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Вступ

Ін те рес до вив чен ня Сeratophyllum tanaiticum 
Sapegin ви зна ча єть ся на сам пе ред не дос тат ні
ми ві до мостя ми про його аре ал і особ ли вості по
ши рен ня на території України (наведений для 
Лівобережжя, півдня країни та Криму) (Dubyna et 
al., 1985; Chorna, 2006), у Східній та Центральній 
Європі, Західному Казахстані, на Кавказі (Tzvelev, 
2001). Наразі в літературі трапляються дещо 
суперечливі висновки щодо його розповсюдження. 
Вид характеризують і як понтійськокаспійський, 
і як реліктовий причорноморський ендемік, і як 
кавказькосхідноєвропейський (Dubyna et al., 
1985; Les, 1986; Tzvelev, 2001), а за найновішими 
даними він виявлений і в Угорщині (Csiky et al., 
2010). Таким чином, пос тає пи тан ня про тип його 
ареа лу та су час ний ха рак тер по ши рен ня на те ри
то рії Ук ра ї ни. Ок рім цьо го, з ог ля ду на рід кіс ність 
цього виду та не об хід ність його охо ро ни, до сить 

важ ли вим є до слі джен ня особ ли востей ре про дук
ції, біо ло гії, фі то це но ло гії в умо вах кон крет них 
міс цез ростань. 

Матеріалитаметоди

Об'єктом до слі джень ста ли нові міс це зна хо джен
ня виду С. tanaiticum у пе ре си хаю чих озер цях ста
рич но го по хо джен ня. Для їхньо го ви яв лен ня і вив
чен ня нами засто со ва но за галь но при йня ті польо ві 
(де таль номар шрут ний, від бо ру гер бар них зраз ків, 
ре ког нос ци ру валь ний), ка ме раль ні (оп ра цю ван
ня лі те ра тур них дже рел та гер бар них фон дів, ста
тистич на об роб ка да них) ме то ди. У ви яв ле них міс
це зна хо джен нях нами ви ко на но гео бо та ніч ні опи
си. Це но тич ну при уро че ність виду ха рак те ри зу ва
ли на за са дах шко ли Ж. Бра унБлан ке (Solomakha, 
2008). На зви ви дів на во дять ся переважно за так со
но міч ним зве ден ням С.Л. Мо ся кі на та М.М. Фе до
рон чу ка (Mosyakin, Fedoronchuk, 1999).

Гер бар ні зраз ки С. tanaiticum із ви яв ле них міс це
зна хо джень пе ре да но до Гер ба рію Інсти ту ту бо та
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Abstract. A rare relict species, Сeratophyllum tanaiticum, was found in three lakes during  surveys of floodplain vegetation in the 
lower reaches of the Supіy River (Cherkasy Region, Ukraine). These lakes are located on the left bank of the Supіy River, near 
its confluence with the Dovhun River, which is actually one of the former riverbeds of the Dnipro River. The studied area is 
represented by floodplain complexes formed by segments of the old floodplain, terrace depressions nearby and upland terrace. 
There are many small (less than several ares in area) bayou lakes, filled with water during floods, which due to special character of 
underlying surface (fascia of finegrained sand and loam) dry out very slow during periods of low water levels in late summer and 
autumn. The localities of С. tanaiticum, where it plays a role of codominant and assectator in hydrophyte communities, represent 
habitats of little overgrown drying eutrophic reservoirs with organogenic benthic sediments. Plant communities featuring species 
identify relatively clean reservoirs. Ensuring sufficient water level in specific reservoirs – drying bayou floodplain lakelets – in 
the first half of vegetation season may be considered as the main conservation measures for С. tanaiticum.
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3,0–5,0 × 2,0–2,5 мм на по міт ній ніж ці, оваль ний, 
сплю ще ний, ко рич не во го кольо ру, із ши па ми, з 
яких два ниж ніх дов ші за інші. Вид вважаємо од но
річ ни ком, ос кіль ки в цик лі його роз ви тку не ви яв
ле но зи мую чих бруньок. 

Особливістю репродуктивного процесу є 
переважно насіннєве, а не вегетативне, як в інших 
видів роду. Відтворення в популяціях та здатність 
насіння зберігати схожість упродовж 2–3 років 
забезпечує формування насіннєвого банку на 
дні водойм, і, таким чином, сприяє виживанню 
популяцій у конкретних локалітетах.

Сeratophyllum tanaiticum було ви яв ле но спо чат
ку в ак ва то рі ях трьох озер, що зна хо дять ся на ді
лян ці за пла ви в ме жах кі ло мет ро вої сму ги лі во
го бе ре га р. Су пій на від різ ку від мос та по до ро зі 
між се ла ми Дмит рів ка та Мат ві їв ка до її впа дін ня у 
р. Дов гун, яка, ймо вір но, є од ним із за лиш ко вих та 
за ту хаю чих ру сел Дніп ра. Ця те ри то рія представ
ле на за плав ни ми ком плек са ми, сфор мо ва ни ми 
сег мен та ми ста рої за пла ви, при те рас них зни жень 
та бо ро вої те ра си. Рель єф її рів нин ний. По верх
ня скла де на зде біль шо го за плав ним та ста рич ним 
алю ві єм. Пе ре ва жа ють фа ції цен траль ної за пла ви 
із ма ло по туж ни ми лін за ми суг лин ко восу пі ско во
го ма те ріа лу, фа ції при те рас ної час ти ни за пла ви із 
про шар ка ми глин і ста рич ні й озер ні фа ції з тон ко
зер нисти ми піс ка ми та суг лин ка ми, що утво рю ва
лись під час пе ріо дич но го по ве не во го по нов лен ня 
во до то ку. На цих по верх нях тра п ля єть ся ба га то не
ве лич ких (пло щею, мен шою кіль кох ар) озер ста
рич но го по хо джен ня, що на пов ню ють ся во дою під 
час по ве ней та дуже пос ту по во, в зв'язку з опи са ни
ми особ ли востя ми підсти лаю чої по верх ні, ви си ха
ють під час пізньо літ ніх та осін ніх ме же ней.

Нами 30.06.2016 від мі че ні уг ру по ван ня з участю 
С. tanaiticum в од но му із пе ре си хаю чих озе рець гли
би ною 20–100 см. Озер це пло щею близько двох ар 
зна хо дить ся в при бе реж ній час ти ні гир ла р. Су пій 
се ред со сно воду бо во го лісу. В при бе реж ній сму зі 
із до б ре зво ло же ни ми грун та ми сфор мо ва ні гус ті 
за рос ті де рев (зімк ну тість 0,8–0,9) та ку щів з ви со
кою участю ви дів Ulmus laevis Pall., Quercus robur L., 
Amorpha fruticosa L., що спри чи нює ви со ке за ті
нен ня ак ва то рії озер ця. Май же вся ак ва то рія озе ра 
зай ня та уг ру по ван ням з до мі ну ван ням С. tanaiticum 
(70%). Су міс но зроста ють Lemna minor L. (5%), 
Lemna trisulca L. (+). На міл ко вод ді тра п ляють ся 
по оди но кі рос ли ни Oenanthe aquatica (L.) Poir. та 
Iris pseudacorus L. Ймо вір но, фор му ван ню ви со кої 

ні ки НАН Ук ра ї ни (KW), Гер ба рію Ки ївсько го на
ціо наль но го уні вер си те ту іме ні Та ра са Шев чен ка 
(KWU) та до фон дів Ка нівсько го при род но го за по
від ни ка.

Результатитаобговорення

Сeratophyllum tanaiticum у ме жах роду на ле жить 
до ок ре мої сек ції Muricatum (Les, 1989). У 1997 р. 
за созологічним статусом (I – indeterminate) цей 
вид був одним із 28 видів флори України, що 
визнавалися як такі, для яких мо жуть іс ну ва ти 
ок ре мі за гро зи іс ну ван ня у ме жах ареа лу (Walters, 
Gillett, 1998). Згідно з останньою версією списку 
МСОП видів під загрозою зникнення (http://
www.iucnredlist.org/details/167834/0) C. tanaiticum 
відноситься до категорії DD (Data Deficient, ver. 
3.1), для видів якої недостатньо даних, щоб зробити 
обґрунтовану оцінку щодо потреби охорони цього 
виду. Біль шість до слід ни ків ука зу ють на на яв
ність за гроз іс ну ван ню його по пу ля цій та не об
хід ність охо ро ни всіх міс цез ростань (Csiky et al., 
2010; Davydenko, 2014). Також вид вклю че ний до 
Єв ро пейсько го Чер во но го спи ску (R), в Ук ра ї
ні вне се ний до спи ску охо ро ню ва них мак ро фі тів 
(Dubyna et al., 1993), а та кож вклю че ний в офі цій ні 
пе ре лі ки охо ро ню ва них ви дів Дніп ро пет ровської, 
За по різької, Ки ївської та Одеської обл. Ук ра ї ни 
(Andriyenko, Perehrym, 2012). Уг ру по ван ня за його 
участі в ролі до мі нан та та спів до мі нан та вклю че ні 
до Зе ле ної кни ги Ук ра ї ни (Zelena knyha…, 2009). 

Для Лі состе пу Ук ра ї ни цей вид ві до мий з те
ри то рії Змі ївсько го рну Хар ківської обл. та з во
дойм до ли ни р. Сула в око ли цях с. Ве ли ка Бу рім
ка Чор но ба ївсько го рну Чер каської обл. (Dubyna 
et al., 1985; Chorna, 2006). Оче вид но, що із цих 
міс це зна хо джень вка зу єть ся про на яв ність виду 
на те ри то рії Національного природного парку 
"Нижньо сульський" (Halchenko, 2012). Нами та
кож підтверджено поширення C. tanaiticum у ме
жах цьо го пар ку на ост ро вах Жов ні но та Чу ба ро ве 
(Smolyar et al., 2016). 

Ceratophyllum tanaiticum є віль но пла ваю чою у 
тов щі води рос ли ною з дуже тон ким і дов гим стеб
лом понад 100 см завдовжки. Лист ки роз мі ще ні в 
гус тих, збли же них кіль цях, 3–4ви лчастороз сі
че ні на нит ко по діб ні част ки, м'які, світ лозе ле ні, 
іно ді з ко рич не вим від тін ком. Роз мно жу єть ся на
сін ням. За пи лен ня від бу ва єть ся під во дою. Кві тує 
рос ли на під во дою в трав ні–черв ні. Плід роз мі ром 
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Ви ко на ні нами гео бо та ніч ні опи си де монст ру
ють до сить різ но ма ніт ний ха рак тер його асо цію
ван ня, що уз го джу єть ся із да ни ми ін ших до слід ни
ків (Davydenko, 2014). На дум ку ук ра їнських фі то
со ціо ло гів (Dubyna, 2006), це но ло гія С. tanaiticum 
об ме жу єть ся асо ціа ці єю Ceratophylletum tanaitici 
Dubyna 2006 сою зу Ceratophyllion demersi Den Hartog 
et Segal 1964 по ряд ку Potametalia W. Koch 1926 кла
су Potametea Klika in Klika et Novak 1941. Ця асо
ціа ція ді аг носту єть ся єди ним ви дом C. tanaiticum 
та об'єднує уг ру по ван ня ев троф них замк ну тих, 
рід ше слаб ко про точ них пріс но вод них і слаб ко
со ло ну ва то вод них во дойм зі слаб ко луж ною ре
ак ці єю се ре до ви ща, з му листи ми дон ни ми від
кла да ми з до міш кою дет ри ту, тов щею води 40–70 
(100) см. Ці уг ру по ван ня по ши ре ні в озе рах, за
то ках рі чок, внут рішньо плав не вих во дой мах, на 
міл ко вод ді штуч них во до схо вищ, у став ках, за то п
ле них кар'єрах тор фо роз ро бок, за не дба них ме ліо
ра тив них ка на лах у пів ден носхід ній час ти ні Лі
состе пу (Solomakha, 2008). Та ким чи ном, у ре зуль
та ті на шо го до слі джен ня отрима на ін фор ма ція про 
роз ши рен ня ареа лу цьо го син так со ну на пів ніч ну 
час ти ну Лі во бе реж но го Лі состе пу.

За ре зуль та та ми ана лі зу опи сів вста нов ле но, що 
най час ті ши ми су пут ни ка ми С. tanaiticum є види
мак ро фі ти до б ре про грі тих во дойм (Potamogeton 
lucens, Salvinia natans, Utricularia vulgaris, Lemna 
minor, Spirodela polyrrhyza). Мож ли во, в по даль шо
му от ри ма ні нові фі то це но тич ні ма те ріа ли до зво
лять змі ни ти його син так со но міч не по ло жен ня. 

В еко ло гіч но му від но шен ні ви яв ле ні нами міс
це зна хо джен ня С. tanaiticum ціл ком ре пре зен ту ють 
біо то пи виду – ма ло за рос лі ев троф ні во дой ми, що 
пе ре си ха ють, з ор га но ген ни ми дон ни ми від кла
да ми (Dubyna, Didukh, 2004). Фі то це но зи з його 
участю ін ди ку ють їх як умов но чис ті (Baranovskyi, 
Aleksandrova, 2006), що є важ ли вим для біо ін ди ка
цій них до слі джень та з'ясування за галь ної еко ло
гіч ної си туа ції ре гіо ну.

Висновки

На ос но ві на ших до слі джень мож на ствер джу ва ти, 
що зростан ня С. tanaiticum у внут ріш ніх во дой мах 
дель ти р. Су пій та на яв ність уг ру по вань гід ро фі тів 
із його асо ці йо ва ністю ви зна чає со зо ло гіч ну пріо
ри тет ність виду. Дана ло каль на по пу ля ція його мо
же слу гу ва ти мо дел лю для вив чен ня його біо ло гії 
та дже ре лом ді ас пор для від тво рен ня по пу ля цій в 

щіль ності осо бин у від мі че них міс цез ростан нях 
спри яли умо ви зи мів лі на сін ин у по пе ред ні роки. 
Так, за да ни ми ме теостан ції Ка нівсько го при род
но го за по від ни ка се ред ня тем пе ра ту ра з 23.11.2014 
до 18.02.2015 ста но ви ла  1,8 оС, що знач но те п лі ше 
від ба га то річ них по каз ни ків. Уп ро довж зи мо во го 
пе ріо ду 2014–2016 рр. зни жен ню тем пе ра ту ри пос
тій но пе ре ду ва ли сні го па ди й від ли ги. Мож ли во, 
ви со ка стій кість по пу ля цій виду пов'язана із фі то
це но тич ним ото чен ням, адже все уз бе реж жя во
дой ми зна хо дить ся се ред лі со вої рос лин ності, де 
пе ре важ но рос туть лис то пад ні де ре ва. Опа ле лис
тя, що аку му лю єть ся на дні, оче вид но, спри яє ви
жи ван ню на сін ня взим ку.

На від кри тій ді лян ці за пла ви, в ін шо му озе рі ок
руг лої фор ми пло щею близько 10 ар, де при бе реж ні 
міл ко вод дя за рос ли рослина ми Typha angustifolia L. 
та Iris pseudacorus, ви яв ле ні сму ги та фраг мен ти 
із до мі ну ван ням Oenanthe aquatica (10%), де зрід
ка в ролі асек та то ра зростає і С. tanaiticum. Знач на 
участь тут та ких ви дів, як Galium palustre L. (3%) та 
Agrostis stolonifera L. (5%). Як асек та то ри тра п ляють
ся та кож Potamogeton lucens L. і Veronica anagalis-
aquatica L. У цен траль ній час ти ні цьо го ж озе ра 
С. tanaiticum тра п ля єть ся в ролі асек та то ра в уг ру
по ван нях Lemnetum minoris Th. Müller et Gërs 1960. 
До мі нан том тут є Lemna minor (80%). Тра п ляють
ся та кож Lemna trisulca (+), Spirodela polyrrhiza (L.) 
Schleid. (+) і Salvinia natans ( L.) All. (+).

Ще одне (чет вер те) не ве лич ке (пло щею до 1 ар 
вод но го пле са) міл ко вод не й пе ре си хаю че озер
це із зростан ням С. tanaiticum ви яв ле но на відстані 
близько 4 км у на прям ку на пів ніч від гир ла р. Су
пій, оба біч ґрун то вої до ро ги. По пе ри фе рії воно 
ото че не су ціль ною сті ною за рос тей при бе реж
новод ної рос лин ності із до мі ну ван ням на ок ре
мих фраг мен тах та ких ви дів, як Acorus calamus L., 
Equisetum fluviatile L., Scirpus lacustris L., Typha 
latifolia L., T. angustifolia. На ді лян ці вод но го пле са 
цьо го озер ця та в міс цях із рід костой ни ми ро го за
ми з од на ко вою участю тра п ляють ся С. tanaiticum 
(5%), Lemna trisulca (5%) та Utricularia vulgaris L. 
(5%), а та кож Lemna minor (+), Salvinia natans (+), 
Hydrocharis morsus-ranae L. (+). На звіль не них з під 
води пе ри фе рій них ді лян ках дна нами та кож ви
яв ле но С. tanaiticum під ша ром зе ле них нит частих 
во до рос тей, що свід чить про при уро че ність виду 
до да них біо то пів. Ві до мо, що при пе ре си хан ні во
дойм він збе рі га єть ся в пло дах об со хлих дон них 
від кла дів. 
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При обследовании участков поймы нижнего тече
ния р. Супой (Черкасская обл., Украина) в акватори
ях трех озер, находящихся на участке поймы в устье
вой части левого берега р. Супой в месте ее впадения 
в р. Довгун, которая фактически является одним из 
остаточных и затухающих русел Днепра, отмечен рост 
редкого растения Сeratophyllum tanaiticum. Исследован
ная территория представлена пойменными комплек
сами, сформированными сегментами старой поймы, 
притеррасными понижениями и боровой террасой. 
Здесь встречается много небольших (площадью мень
ше нескольких ар) озер старичного происхождения, 
напол няющихся водой во время паводков, и вследствие 
особенностей подстилающей поверхности (фации с 
тонкозернистыми песками и суглинками) очень мед
ленно высыхающих во время позднелетних и осенних 
меженей. Местонахождения С. tanaiticum, в которых он 
играет роль кондоминанта и асектатора в группиров
ках гидрофитов, вполне представляют биотопы вида – 
слабозаросшие пересыхающие эвтрофные водоемы с 
органогенными донными отложениями. Фитоценозы 
с участием вида идентифицируют водоемы как условно 
чистые. Основной мерой по сохранению С. tanaiticum 
можно считать обеспечение достаточного уровня воды 
во время первой половины вегетационного периода в 
специфических водоемах – пересыхающих старичных 
пойменных озерах.
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Під час обстежень ділянок заплави нижньої течії  
р. Супій (Черкаська обл., Україна) в акваторіях трьох 
озер, що знаходяться на ділянці заплави в гирловій час
тині лівого берега р. Супій, у місці її впадіння в р. Дов
гун, яка фактично є одним із залишкових та затухаючих 
русел Дніпра, виявлено зростання рідкісної рослини 
Сeratophyllum tanaiticum. Досліджена територія пред
ставлена заплавними комплексами, сформованими сег
ментами старої заплави, притерасними зниженнями та 
боровою терасою. Тут трапляється багато невеличких 
(площею, меншою кількох ар) озер старичного похо
дження, що наповнюються водою під час повеней, та 
через особливості підстилаючої поверхні (фації з тонко
зернистими пісками та суглинками) дуже повільно ви
сихають під час пізньолітніх та осінніх меженей. Місцез
находження С. tanaiticum, в яких він відіграє роль кондо
мінанта та асектатора в угрупованнях гідрофітів, цілком 
репрезентують такі біотопи виду, як малозарослі переси
хаючі евтрофні водойми з органогенними донними від
кладами. Фітоценози з участю виду ідентифікують водо
йми як умовно чисті. Основним заходом зі збереження 
С. tanaiticum можна вважати забезпечення достатнього 
рівня води в першу половину вегетаційного періоду в 
специфічних водоймах – пересихаючих старичних за
плавних озерцях.

Ключовіслова: Сeratophyllum tanaiticum, охорона, дельта 
річки Супій, Середнє Придніпров'я 


