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Вступ

Уліт ку 2013 року на р. Сі вер ський До нець ста лася 
еко ло гіч на ката стро фа  внас лі док масо вого роз вит-
ку ад вен тив ного виду Pistia stratiotes L. (Araceae). 
Рос лини за ко рот кий від рі зок часу за пов нили рус-
ло ву час тину та поєд нані з нею за плав ні во дой ми. 
Це іс тот но змі нило іс ную чі рані ше гід ро ланд шаф-
ти та спри чини ло необ хід ність розв’язання про б-
ле ми очі кува ного нега тив ного впли ву широ ко мас-
штаб ної фіто інва зії на еко си сте ми го лов ної вод ної 
арте рії ре гіо ну. 

Ме тою нашо го до слі джен ня було вияв лен ня 
дже рел і шля хів поши рен ня P. stratiotes, особ ливос-
тей її мор фоло гіч ної будо ви, біо ло гії й еко ло гії в 
умо вах Сі вер сько го Дін ця. Знач ну ува гу ми при-
діли ли з’ясуванню особ ливо стей ре про дук ції виду 
в при род них умо вах та роз роб лен ню захо дів для 
обме жен ня фіто інва зії.

Pistia stratiotes — пред став ник моно тип ного роду 
Pistia L., що вхо дить до скла ду роди ни Araceae, кла-
су Liliopsida. Вид зро стає в замк ну тих і про точ них 
во дой мах тро піч них і суб тро піч них об лас тей зем-
ної кулі. Його аре ал на су час ному ета пі роз ви тку — 
пан тро піч ний із осе ред ками в суб тро піч них і дея-
ких по мір них та з тен ден цією до роз ши рен ня [6].

Віро гід ним міс цем похо джен ня P. stratiotes вва-
жає ться Пів ден на Аме рика, хоча існу ють гіпо тези 
й про афри кан ське похо джен ня дан ого виду. Цей 
вид, як інва зій ний, виявлений у бага тьох кра ї нах 
сві ту, в дея ких ре гіо нах його куль тиву ють. Су час-
не поши рен ня P. stratiotes охо п лює Афри ку, Ін дію, 
Пів ден ну Аме рику та Пів ден но-Схід ну Азію [8]. 
Крім того, цей вид, як інва зій ний, за фік сова ний в 
Авст ра лії, Но вій Зе лан дії, Па пуа-Но вій Гві неї, Ки-
таї, Япо нії, на дея ких ост ро вах Азій сько-Тихо оке-
ансь кого ре гіо ну, а та кож у США, в Бур кіна-Фасо 
та Сва зілен ді в Афри ці  [5, 11, 12]. 

За ос тан ні 10 ро ків P. stratiotes була за реє стро-
вана в кіль кох євро пей ських кра ї нах (Авст рія, Ні-
дер лан ди, Пор туга лія, Ро сія, Сло ве нія та Іспа нія) 
[9]. В Укра їні за фік сова но зна хід ки цьо го виду у во-
дой мах за пла ви Дніп ра в око ли цях м. Киє ва [2, 6]. 
У по мір них широ тах вид тра пля єть ся пере важ но у 
во дой мах зі штуч ним піді грі вом води.

Pistia stratiotes вико ри сто ву ють у гос по дар ських 
ці лях на стан ціях біо ло гіч ної очи стки стіч них вод 
пта хо фаб рик і хі міч них під при ємств у Се ред ньо-
азій сько му ре гіо ні, а та кож як деко ра тив ну й аква-
ріум ну рос лину [1, 3, 4].

Особ ливо сті біо ло гії й еко ло гії цьо го виду спри-
яли його широ кому роз по всю джен ню тро піч ними 
і почасти субтропічними ре гіо нами сві ту. Pistia 
stratiotes — одно річ ник, плей сто фіт, енто мо філ, гід-
ро хор, орні то хор. Цві те в лип ні-серп ні. Рос лина 
здат на до швид кого веге та тив ного роз мно жен ня 
за допо мо гою сто ло нів, що роз вива ють ся в пазу хах 
низо вих лист ків. На кін цях сто ло нів утво рюю ться 
нові осо бини, які, сво єю чер гою, фор му ють сто-
лони дру гого по ряд ку. Опти маль на тем пера тура 
води для їх ньо го роз ви тку +22—30°С, мак си маль на 
+35°С [5, 9]. Згід но з літе ра тур ними дани ми, при 
зни жен ні тем пера тури води ниж че +15°С рос лини 
не роз вива ють ся [9]. У разі змен шен ня рів ня води 
або обмі лін ня во дойм рос лини здат ні впро довж 
не знач ного про між ку часу фор мува ти ро зет ки на 
воло гому ґрун ті. За ува жимо, що цей вид ха рак-
тери зує ться висо кою про дук тив ні стю. При ріст 
біо маси P. stratiotes, яку виро щува ли в стіч них во-
дах пта хо фаб рик в Узбе ки с та ні, ста но вив 1 кг/м2 на 
добу, що в пере ра хун ку на 1 га вод ної по верх ні до-
рів нює 1800—2700 т зеле ної маси [4].

Мате ріал і мето ди до слі джень

Ек спе ди цій ні до слі джен ня P. stratiotes і спос тере-
жен ня за нею ми про води ли впро довж трав ня—
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жовт ня 2013 р. в доли ні р. Сі вер ський До нець у 
ме жах Хар ків ської обл. Ос нов ну ува гу зосе реди ли 
на ру сло вій час тині річ ки. Крім того, ми об сте жили 
та кож при токи, за плав ні та поза за плав ні во дой ми. 
Спос тере жен ня за масо вим роз мно жен ням та інва-
зією виду на Сі вер сько му Дін ці здій сню вали в та-
ких се лах: Ес хар (Чугу їв ський р-н), Мох нач, Задо-
не цьке, Коро пове, Ниж ній Біш кін (Змі їв ський 
р-н), Чер во ний До нець, Пет ров ське, а та кож у 
м. Ба лак лії (Ба лак ліїв ський р-н). За галь на про тяж-
ність ді лян ки до слі джень пере ви щує 150 км рус ла 
річ ки. Моні то рин гові спос тере жен ня здій сню вали 
на ді лян ці річ ки в райо ні сіл Задо не цьке—Коро-
пове (ра йон Біо ло гіч ної стан ції Хар ків сько го на-
ціо наль ного уні вер сите ту іме ні В.Н. Кара зіна).

Ви зна чали най важ ливі ші для цьо го виду мор-
фо мет рич ні та ре про дук тив ні по каз ники (роз міри 
кур тин і окре мих рос лин, кіль кість сто ло нів і бру-
ньок, ін тен сив ність веге та тив ного роз мно жен ня, 
при ріст біо маси тощо), які віді гра ють знач ну роль 
у ре про дук тив ному цик лі й мо жуть за без печи ти 
ус піш ну інва зію та роз се лен ня P. stratiotes у но вих 
міс цях зро стан ня. 

Ре зуль тати до слі джень

Упер ше ми зна йшли P. stratiotes на Сі вер сько му 
Дін ці на по чат ку трав ня 2013 р. біля с. Ес хар. Тоді 
ж спос тері гав ся і масо вий роз ви ток виду. Віро гід-
ним міс цем ан тро по хор ного зане сен ня P. stratiotes 
є озе ро Ха сан, яке спо луча єть ся з кана лом ТЕЦ-2 
«Ес хар». За дани ми опи ту ван ня, у 2012 р. в озе рі 
були вияв лені рос лини, що ус піш но пере зиму вали, 
а на вес ні 2013 р. пот рапи ли до кана лу, з яко го, сво-
єю чер гою, — до Сі вер сько го  Дін ця.

За дани ми спос тере жень, P. stratiotes поши рюва-
лася за течі єю річ ки. Її поя ва була за фік сова на в 
та ких пунк тах: с. Ес хар (спа лах роз ви тку — з сере-
дини трав ня), с. Мох нач (із кін ця трав ня), с. Задо-
не цьке (27.06.2013), с. Коро пове (02.07.2013), 
с. Ниж ній Біш кін (08.08.2013), с. Чер во ний До-
нець (13.08.2013), с. Пет рів ське (поча ток ве рес ня 
2013 р.), м. Ба лак лія (кі нець ве рес ня—жов тень). 
Отже, за 6 міся ців рос лини цьо го виду поши рили ся 
вздовж рус ла річ ки на від стань по над 100 км. Масо-
вому роз ви тку та роз по всю джен ню виду у 2013 р. 
спри яли над зви чай но спе кот ні умо ви у вес няно-
літ ній пері од. 

У райо ні спос тере жень P. stratiotes поши рює ться 
пере важ но кур тина ми або скуп чен нями по оди но-
ких рос лин. Кур тини ма ють різ ні роз міри та чи-
сель ність осо бин. На по чат ку лип ня були за фік-
сова ні кур тини, роз мір яких ся гав май же 1м2; вони 
скла дали ся з 60—70 рос лин і важи ли 1,2—1,8 кг.

На при кін ці лип ня — на по чат ку серп ня під мос-
тами та в міс цях штуч них за гат (пере важ но зато-
нулі дере ва) поча ли утво рюва тися знач ні за роз-
мі ром зато ри, які по кри вали всю вод ну по верх ню 
ру сло вої час тини річ ки й про стя гали ся в дов жину 
від кіль кох со тень мет рів до май же 1,5 км. На при-
кін ці жовт ня най біль ші скуп чен ня P. stratiotes спос-
тері гали ся на тери то рії НПП «Го міль шан ські ліси», 
біля сіл Задо не цьке, Гай дари, Мох нач і Коро пове 
за галь ною дов жи ною по над 9 км. У та ких зато рах 
рос лини P. stratiotes утво рю ють гре бені з ви дав ле-
них сво єю ма сою від мер лих осо бин (рис. 1).

За пері од до слі джень вздовж бере гів річ ки спос-
тері гали ся пла ваю чі маси ви з P. stratiotes зав ширш-
ки до 2 м і біль ше. В них пере важа ли рос лини, 
з’єднані між со бою сто лона ми, які утво рили стій кі 

Рис. 1. Скупчення Pistia stratiotes у 
руслі р. Сіверський Донець

Fig. 1. Accumulation of Pistia stratiotes 
in the Siversky Donets River
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за рос ті. Вони фор мую ться на сам пе ред у міл ко вод-
них міс цях рус ла, вздовж поя сів по віт ряно-вод-
ної рос лин но сті та на ді лян ках, зай ня тих справж-
ньою вод ною рос лин ні стю (Nymphaea alba L., Najas 
marina L., Ceratophyllum demersum L., Potamogeton 
perfoliatus L. та ін.). При цьо му або ри ген ні вод ні 
мак рофі ти при гні чую ться та від мира ють (рис. 2).

Pistia stratiotes поши рила ся в зато ки та за плав ні 
во дой ми з ло каль ними те чія ми, які ство рюва лися 
чов нами, а та кож дією віт ру. Під час спос тере жень 
за Ли ман ською сис те мою поза за плав них озер ми 
вия вили неве ликі ро зет ки P. stratiotes у озе рі Чай ки. 

Мор фо мет рич ні по каз ники P. stratiotes зага лом 
від пові да ють ха рак тери сти кам, вла сти вим цьо му 
виду в тро піч них райо нах його зви чай ного поши-
рен ня. Усі рос лини виду ус піш но веге ту ють, дося-

гаю чи знач них роз мі рів, і кві ту ють. Лист ки, зі бра ні 
в при коре неву ро зет ку, сяга ють 20—28 см у дов жину 
та 7—11 см — у шири ну. Лист кові пла стин ки доб ре 
сфор мова ні, ма ють ви дов жену фор му. З ниж ньо-
го боку пла стин ки ви сту па ють 7—11 пара лель них 
жи лок. Усі моло ді лист ки вкри ті за хис ним ша ром 
сли зу під тон кою плів кою. Пере важ на біль шість 
до рос лих рос лин має по 2—4 су цвіт тя, які міс тять-
ся в пазу хах лист ків посе ред ро зет ки. Су цвіт тя — 
моди фіко ва ний мало квіт ко вий поча ток на ко рот-
кому спіль ному квіт коно сі, зі світ ло-зеле ним опу-
ше ним по крив ним лист ком зав дов жки 7—10 мм. У 
верх ній час тині по чат ку є 2—8 ти чин ко вих квіт ки, 
у ниж ній — одна ма точ кова. Оцві тина реду кова на. 
У ве рес ні-жовт ні за фік сова но фор му ван ня пло-
дів, кіль кість яких на од ній рос лині ва рію вала від 
4 до 8. Се ред ня на сін нєва про дук тив ність — 7,1 
насі нин у пло ді, мак си маль на — до 14 насі нин, які 
ха рак тери зую ться висо кою схо жі стю (рис. 3). Най-
біль ша кіль кість пло дів, а від по від но й на сін ня, 
зав’язується на рос ли нах, роз ташо ва них у щіль-
них за рос тях вздовж бере гів річ ки, захи ще них по-
віт ряно-вод ною рос лин ні стю. Маса 1000 насі нин 
ста но вить 3,25±0,45 г. Опти маль ні умо ви для його 
про рос тан ня — тем пера тура води +20° С та ін тен-
сив не ос віт лен ня. Пері од спо кою на сін ня три ває 
два тиж ні. На сін ня почи нає про рос тати на 14—15-ту 
добу, пік про рос тан ня на стає на 21-шу добу. Згід-
но з літе ра тур ними дани ми,  най ниж ча тем пера-
тура води, за якої збе ріга єть ся жит тє вість на сін ня, 
ста но вить +4° С (де кіль ка міся ців) [9]. Тем пера тура 
води в кана лі ТЕЦ-2 «Ес хар» у пері од із лис топа-
да 2013 р. по сі чень 2014 р. ста нови ла +15—12° С. 
Упро довж цьо го пе ріо ду ми спос тері гали поя ву та 
роз ви ток моло дих про рост ків P. stratiotes.

Рис. 2. Масиви P. stratiotes уздовж берега р. Сіверський 
Донець

Fig. 2. Mass development of P. stratiotes along the banks of 
the Siversky Donets

Рис. 3. Загальний вигляд рослини 
P. stratiotes, яка квітує (угорі 
справа — сформовані плоди із 
насінням)

Fig. 3. The general view of a flowering 
plant of P. stratiotes (close-up fruits 
with seeds located at the top)
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Коре ні доб ре роз вине ні (в до рос лих рос лин 
вони сяга ють дов жини 35—45 см), пір ча сто-роз-
галу жені, з доб ре сфор мова ним коре не вим чох ли-
ком. Їх дов жина не коре лює з роз міра ми рос лини, 
а зале жить на сам пе ред від умов та особ ливо стей 
роз ташу ван ня рос лини в кур тині. За зви чай біль ші 
за роз мі ром рос лини ма ють дов ші коре ні. У нор-
маль но роз вину тих рос лин масо ва част ка коре нів 
май же до рів нює вазі над вод ної час тини рос лини.

Про тя гом пе ріо ду спос тере жень на мо дель них 
ек зем пля рах про води лося до слі джен ня мор фо мет-
рич них по каз ни ків (таб лиця).

Так, на по чат ку масо вого роз мно жен ня (кі нець 
черв ня) доб ре роз вину ті мате рин ські осо бини 
P. stratiotes мали діа метр 18—24 см, а окре мі ек-
земп ля ри на віть 37 см. Дов жина лист ка коли вала-
ся від 10 до 18 см при шири ні 6,5—8,0 см. Май же 
всі рос лини мали сфор мова ні су цвіт тя (від 1 до 8 
на рос лині). Дов жина коре нів ста нови ла 16—45 см 
у окре мих, най біль ших рос лин. Вага мате рин ської 
осо бини ва рію вала в ме жах 11—40 г. За галь на вага 
до слі дже них кур тин коли ва лась у ме жах 32,8 — 
165,5 г, що зале жало від роз міру мате рин ської рос-
лини та за галь ної кіль ко сті рос лин у кур тині. По-
каз ники мо дель них кур тин наве дені в таб лиці. До-
слі джен ня, здій сне ні на при кін ці лип ня, пока зали, 
що роз мір мате рин ських осо бин зріс до 40—45 см, 
роз мір лист ків — до 20—25 см при шири ні лист ка 
до 10 см. За фік сова но та кож збіль шен ня кіль ко сті 
доб ре роз вину тих лист ків у кож ної окре мої рос-
лини до 7—12 шт. Вага для біль шо сті рос лин — 30—
40 г. Від зна чено та кож за галь не домі ну ван ня рос-
лин, які до сяг ли мак си маль ного роз міру, особ ливо 
в скуп чен нях. 

До слі джен ня біо маси P. stratiotes пока зали, що 
на 1 м2 щіль но вкри тої рос лина ми по верх ні води 
фор мує ться від 3,5 до 6,0 кг рос лин ної сиро вини. 

При цьо му пря мої за леж но сті між чи сель ні стю 
рос лин і збіль шен ням біо маси не за фік сова но. 
Кіль кість осо бин на 1 м2 коли ває ться від кіль кох 
де сят ків до  май же 500 осо бин. Вага си рої маси 
рос лин P. stratiotes і пло ща вкри тої ними по верх-
ні до зво ля ють зро бити при пу щен ня про її се ред-
нє зна чен ня на 100 м рус ла (вклю чаю чи рос лин ні 
скуп чен ня вздовж бере гів і про пли ваю чі за течі єю 
спла вини зав шир шки 1,5—2,0 м). За при близ ними 
під ра хун ками, на 100 м рус ла (се ред ня шири на 
30 м) при па дає 150—200 м2 вкри тої рос лина ми вод-
ної по верх ні, за галь на сира маса яких ста но вить від 
525 до 1100 кг, а в міс цях масо вого скуп чен ня та в 
зато рах вона наба гато біль ша. 

Ви снов ки

За веге та цій ний пері од 2013 р. внас лі док ак тив ного 
роз ви тку та швид кого веге та тив ного роз мно жен ня 
P. stratiotes на р. Сі вер ський До нець (на тери то рії 
Чугу ївсь кого, Змі ївсь кого та Ба лак ліїв сько го райо-
нів Хар ків ської обл.) утво рила ся знач на кіль кість 
рос лин, які скон цен тру вали ся вздовж бере гів рус-
ла, в зато ках і дея ких за плав них во дой мах. У міс цях 
зато рів сфор мува лися бага тоша рові щіль ні скуп-
чен ня рос лин, що по кри вали всю вод ну по верх ню 
ру сло вої час тини річ ки. 

Із на стан ням холо дів рос лини  масо во від мира-
ли, внас лі док чого в во дой ми пот рапи ла знач но 
біль ша від що річ ної кіль кість орга но ген них спо-
лук і еле мен тів. Отже, слід очі кува ти пору шен ня 
кис нево го ба лан су у во дой мах і по гір шен ня яко сті 
води.

Зва жаю чи на отри мані ре зуль тати під час до слід-
жень, ми за про пону вали лока лізу вати пер вин не 
дже рело поши рен ня виду та за про вади ти жор ст-
кий ка ран тин ний кон троль за роз по всю джен ням 
P. stratiotes  у на шій  кра їні. Реко мен дува ли та кож 

Показники модельних куртин Pistia stratiotes

Діаметр куртини, см 30 30 32 32 35 39 41 37 80 110

Кількість столонів першого 
порядку, шт.

5 4 6 7 6 6 5 5 7 12

Кількість бруньок 
поновлення, шт.

2 — 1 3 — 11 3 2 5 14

Кількість столонів другого 
порядку, шт.

— — 12 5 2 3 10 8 11 34

Довжина столонів, см 5 7 11 — 8,2 11,8 10,1 13,8 26,7 24,3

Загальна кількість рослин у 
куртині, шт.

7 4 19 15 8 20 18 15 23 60

Вага куртини, г 31,6 23,3 32,8 18,2 59,6 37,1 22,2 41,7 66 165,5

П р и м і т к а. У таблиці наведені середні значення довжини столонів.
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ка ран тин ній служ бі Укра їни вклю чити P. stratiotes 
до пере ліку ка ран тин них рос лин як таку, що може 
ство рюва ти не без пеку для при род них еко си стем 
ре гіо ну. 

Щиро дя кує мо Змі їв ській ра йон ній дер жав ній адмі-
ніст ра ції, на сам пе ред комі сії з над зви чай них си туа-
цій, за допо могу при вико нан ні робо ти. Ре зуль тати, 
ви снов ки та реко мен да ції щодо запо бі ган ня поши рен-
ню Pistia stratiotes у ре гіо ні пере дані до Де пар та мен-
ту еко ло гії та при род них ре сур сів Хар ків ської об лас-
ної дер жав ної адмі ніст ра ції.
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МАССОВОЕ РАЗВИТИЕ PISTIA STRATIOTES (ARACEAE) 
В р. СЕВЕРСКИЙ ДОНЕЦ (ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ)

В ста тье при во дят ся ре зуль таты ис сле дова ния мас сово го 
раз ви тия тро пиче ско го сорного растения Pistia stratiotes L. 
на р. Се вер ский До нец в Харь ков ской обл. в веге таци он ный 
пери од 2013 г. Выяв лены ис точ ник и особенности рас про-
стра не ния вида в русле реки, исследованы мор фо мет риче-
ские и ре про дук тив ные пока зате ли.
Для реше ния про бле мы необ ходи мо предпринять все меры 
к умень ше нию веро ят ных нега тив ных по след ст вий и пре-
дот вра ще нию даль ней шего мас сово го раз ви тия этого вида 
в вод ных эко си сте мах Северского Донца.

К л ю ч е в ы е   с л о в а : Pistia stratiotes, инвазия, массовое 
развитие, Северский Донец, Харьковская область.
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ON THE MASS DEVELOPMENT OF PISTIA STRATIOTES 
(ARACEAE) IN THE SIVERSKY DONETS RIVER 
(KHARKIV REGION)

The article presents results of the study of mass development of 
a tropical weed, Pistia stratiotes L., in the Siversky Donets River, 
Kharkiv Region, in the vegetation period of 2013. The source and 
distribution peculiarities of the species in the river were identified. 
Morphometric and reproductive parameters were investigated.
To solve the problem, it is necessary to conduct a series of 
activities in order to decrease possible negative consequences and 
to prevent further mass development of this species in aquatic 
ecosystems of the Siversky Donets River.

K e y   w o r d s : Pistia stratiotes, invasion, mass reproduction, 
Siversky Donets, Kharkiv Region.


