spirodela polyrrhiza (L.) Schleid., 
Stratiotes aloides L. Під крес ли мо, що вздовж бе ре-
га до са мо го урі зу води до мі нує Amorpha fruticosa L. © О.О. БЕЗСМЕРТНА, О.А. СОКОЛЕНКО, 
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із не знач ною до міш кою Salix caprea L. (3–5 %). 
На ос віт ле них міс цях і в за рос тях ча гар ни ків роз-
ви ва ють ся Bidens cernua L., Carex pseudocyperus L., 
Lycopus europaeus L., Persicaria dubia (Stein) Fourr., 
Calystegia sepium (L.) R. Br., Solanum dulcamara L. 
Слід за зна чи ти, що у при бе реж ній сму зі ви яв ле-
но знач ну кіль кість цьо го річ них осо бин Amorpha 
fruticosa, на віть між рос ли на ми Typha angustifolia на 
при то п ле них во дою ді лян ках.

Дру гий ло ка лі тет зна хо дить ся в при бе реж-
ній зоні внут рішньої во дой ми умов но го ост ро ва 
між ру ка ва ми р. Ко зин ки. Ймо вір но, ця ста ри ця 
може спо лу ча ти ся з ос нов ним рус лом під час по-
ве ней. За галь не про ек тив не по крит тя вод но го пле-
са — 100 %. Тут ра зом із Marsilea quadrifolia (5 %), 
що зростає як на су хо до лі, так і у воді до гли би-
ни 10–20 см, ви яв ле ні Wolffia arhizza (L.) Horkel 
ex Wimmer (90 %), Salvinia natans (3 %), Spirodela 
polyrrhiza (3 %), по оди но ко тра п ляють ся Hydroharis 
morsus-ranae, Stratiotes aloides. Слід за ува жи ти, що 
чи ма ла час ти на бе ре га знач но за ті не на гіл ка ми 
Quercus robur L. і Betula pendula Roth, які зроста ють 
уз довж во дой ми на під ви щен ні. Та кож тут роз ви ну-
тий, фак тич но до са мо го урі зу води, ча гар ни ко вий 
ярус — Amorpha fruticosa (до 80 %), Salix caprea L. 
(до 10 %), Rhamnus cathartica L. Трав'яний ярус із 
про ек тив ним по крит тям до 50 % ре пре зен то ва ний 
Bidens cernua, Carex pseudocyperus, Iris pseudacorus L., 
Lycopus europaeus і Rumex hydrolapathum Huds. 

Звіс но, зна хід ка M. quadrifolia у ба сей ні Дніп ра є 
до во лі не очі ку ва ною, ос кіль ки най ближ чі іс ную чі 
на сьо го дні ло ка лі те ти виду ви яв ле ні в За кар пат ті 
та дель ті Ду наю (Dubyna, Chorna, 2009; Strat, 2012). 
Тому пе ред ав то ра ми пос та ло пи тан ня щодо при-
род ності по хо джен ня виду, особ ли во вра хо вую чи 
на слід ки ос тан ніх ама торських ек спе ри мен тів із 
ак ва рі ум ни ми ви да ми рос лин і риб (Lushpa, 2009; 
Kutsokon et al., 2012; Kazarinova et al., 2014) та, влас-
не, по пу ляр ність цієї вод ної па по ро ті се ред ак ва-
ріу містів. Про те, зва жив ши всі ар гу мен ти, схи ляє-
мо ся до дум ки, що ло каль ні по пу ля ції M. quadrifolia 
в до ли ні р. Ко зин ки є при род но го по хо джен ня, ос-
кіль ки: 1) за пло щею та част кою про ек тив но го по-
крит тя M. quadrifolia вони по діб ні до ві до мих за кар-
патських по пу ля цій, до слі дже них пер шим ав то ром 
цьо го по ві дом лен ня в рам ках про ек ту «Conservation 
of rare aquatic ferns' natural habitats in Ukraine» за під-
трим ки «Rufford Small Grants Foundation»; 2) чіт ко 
просте жу єть ся од но тип ність міс цез ростань виду — 
міл ко вод дя зі стоя чою во дою (тов ща води — до 

20 см), що до б ре про грі ва ють ся (ос віт ле ні ді лян ки) 
та при уро че ні до пев но го типу субстра ту (те ри ген-
ний мул) із не знач ною кіль кістю або ж ціл ко ви тою 
від сут ністю вод них мак ро фі тів; 3) як на За кар пат-
ті, так і в умо вах Ки їв щи ни ви яв ле но осо би ни зі 
спо ро кар пія ми, і спо ро но шен ня від зна че но лише 
в на зем ної фор ми виду; 4) на яв ність дос татньо від-
да ле них двох ло каль них по пу ля цій M. quadrifolia в 
за каз ни ку «Ко зинський». Ра зом з тим ро зу міє мо, 
що на бли зи ти ся до ос та точ ної від по ві ді в цьо му 
пи тан ні мож на лише із засто су ван ням мо ле ку ляр-
но-ге не тич них ме то дів до слі джень.

Якщо ж наше при пу щен ня щодо при род ності 
ви яв ле но го міс це зна хо джен ня M. quadrifolia є пра-
виль ним, то пи тан ня його по хо джен ня усе-та ки за-
ли ша єть ся від кри тим. Важ ко по ві ри ти, що в око-
ли цях м. Киє ва така по пу ля ція іс нує три ва лий час 
і досі не фік су ва ла ся фа хів ця ми-бо та ні ка ми. Тому 
вва жає мо, що ло каль ні по пу ля ції M. quadrifolia на 
те ри то рії за каз ни ка «Ко зинський», імо вір но, від-
нос но мо ло ді за ві ком, а ді ас по ри виду мог ли пот-
ра пи ти сюди зав дя ки міг рую чим во до плав ним 
пта хам, ос кіль ки та кий шлях пе ре не сен ня ді ас-
пор вод них па по ро тей уже роз гля дав ся в лі те ра ту рі 
(Szczęśniak, Szlachetka, 2008). 

Ана лі зую чи пер спек ти ви збе ре жен ня 
M. quadrifolia в до ли ні р. Ко зин ки, від зна чи мо по-
зи тив у тому, що цей вид зростає на те ри то рії при-
род но-за по від но го фон ду за галь но дер жав но го зна-
чен ня і, від по від но, є всі підста ви для того, щоб він 
іс ну вав тут три ва лий час. Ра зом з тим конста тує-
мо, що в за каз ни ку «Ко зинський» спос те рі га єть ся 
знач на кіль кість по ру шень ре жи му охо ро ни цьо го 
об'єкта. Зок ре ма, пер ший ло ка лі тет M. quadrifolia 
пе ре бу ває під особ ли вим ри зи ком, ос кіль ки він 
дуже близький до рек реа цій ної ді лян ки — на бе ре зі 
по міт ні слі ди при ча лю ван ня чов нів, ви ру бу ван ня 
ча гар ни ків, роз ве ден ня ба гать й інші мар ке ри ан-
тро по ген ної ді яль ності. Тому в най ближ чо му май-
бутньо му не об хід но до мог ти ся ви ко нан ня про пи-
са но го ре жи му охо ро ни цієї за по від ної те ри то рії.

Та ким чи ном, наша зна хід ка M. quadrifolia в Ки-
ївській обл. до пов нює ві до мості щодо су час но-
го по ши рен ня цьо го рід кіс но го, зни каю чо го виду 
сві то вої фло ри. Та кож пос тає чи ма ло пи тань щодо 
мож ли вості та на слід ків розповсюджен ня ви дів 
рос лин, які нині ак тив но ви ко ристо ву ють ся ак ва-
ріу міста ми.

Зі бра ні гер бар ні зраз ки пе ре да ні до гер бар них 
фон дів Інсти ту ту бо та ні ки іме ні М.Г. Хо лод но го 
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НАН Ук ра ї ни (KW, № 115946), Бо та ніч но го саду 
іме ні акад. О.В. Фо мі на ННЦ «Інсти тут біо ло гії» 
Ки ївсько го на ціо наль но го уні вер си те ту іме ні Та-
ра са Шев чен ка (KWHU) та ка фед ри бо та ні ки Ки-
ївсько го на ціо наль но го уні вер си те ту іме ні Та ра са 
Шев чен ка (KWU).
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Находка Marsilea quadrifolia (Marsileaceae) в Киевской 
области. — Укр. ботан. журн. — 2015. — 72(6): 555—558.
1 Учебно-научный центр «Институт биологии» 
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ул. Саксаганского, 52-А, г. Киев, 01033, Украина

Приведена информация о находке двух локалитетов 
Marsilea quadrifolia L. (Marsileaceae) на территории заказ-
ника «Козинский» в долине р. Козинка, в окрестностях 
с. Козин Обуховского р-на Киевской области. Описа-
ны особенности местопроизрастания вида, обсужда-
ется вопрос происхождения выявленных локалитетов 
M. quadrifolia — природного или антропогенного. Ак-
центируется внимание на возможности и последствиях 
занесения в природные местообитания видов растений, 
которые сегодня активно используются в аквариумисти-
ке.

К л ю ч е в ы е   с л о в а: Marsilea quadrifolia, 
флористическая находка, редкий, исчезающий вид, 
Красная книга Украины.
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A find of Marsilea quadrifolia L. (Marsileaceae) in two lo-
calities in Kozynskyi reserve, within the Kozynka River val-
ley near Kozyn village, Obukhiv District, Kyiv Region, is re-
ported. Features of the species habitat are described. Natural 
or anthropogenic origin of the new localities of M. quadrifolia 
is considered. Possible consequences of introduction of the 
plant species widely used in aquariums into natural habitat are 
discussed.

K e y   w o r d s: Marsilea quadrifolia, floristic finding, rare 
and treatened species, Red Data Book of Ukraine, Ukraine.
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університет імені О.О.Богомольця. – К.: Фітосоціоцентр, 2015. – 128 с. 

Навчальний посібник створено на основі робочої програми для студентів фармацевтичних факультетів 
вишів. Він містить блок інформаційних матеріалів для комплексного узагальнення знань у галузі лікарських 
рослин, біологічно активних речовин  з них, дії на організм людини та використання у фітотерапії. У 
посібнику викладено теоретичні матеріали та завдання для практичної роботи за тематичним планом 
занять.

Посібник  знадобиться для викладання спецкурсу «Лікарські рослини і фітотерапія» у вищих фармацевтичних 
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