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Ruppia maritima L. — водна морська чи солонувато-водна рос ли на з родини 

Ruppiaceae (раніше цей рід відносили до родини Potamogetonaceae).

Ruppia maritima відзначається вираженою протандрією, котра перешко-

джає самозапиленню. Пиляки розкриваються до дозрівання приймочки, пилок 

спливає на поверхню води (епігідрофілія), згодом видовжуються квітконіжки. 

Маточки досягають поверхні води, де контактують із плаваючим пилком.

Ruppia maritima — багаторічник (рідше — однорічник), відновлюється веге-

тативно (кореневищами, плаваючими пагонами) та генеративно (рис. 1). Цвіте 

у червні—вересні, плодоносить у липні—жовтні.

За екологічними особливостями це — водний геофіт, терофіт, еугідатофіт, 

геліосціофіт, глікогалофіт, потамід, гідрофіл, гідрохор, ендозоохор, S-стратег 

[6, 7, 10, 11].

За поширенням — майже космополіт. Близьким видом є Ruppia cirrhosa (Pe-

tagna) Grande, яка трапляється в помірному та субтропічному поясах на при-

бережних мілководдях морів і внутрішніх водойм.

Ареал R. maritima в Україні охоплює приморські райони степової зони та 

Степового Криму. Тут вона є звичайним видом мілководь морських і примор-

ських водойм. На території континентальної України вказується лише для за-

со леного озера в лісостеповій зоні поблизу м. Слов’янська Донецької обл. 

(рис. 2). Найближчі місцезнахождення — лимани та узбережжя Азовського 

моря в Акимівському і Бердянському районах [8].

У липні 2005 р. R. maritima виявлена в озері Булахівський лиман біля с. Бу-

лахівка Павлоградського р-ну Дніпропетровської обл. Це друге її місцезнахо-

дження у водоймах континентальної України; локалітет віддалений від основ-

ного ареалу виду. Тут R. maritima зростає в умовах високомінералізованого озе-

ра ІІІ тераси долини р. Самари в місці впадіння р. Вовчої.

Озеро Булахівський лиман — це широке плесо лівої притоки р. Вовчої — 

р. Березнегуватої, яка не має постійного стоку, пересихає влітку і відзначає ть -

ся високою мінералізацією.

За результатами лабораторних досліджень Інституту «Дні про ді про водгосп» 

у 2005 р. вода в озері за ступенем мінералізації віднесена до дуже солоної 
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Рис. 1. Загальний вигляд Ruppia maritima L.

Fig. 1. General view of Ruppia maritima L.

Рис. 2. Ареал Ruppia maritima L. у кон-

ти нентальній Україні: 1 — місцезна-

ходження за літературними даними 

(м. Сло в’янськ); 2 — новий локалітет

Fig. 2. Localities of Ruppia maritima L. in 

Con tinental Ukraine: 1 — habitats acoring 

to the literature; 2 — new habitat

(13,801 г/л), за іонним складом — до хлоридного класу, натрієвої групи, третьо-

го типу (таблиця).

Долина р. Березнегуватої рівнинна, крім верхньої частини, безліса (крім 

невеликих лісосмуг), розорана. Територія вздовж русла і власне русло річки за-

болочені в її нижній частині.

Від 2006 р. й донині в озері Булахівський лиман R. maritima трапляється 

постійно. Вона утворює моноценози між угрупованнями, сформованими Phra g-

mites australis (Cav.) Trin. ex Steud. із проективним покриттям до 100 %.

Ruppia maritima в Україні не охороняється, оскільки є звичайним для при-

морських водойм видом, однак потребує охорони на території континенталь-

ної України. Запропонована для занесення до «Списку рідкісних та зникаючих 

рослин Дніпропетровської області» категорії 1 (зникаючий).

Виявлена в орнітологічному заказнику загальнодержавного значення «Бу-

ла хівський лиман» (площею 100 га), створеному в 1977 р. на території ІІІ тера-

си р. Самари нижче впадіння в неї р. Вовчої, за 2 км північніше с. Булахівки 

Павлоградського р-ну.

Підставою для створення орнітологічного заказника на Булахівському ли-

мані є велика різноманітність орнітофауни, зокрема рідкісних та зникаючих 
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видів [1—5]. Вона вельми бага-

та — включає 48 видів. Більшість 

видів птахів є перелітними, шлях 

міграції яких про лягає від Чор-

ного та Азовського морів [1—5]. 

Можна припустити, що R. mariti-

ma занесена орнітохорним шля-

хом на ак ваторію озера Бу ла хів-

ський лиман, де вона натуралі-

зувалася.

У зв’язку з цим виникла не-

обхідність розширення заказни-

ка із включенням до нього тери-

торії со лон чакової тераси та змі-

ною його ста тусу на ландшафт-

ний заказник зага льно дер жав-

но го значення.

Назви видів рослин подані за зведен ням Vascular plants of Ukraine [12].

Гербарні екземпляри R. ma ritima передано до Гербарію Ін ституту ботаніки 

НАН України (KW) та Гербарію Дніпропет ров сь кого національного універси-

тету (DSU).
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Рекомендує до друку Надійшла 23.09.2009 р.

Д.В. Дубина

Гідрохімічний склад озера Булахівський лиман

Фізико-хімічний показник Величина

рН 7,9

Жорсткість, мг-екв/л 6,0

Кальцій, мг/л 270

Магній, мг/л 287

Калій, мг/л 49

Натрій, мг/л 4012

Хлориди, мг/л 8028

Сульфати, мг/л 907

Гідрокарбонати (НСО
3
), мг/л 284,6

Сума іонів, мг/л 13838

Сухий залишок, мг/л 13801
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НАХОДКА RUPPIA MARITIMA L. (RUPPIACEAE) В КОНТИНЕНТАЛЬНЫХ

ВОДОЁМАХ УКРАИНЫ

Описано новое для водоемов континентальной Украины местонахождение (Дне про пет ров-

ская обл.) Ruppia maritima L. — типично приморского вида из семейства Ruppiaceae. 

К л ю ч е в ы е   с л о в а: Ruppia maritima, редкий вид, Днепропетровская область, Булаховский 

лиман.

B.O. Baranovsky

Oles’ Honchar Dnipropetrovsk National University, Ukraine

THE SECOND RECORD OF RUPPIA MARITIMA L. (RUPPIACEAE)

IN CONTINENTAL WATERS OF UKRAINE

A new locality for Ruppia maritima L., typical marine species of the family Ruppiaceae, in a pond of 

continental Ukraine (Dnepropetrovsk Region) is described.

K e y  w o r d s:  Ruppia maritima, rare species, Dnepropetrovsk Region, Bulahovsky firth.


