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Вступ

Представ ни ки по ряд ку Charales є ба га то клі тин-
ни ми ха ро ви ми во до рос тя ми чле нисто-кіль частої 
бу до ви. Вони ши ро ко роз по всю дже ні у пріс них та 
со ло ну ва тих во дах кон ти нен таль них во дойм, де за 
спри ят ли вих умов здат ні утво рю ва ти ве ли кі щіль ні 
за рос ті і ві ді гра ва ти знач ну роль як пер вин ні про-
ду цен ти ор га ніч ної ре чо ви ни [2]. По ря док охоплює 
одну ро ди ну Characeae Gray та шість ро дів — 
Chara L., Nitella C. Agardh, які міс тять най біль шу 
кіль кість ви дів (кож ний — бли зько 200), Tolypella 
(A. Braun) A. Braun — 20 ви дів, Lamprothamnium 
J. Groves — 6—7, а та кож мо но ви до ві Lychnothamnus 
(Rupr.) Leonh. і Nitellopsis Hy.

Рід Tolypella у фло рі Єв ро пи представ ле ний 
8 ви да ми [18]. З них T. intricata (Trentep. ex Roth) 
Leonh., T. nidifica (O. Müll.) Leonh. та T. glomerata 
(Desv. in Loisel.) Leonh. ши ро ко роз по всю дже ні 
в Єв ро пі, але всю ди тра п ляю ть ся зрід ка, що обу-
мов ле но особ ли востя ми їх ніх біо ло гії та еко ло гії 
[2, 18, 24, 26]. По ши рен ня реш ти ви дів дуже об-
ме же не. Не чис лен ні зна хід ки T. canadensis Sawa 
за фік со ва ні на Скан ди навсь ко му п-ві (Нор ве-
гія, Фін лян дія, Шве ція), на те ри то рії Ве ли ко зе-
мельської тун д ри (Ар хан гельська обл., РФ) [21, 
22], T. normaniana Nordstedt — тіль ки в Нор ве гії 
[20]. Аре ал T. hispanica Nordstedt тя жіє до За хід но го 
Се ред зем но мор’я й охо п лює пів день Єв ро пи (Іс па-
нія, Пор ту га лія, Фран ція, Іта лія, Гре ція) [2, 10, 13, 
18]. T. salina R. Corn. — єв ро пейський ен дем, ві до-
мий з Іс па нії та Фран ції [19].

До ос тан ньо го часу для те ри то рії Ук ра ї ни на-
во ди ли тіль ки три види цьо го роду — со ло ну ва-
то вод ний T. nidifica, зна йде ний у Кар кі нітській 
за то ці Чор но го моря та на Кримсь ко му п-ві [3], і 
пріс но вод ні T. prolifera і T. intricata, ві до мі з во дойм 
лі состе по вої зони [2, 5]. Під час фло ристич них до-
слі джень 2013 р. у Хар ківській обл., у ме жах Лі во-
бе реж но го Сте пу, ви яв ле но но вий вид аль гоф ло ри 
Ук ра ї ни — T. glomerata (Desv. in Loisel.) Leonh. 

У цьо му по ві дом лен ні ми на во ди мо опис мор-
фо ло гіч них оз нак, ві до мості щодо за галь но го по-
ши рен ня й еко ло гії виду та по пе ред ню оцін ку його 
со зо ло гіч но го ста ту су.

Ма те ріа ли та ме то ди до слі джень

Аль го ло гіч ний ма те рі ал зби ра ли на вес ні 2013 р. у 
річ ці Бе ре ка, на міл ко вод ді (гли би на 0,2—0,5 м), де 
ха ро ві во до рос ті фор му ва ли мо но ви до ві це но зи із 
за галь ною пло щею по крит тя до 80 %. Річ ка Бе ре-
ка, пра ва при то ка Сі версь ко го Дін ця, зав дов жки 
82 км, гли би ною 0,5—0,8 м, має ни зькі бе ре ги і му-
листе дно. Рус ло річ ки по мір но зви висте, зав шир-
шки 5—8 м, міс ця ми до 15—20 м. Ос тан ні кі ло мет-
ри Бе ре ки ви ко ристо ву ю ть ся ка на лом Дніп ро—
Дон бас, який з’єднує Дніп ро та Сі верський До нець 
[1]. Ра йон збо ру ха ро вих во до рос тей роз та шо ва ний 
вище гир ла ка на лу. Обсте же но та кож при бе реж не 
міл ко вод дя р. Бе ре ка на 100 м вище і ниж че ви яв-
ле но го міс цез ростан ня T. glomerata та за плав ні во-
дой ми, зде біль шо го тим ча со ві.

Зі бра ні зраз ки фік су ва ли 4%-м роз чи ном фор-
маль де гі ду або гер ба ри зу ва ли. Іден ти фі ку ва ли за 
ви знач ни ка ми ха ро вих во до рос тей Ук ра ї ни [2] та 
Єв ро пи [18].

Ре зуль та ти до слі джень та їх об го во рен ня 

Tolypella glomerata (Desv. in Loisel.) Leonh. 1863. 
Lotos 13: 129; Голлербах, Паламар-Мордвинцева 
1991. Визн. пріснов. водор. України 9: 78, рис. 28; 
Krause 1997. Süsswasserflora von Mitteleuropa 18: 165, 
fig. 68. — Толіпела клубочкова 

Базионім: Chara glomerata Desv. in Loisel. 1810. 
Not. Fl. France: 135.

Синонім: T. nidifica (Ö. Müll.) Leonh. var. glomerata 
(Desv.) R.D. Wood 1962. Taxon 11: 23.

Міс це зна хо джен ня: Хар ківська обл., Бар він-
ківський р-н, око ли ці с. Дмит рів ка, р. Бе ре ка (під 
мос том). Зібр. А.Б. Гро ма ко ва 28.05.2013

Зі бра ні зраз ки від по ві да ли ді аг но зу у ви знач-
ни ках [2, 18], але ос кіль ки цей вид ха рак те ри зу-
є ть ся знач ною ва ріа бель ністю, за леж но від умов 
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зростан ня, то ниж че на во ди мо опис їх ніх мор фо-
ло гіч них оз нак.

Во до рос ті од но дом ні — 20—25 см, ніж ні, тон кі, 
сіро-зе ле ні, сильно ін крусто ва ні вап ном. Стеб ла 
від 0,5—0,75 до 1 мм, дуже га лу зять ся, з 2—6 гіл ка-
ми в кож но му вуз лі. Між вуз ля в 1—2 рази дов ші за 
лист ки, особ ли во ниж чі, дов гі. Пло до нос ні му тов-
ки з 4—8(10) лист ка ми, 3—5 чле ни ка ми, ос тан ній 
за ок руг ле ний, фор му ють щіль ні го лов ки. Сте риль-
ні му тов ки ма ють 6—12 дов гих і простих лист ків. 
Пло до нос ні лист ки різ но го роз мі ру, при ос но ві го-
ло вок до сить дов гі, в го лов ках ко рот кі склад ні, ра-
зо во роз га лу же ні, але з чіт ко ві до соб ле ною ос нов-
ною віс сю та од ним вуз лом з лист ка ми. Лис точ ків 
3—4, різ них за роз мі ром, простих, три к лі тин них, 
зву же них на при кін ці, за зви чай дуже зі гну тих. Га-
ме тан гії об’єднані в лист ко вих вуз лах, іно ді оого-
нії і при ос но ві кі лець. Оого нії по 1—3, си дя чі або 
сте бель часті, еліп со їд ні, ін ко ли з ви тяг ну тою вер-
хів кою, 400—550 мкм зав дов жки, 300—420 мкм 
зав шир шки. Спі раль ні клі ти ни утво рю ють 9—10 
за кру тів, зду ті, ко рон ка лег ко опа дає, над то ма-
лень ка, 65—100 мкм зав ви шки. Зрі лі оос по ри по-
ма ран че во-ко рич не ві до тем них, 280—375 мкм зав-
дов жки, 250—300 мкм зав шир шки, з 7—9 тон ки ми 
ви со ки ми реб ра ми. Ан те ри дії є тіль ки в лист ко вих 
вуз лах, діа мет ром 325—375 мкм.

Зде біль шо го T. glomerata тра п ля є ть ся в луж них 
во дах міл ких ме зо троф них став ків, озер, ка нав, 
тим ча со вих во дойм, пе ре важ но по бли зу бе ре га [2]. 
Як і T. intricata, він на ле жить до ви дів, що швид ко 
ко ло ні зу ють нові міс ця, але не вдов зі зни ка ють. За 
С. Ол се ном [24], є ти по вим зи мо вим од но річ ни-
ком, який пло до но сить у квіт ні—трав ні і від ми рає 
на при кін ці черв ня пі сля до зрі ван ня оос пор. Цей 
вид вва жа є ть ся пріс но вод ним, на від мі ну від га ло-
філь но го T. nidifica, з яким він зов ні схо жий. Про те 
ос тан нім ча сом є вка зів ки щодо його зна хі док у со-
ло ну ва тих во дой мах Пів ніч ної Аф ри ки [29]. Мож-
ли во, цей вид на ле жить до пріс но вод них га ло то ле-
ран тів. За га лом еко ло гіч ні власти вості T. glomerata 
ще сла бо вив че ні, з ог ля ду на рід кіс ність міс це зна-
хо джень, тому пот ре бу ють по даль ших до слі джень.

Ви яв ле ний біо топ є спри ят ли вим міс цем для 
зростан ня T. glomerata. Це під твер джує, по-пер ше, 
нор маль ний роз ви ток ве ге та тив них та ло мів і ре-
про дук тив них ор га нів рос лин. По-дру ге, спос те ре-
жу ва ний ма со вий роз ви ток виду у ви гля ді за рос тей, 
які простя га ю ть ся ву зькою смуж кою на міл ко вод ді 
вздовж бе ре га річ ки на чи ма лі відста ні, та не по да-
лік у за плав них тим ча со вих во дой мах. Вліт ку всі 
за зна че ні міс ця пе ре си ха ють ціл ко ви то або част ко-
во, що за ва жає ак тив но му роз ви тку су дин ної вод-

ної рос лин ності і ство рює не об хід ні умо ви (ого ле-
ний субстрат) для рос ту цих ха ро вих во до рос тей.

За об ся гом гео гра фіч но го по ши рен ня ха ро ло ги 
роз гдя да ють T. glomerata як кос мо по літ, ос кіль ки 
він ві до мий з усіх кон ти нен тів, ок рім Ан тарк ти ди 
[2, 18, 31]. Про те його роз по всю джен ня зде біль-
шо го об ме же не те ри то рія ми по мір них і суб тро-
піч них ши рот. У Пів ніч ній Аме ри ці T. glomerata 
по ши ре ний у Ка на ді (вклю чаю чи о. Нью фа унд-
ленд) і пів ніч них шта тах США [28]; у Пів ден ній — 
в Ар ген ти ні [15]; в Аф ри ці — на пів ніч но му за хо ді 
(Ма рок ко, Ал жир, Ту ніс) [29]; в Авст ра лії — у пів-
ден но му шта ті Вік то рія, а та кож на Тас ма нії та в 
Но вій Зе лан дії [14]. На Єв ра зійсь ко му кон ти нен ті 
T. glomerata пе ре важ но тра п ля є ть ся у єв ро пейській 
час ти ні (Пів ніч на, За хід на, Цен траль на Єв ро па), 
всю ди спо ра дич но. Цей вид ві до мий з Ве ли кої 
Бри та нії, Да нії, Ні меч чи ни, Фран ції, Швей ца рії, 
Іта лії, Іс па нії, Пор ту га лії [7, 11, 13, 18, 24, 30]. На 
Скан ди навсь ко му п-ві він по ши ре ний у Нор ве гії та 
Шве ції [7, 30]. На Бал ка нах T. glomerata ві до мий з 
Гре ції, Ру му нії, Сер бії та Хор ва тії [10]. За га лом на 
Єв ра зійсь ко му кон ти нен ті, в на прям ку з за хо ду на 
схід, просте жу є ть ся змен шен ня кіль кості його міс-
це зна хо джень. Зок ре ма, в Схід ній Єв ро пі ви яв ле-
но тіль ки де кіль ка ло ка лі те тів на те ри то рії Поль щі 
[26], Чеської Рес пуб лі ки [12] і єв ро пейської час ти-
ни Ро сійської Фе де ра ції, в ра йо ні Се ред ньо го та 
Ниж ньо го По вол жя [6]. Далі на схід, в Азії, по оди-
но кі міс це зна хо джен ня виду за фік со ва но тіль ки в 
Із ра ї лі, Іра ні та Ін дії (Схід ні Гі ма лаї) [8, 24, 26]. Не 
зна йде но його на те ри то рії Ка захста ну, кра їн Се-
ред ньої Азії, в Си бі ру, Япо нії, Мон го лії, Ки таї, Ма-
лай зії, Па киста ні та Банг ла деш [7, 16, 23, 31]. 

У со зо ло гіч но му пла ні у біль шості кра їн Єв ро-
пи T. glomerata ха рак те ри зу є ть ся як рід кіс ний, але 
не дос тат ньо вив че ний вид. У Ве ли кій Бри та нії, 
Швей ца рії та на Бал кансь ко му пів ос т ро ві його 
роз гля да ють як враз ли вий вид, по пу ля ції яко го 
швид ко ско ро чу ю ть ся [10, 11]. 

Вра хо вую чи роз гля ну ті еко ло гіч ні особ ли вості 
T. glomerata, згід но з Чер во ним спи ском ха ро вих 
во до рос тей Ук ра ї ни [4], по пе ред ньо вид мож на 
від нести до дру гої ка те го рії охо ро ни — дуже рід кіс-
ний, що пе ре бу ває під силь ною за гро зою зник нен-
ня. Це ак туа лі зує мо ні то ринг во дойм та по даль ші 
до слі джен ня з ме тою зна хо джен ня но вих ло ка лі-
те тів. Ви яв ле ний нами ло ка лі тет пот ре бує пев них 
при ро до охо рон них за хо дів, згід но з «До пов нен ням 
Директив 92/43/ЕЕС (2003)» щодо ме зо троф них 
біо то пів, де роз ви ва ю ть ся уг ру по ван ня ха ро вих во-
до рос тей [9].
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TOLYPELLA GLOMERATA (CHARALES) — НОВЫЙ ВИД 
ДЛЯ АЛЬГОФЛОРЫ УКРАИНЫ

Сообщается о находке Tolypella glomerata (Desv. in Loisel.) 
Leonh. — нового вида для альгофлоры Украины. Он 
обнаружен в р. Берека на территории Барвинковского 
р-на Харьковской обл., в пределах Левобережной Степи. 
Обсуждаются особенности его морфологии, экологии и 
общего распространения.

К л ю ч е в ы е  с л о в а:  Tolypella glomerata, морфология, 
ареал, экология, Харьковская обл., Украина.
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TOLYPELLA GLOMERATA (CHARALES), A NEW SPECIES 
FOR THE ALGAL FLORA OF UKRAINE

Tolypella glomerata (Desv. in Loisel.) Leonh. is reported for the 
first time for Ukraine. It was found in Bereka River, Kharkiv 
Region, Left-Bank Steppe. The characteristics of morphology, 
ecology and general distribution of the species are discussed.

K e y  w o r d s:  Tolypella glomerata, morphology, ecology, general 
distribution, Kharkiv Region, Ukraine


