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Ruppia maritima L. (ру пія морська) — вод на 
однодольна рос ли на з ро ди ни Ruppiaceae [19]. 
Меш кає в со ло ну ва тих во дой мах і міл ко вод дях 
мо рів. Тра п ля є ть ся на всіх кон ти нен тах, пів ніч на 
межа ареа лу ся гає 69º пн. ш., пів ден на — 55º пд. ш. 
[6, 20].

На те ри то рії Ук ра ї ни R. maritima від зна че на 
у фло рі Азовсь ко го та Чор но го мо рів [10, 15] і в 
двох кон ти нен таль них ло ка лі те тах: озе ро Сліп не 
(м. Слов'янськ) [9] та озе ро Бу ла хівський ли ман (с. 
Бу ла хів ка, Дніп ро пет ровська обл.) [2]. Вид ра ні ше 
не за зна че ний для ур ба ноф ло ри м. До не цька, хоча 
за фік со ва ний як або ри ген ний для м. Ма ріу по ля 
[3]; не вка зу є ть ся R. maritima і для фло ри шахт них 
став ків Дон ба су [16].

У лис то па ді 2012 р. в ході мо ні то рин го вих до слі-
джень води по верх не вих во дойм м. До не цька ми 
вия ви ли R. maritima в став ку Гре ко во, що на ле жить 
до ба сей ну річ ки Каль мі ус. Гео гра фіч ні ко ор ди на-
ти став ка Гре ко во — 48º 4'24.6'' пн. ш., 37º 50'13.6'' 
сх. д. Ста вок ство ре ний на од но ймен ній бал ці на-
си пан ням греб лі, його пло ща ста но вить 5,14 га, бе-

ре го ва лі нія — бли зько 900 м, дно вкри те гли нисти-
ми му ла ми. Во дой ми ще за знає силь но го тех но ген-
но го впли ву, ос кіль ки роз та шо ва не в 500 м ниж че 
від ва лів Ма кі ївсь ко го ме та лур гій но го ком бі на ту.

Солі, ви ми ті опа да ми з від ва лів, фор му ють під-
ви ще ну со ло ність і спе ци фіч ний іон ний склад 
води став ка. За кла си фі ка ці єю О.О. Алє кі на [1], 
вода став ка Гре ко ва за гід ро хі міч ним скла дом на-
ле жить до кла су суль фат них вод на тріє вої гру пи ІІ 
типу, з мі не ра лі за ці єю 7,9 г/л (таб ли ця).
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Хімічний склад води континентальних водойм – місць 
існування R. maritima.

Іон

Концентрація, мг/дм3

Ставок 
Греково

Озеро 
Булахівський 

лиман

Озеро 
Сліпне

Озеро 
Ріпне

Cl- 264 8028 2017 14134

SO
4

2- 3420 907 1360 2626

Ca2+ 287 270 227,3 972,4

Mg2+ 8,27 287 116,5 176,5

Na++( K+) 2680 (365) 4012 (49) 1591 9034

HCO
3

- 275 284,6 299 139,8
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Та кож ав то ра ми у 2013 р. на під твер джен ня лі-
те ра тур них да них ви яв ле но R. maritima в озе рах 
Ріп не і Сліп не м. Слов’янська. У таб ли ці на ве де ні 
дані хі міч но го скла ду води кон ти нен таль них во-
дойм — місць іс ну ван ня R. maritima. Гід ро хі міч ний 
склад озер Ріп не та Сліп не по да но за ві до мостя ми 
Слов’янської гід ро гео ло гіч ної ре жим но-ек с п луа-
та цій ної стан ції, озе ра Бу ла хівський ли ман — згід-
но з да ни ми лі те ра ту ри [2], став ка Гре ко во — за ав-
торсь ки ми до слі джен ня ми.

У лі те ра ту рі R. maritima вка зу є ть ся як біо ін ди ка-
тор кла су хло рид них вод із со ло ністю 8 ‰ і біль-
ше, хоча дея кі ав то ри фік су ють зна хо джен ня виду 
в ін ших кла сах вод [13, 18, 20]. На під твер джен ня 
цьо го R. maritima ви яв ле но нами в суль фат ній воді 
з від нос но не ве ли ким вмістом хло ри дів, що може 
вка зу ва ти на її при уро че ність не до вмісту пев них 
іо нів, а до їх за галь ної кіль кості. Гра нич ні зна чен ня 
мі не ра лі за ції для ви дів роду Ruppia міс тять ся в діа-
па зо ні 0,6—390 г/дм3, що свід чить про мак си маль-
ну то ле рант ність роду сто сов но со ло ності води 
з-по між ін ших вод них по кри то на сін них рос лин 
[17].

Ви яв ле ні нами ек зем п ля ри R. maritima в тре тій 
де ка ді лис то па да 2012 р. ак тив но роз мно жу ва ли-
ся ве ге та тив но, квітували й да ва ли пло ди (рис. 1). 
Тоб то спос те рі га ли ся змі ни тер мі нів цві тін ня і 
пло до но шен ня по рів ня но з да ни ми лі те ра ту ри, за 
яки ми пе рі од цві тін ня — чер вень—ве ре сень, а пло-
до но шен ня — ли пень—жов тень [6, 12]. Імо вір но, 
це по яс ню ва ло ся то діш ні ми по год ни ми умо ва ми 
(ано маль но те п ла осінь 2012 р.).

На ми від зна че но, що R. maritima в став ку Гре ко-
ва фор мує про ек тив не по крит тя 90—100 % і зростає 
в асо ціа ції із Potamogeton pectinatus L. За Б.М. Мір-
кі ним [11], ряс ність ру пії ста но вить «5» (про ек тив-
не по крит тя по над 75 %), ряс ність рдес ни ка «+» 
(вид тра п ля є ть ся зрід ка, сту пінь по крит тя ма лий). 
По бе ре гах у хвосто вій і гре бель ній час ти нах во-
дой ми — за рос ті Phragmites australis (Cav.) Trin. ex 
Steud. В озе рі Ріп не R. maritima фор мує мо но до-
мі нат ну асо ціа цію з про ек тив ним по крит тям до 
100 %, в озе рі Сліп не — тра п ля є ть ся епі зо дич но 
в асо ціа ції з Potamogeton pectinatus. В озе рі Бу ла-
хівський ли ман R. maritima утво рює мо но це но-
зи між уг ру по ван ня ми, сфор мо ва ни ми Phragmites 
australis із про ек тив ним по крит тям до 100 % [2]. Та-
кож асо ціа ції R. maritima, від зна че ні нами у став ку 
Гре ко во, схо жі на асо ціа ції со ло них ру піє вих озер 
цен траль ної час ти ни Кін бурнсь ко го пів ос т ро ва до 
0,5 м завглибшки, пле со яких за зви чай пов ністю 
за рос тає уг ру по ван ня ми R. maritima [15], і на асо-
ціа ції со ло них озер Цен траль но го Си бі ру з до мі-
ну ван ням R. maritima і не знач ною представ ле ністю 
Potamogeton pectinatus та за рос тей Phragmites australis [7, 10].

В Азовсь ко му морі, в зоні суб лі то ра лі Бер-
дянської коси, спос те рі га є ть ся чер гу ван ня мо но до-
мі нант них і змі ша них асо ціа цій: Potametum filiformi 
та Ruppietum purum (з до мі ну ван ням R. maritima), 
у ниж ньо му яру сі яких пе ре ва жа ють уг ру по ван ня 
зе ле них во до рос тей. Про ек тив не по крит тя асо ціа-
цій ко ли ва є ть ся від 30 до 100 %. По діб на кар ти на 
спос те рі га є ть ся і в роз по ді лі дон ної рос лин ності 
та по бли зу ост ро вів Бер дянської за то ки. Лише в 
за то нах ви ді ля є ть ся мо но до мі нант на асо ціа ція 
Ruppietum purum (R. maritima) з про ек тив ним по-
крит тям 40—80 %. Ruppia cirrhosa (Petagna) Grande 
фор мує асо ціа цію морських трав у Обі точ ній за-
то ці, R. maritima утво рює верх ній ярус асо ціа ції, а 
Zostera noltii Hornem. — ниж ній ярус із за галь ним 
про ек тив ним по крит тям 10—15 %. Фло ристич-
ний склад асо ціа ції на лі чує 10 ви дів. Із збіль шен-
ням гли би ни про ек тив не по крит тя цієї асо ціа ції 
зростає до 90—100 %. На гли би ні 4,5 м асо ціа ція 
стає од но рід ною, представ ле ні тіль ки уг ру по ван ня 
Ruppia. На пів ден но му пле сі Си ва ша, на му листих 
і му листо-пі ща них ґрун тах із гли би на ми 0,2—1,0 м 
фор му ю ть ся мо но до мі нант ні асо ціа ції Potametum 
filiformis purum і Ruppietum marinae purum із про ек-
тив ним по крит тям 30—70 % [4]. У Бей су зько му ли-
ма ні й Та манській за то ці R. maritima тра п ля є ть ся в 
асо ціа ції з Potamogeton pectinatus, Zostera marina L., 
Z. noltii, Ruppia spiralis L., Zannichellia major Boenn. 
ex Rchb. [14].

Загальний вигляд Ruppia maritima: 1 — суцвіття; 2 — плоди

General view of Ruppia maritima: 1 — inflorescences; 2 — fruits
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Як від зна чає Д.В. Ду би на [5], у кон ти нен таль них 
мезо- та гі пер га лін них во дой мах із мі не ра лі за ці єю 
8—60 г/л на пух ких му листих ґрун тах фор му ю ть ся 
спри ят ли ві умо ви для роз ви тку R. maritima, де вона 
утво рює мо но до мі нант ні уг ру по ван ня. В Азовсь-
ко му морі, за леж но від умов, се ред яких слід від-
зна чи ти со ло ність, ґрунт, те чії та про зо рість води, 
фор мує як мо но до мі нант ні уг ру по ван ня, так і вхо-
дить до скла ду асо ціа цій із до мі ну ван ням ін ших 
рос лин. 

Слід за зна чи ти, що R. maritima за не се на до «Чер-
во ної кни ги При азовсь ко го ре гіо ну» як кос мо по-
літ ний вид із ді лян ка ми іс ну ван ня і чи сель ністю 
ло ка лі те тів у ме жах ареа лу, що ско ро чу ю ть ся [8]. 
На те ри то рії кон ти нен таль ної Ук ра ї ни пот ре бує 
охо ро ни шля хом включення до спи сків рід кіс них 
рос лин, мо ні то рин гу по пу ля цій та ство рен ня охо-
рон них зон ло ка лі те тів, згід но з при ро до охо рон-
ним за ко но давст вом. Отже, зна хід ка R. maritima у 
став ку м. До не цька ста но вить ін те рес для по даль-
ших еко ло гіч них і бо та ніч них до слі джень.

Гер бар ні ек зем п ля ри R. maritima пе ре да ні до Гер-
ба рію До не цько го бо та ніч но го саду На ціо наль ної 
ака де мії наук Ук ра ї ни (DNZ) і на ка фед ру бо та ні ки 
та еко ло гії До не цько го на ціо наль но го уні вер си те-
ту.
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RUPPIA MARITIMA (RUPPIACEAE) — НОВЫЙ ВИД В 
ВОДОЁМАХ г. ДОНЕЦКА

Сообщается о новом местонахождении в пруду города 
Донецка Ruppia maritima L. — вида, занесенного в «Красную 
книгу Приазовского региона».

К л ю ч е в ы е  с л о в а:  Ruppia maritima, адвентивный вид, 
Донецк.

A.V. Fatuha, V.M. Klymiuk
Donetsk National University

RUPPIA MARITIMA (RUPPIACEAE), A NEW SPECIES OF 
RESERVOIRS IN DONETSK

A new locality is reported for Ruppia maritima L., a species listed 
in the Red Data Book of Azov Region, found in the pond in 
Donetsk.

K e y  w o r d s:  Ruppia maritima, alien species, Donetsk.


